
 شيعة العراق والتشيع والصفويين

 لبلهمٌة 2007إعادة نشر الدراسة التارٌخٌة المنشورة فً عام 

 *وداد فاخر        

 : البداٌة
 

ٌتعرض شٌعة العراق ومنذ سقوط نظام البعث الفاشً العنصري لحملة إرهابٌة مدعومة بحمبلت إعبلمٌة 
صلة، كون من ٌدٌرون هذه الحمبلت الطائفٌة بعٌدٌن تحمل نفسا طائفٌا عروبٌا ال ٌمت للعروبة الحقٌقٌة ب

كل البعد عن الخلق العربً الرفٌع، وممن ٌشك بالنسب العروبً للكثٌر منهم، ناهٌك عن الؽرض السٌاسً 
. لهذا الدور المكشوؾ

وقد دخل مٌدان التشكٌك بنسب الشٌعة العراقٌٌن العرب االقحاح، صحفٌٌن ومرتزقة، وفضائٌات عربٌة 
ومسٌسة لهذا الؽرض الخبٌث، ومتلقً عطاٌا البعث وكوبوناتة النفطٌة سابقا والحقا، ومستعربٌن  مإدلجة

من بقاٌا جنود ومرتزقة الحمبلت العسكرٌة فً العصور المتؤخرة من الدولة العثمانٌة، ومستعربٌن جدد 
.  من بقاٌا الجٌوش االنكشارٌة ودولتً الخروؾ األسود واألبٌض

عثً الفاشً دورا كبٌرا فً تؤجٌج المشاعر المضادة لشٌعة العراق، فً عملٌة قلب وقد لعب الفكر الب
لتارٌخ األؼلبٌة الساحقة من الشعب العراقً، ومحاولة تشوٌه صورة الطائفة الشٌعٌة التً تعتبر أنقى 

ربٌة للعراق األصول العربٌة فً العراق كونها تمثل النقاء العربً للعشائر العربٌة المهاجرة من الجزٌرة الع
. ما قبل الفتح اإلسبلمً وما بعده

كذلك كان هناك عامل مساعد مهم فً تؤجٌج هذه الكراهٌة ضد الشٌعة العراقٌٌن العرب والمذهب الشٌعً 
عموما بواسطة ما تطرحه آلة اإلعبلم االسبلموي من فتاوى لشٌوخ اإلرهاب القاعدي، المتمركزٌن فً 

ن الخلٌج الفارسً ممن ٌعتاشون على البترودوالر الخلٌجً، وبدعم مناطق معروفة فً باكستان، وبلدا
ناهٌك عما تستفرؼه جهات . وتشجٌع من المخابرات الباكستانٌة فً تلك المناطق الحدودٌة مع أفؽانستان

تدعً اإلسبلم من شٌوخ الوهابٌٌن السعودٌٌن والخلٌجٌٌن الذٌن ٌلقون الحطب على النار المشتعلة فً 
تنطفًء أبدا، لٌظل االحتراب العراقً قائما بٌن األخ وأخٌه بحجة االختبلؾ الطائفً، وتسٌل  العراق كٌبل

دماء زكٌة لعراقٌٌن أبرٌاء ما كان لها أن تسٌل لوال أولئك النفر الضال من وعاظ السبلطٌن وخدم الحكام 
 .المؤجورٌن

 

 :دعوى نقاء األرومة العربٌة
 

ما جرى على الكثٌر من الشعوب خبلل الهجرات المتعاقبة من والعرب وكؤي قومٌة أخرى جرى علٌهم 
اختبلط باألمم األخرى من تصاهر وتزاوج لذلك فالقول بالنقاء العربً مردود من أصله، خاصة بعد 

ٌا أٌها الناس إنا خلقناكم من )وقد قال تعالى . الفتوحات االسبلمٌة وإختبلط العرب الفاتحٌن باألمم الجدٌدة
، وهو ما حدث  -13الحجرات ( –علناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا اتقاكمذكر وأنثى وج

للعرب الذٌن اختلطوا وفً أزمان سابقة عدٌدة نتٌجة ترحلهم من مكان ألخر لقلة المٌاه والكؤل بقبائل 
فً ظل صحراء ولصعوبة وشدة الحٌاة البدوٌة القاسٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة . أخرى أو أقواما اخرى

قاحلة والجفاؾ، وقلة المراعً وؼٌرها من العوامل البٌئٌة القاسٌة فقد أعتاد العربً على خوض صراع 
البقاء فً تلك البٌئة القاسٌة والتكٌؾ مع مختلؾ الظروؾ والمتطلبات البٌئٌة واالجتماعٌة من أجل البقاء، 

تؽٌٌر العربً لنسبه إذا اقتضته الضرورة ومن أحدى ضرورات التؤقلم مع البٌئة الصحراوٌة هً ضرورة 
من اجل البقاء واالستمرار، وفً العصور ما قبل اإلسبلم لم ٌكن هناك حرج اجتماعً على العربً إذا ؼٌر 
نسبه ودخل فً نسب قوم آخرٌن عند الضرورة بل إن هذا من األمور المعتادة فً الحٌاة العربٌة القاسٌة، 



ذبٌان هو فً حقٌقة نسبه عوؾ بن لإي بن ؼالب بن فهر القرشً، عوؾ بن سعد بن :ومن أمثلة هذا
 :وبهذا جاء قول الحارث بن ظالم المّري وهو من بنً مّرة بن عوؾ المذكور

وال بفزارة الشعـر الرقابا ... فما قـومً بثعلبة بن سعد
 بمكة عّلموا الناس الضرابا... وقومً إن سؤلت بنً لإي

اإلسبلم فً العراق وببلد الشام، فكل من كان منهم بالعراق دخلوا فً النخع وكذلك تفرقت قبٌلة أٌاد قبل 
 :ومن هذا قول أخت مالك األشتر النخعً. وكل من كان منهم فً ببلد الشام بقً مقٌم على نسبه فً نزار

على مٌت وأقطع بطن واِد  ... أبعد األشتـر النخعً آسى
إلى أٌاد  وان ننسـب فنحن ... نإاخً مذحجاًا ببخاء صدقٍق 

 وإخوتنا نزار أولوا السـداد... ثقٌؾ عمنـا وبنـو أبٌنـا

ولذا ظهرت قبائل عدٌدة التً اختلؾ النسابون فً نسبها مثل المناذرة ملوك الحٌرة، وقبٌلة قضاعة، 
. وؼٌرها

 
 :العرب العاربة والعرب المستعربة

 
فالعرب العاربة هم عرب الجنوب  ٌرجع المإرخون أصل العرب إلى العرب العاربة والعرب المستعربة،

ٌُّون، وموطنهم األصٌل ببلد الٌمن، وإلى عرب مستعربة  أو )الٌمنٌون أحفاد ٌعرب بن قحطان وهم القحطان
بة وا بذلك ألن ( المتعرِّ هم عرب الشمال العدنانٌون أحفاد عدنان الراجع نسباًا إلى إسماعٌل بن إبراهٌم، سمُّ

رٌان ٌَّة، ولما نزلت قبٌلة جرهم القحطانٌةإسماعٌل كان ٌتكلَّم السُّ ة أو العبر وتعلم إسماعٌل اللؽة العربٌة . ٌّ
(. لذا هم عربٌو اللسان وعبرٌو النسب)من أبناء جرهم بن كهبلن بن ٌعرب بن قحطان ثم علمها ألبنائه 

طقت وبعد الفتوحات اإلسبلمٌة فً شرق األرض ومؽربها دخلت أمم عدٌدة لئلسبلم واختلطت انساب، ون
(. كلكم من آدم وآدم من تراب)، ولذا قال رسول هللا (العرب المستعجمة)العربٌة فسمٌت بـ

العرب " تارٌخ العبر ودٌوان المبتدأ والخبر" وٌصؾ ابن خلدون فً كتابه : )وقال الدكتور أحمد سوسة
عوب كثٌرة وهم عاد إن العرب العاربة ش: العاربة والعرب البائدة بؤعتبارهما مصطلحٌن لمعنى واحد فٌقول

وثمود وطسم وجدٌس وأمٌم وعبٌل وعبد ضخم وجرهم وحضرموت وحضور والسلفات وسمً هذا الجٌل 
العرب العاربة أما بمعنى الرساخة فً العروبٌة والمبتدعة لها بما كانت أول أجٌالها، وقد تسمى البائدة 

ومشكلة النسابٌن أنهم ٌدخلون قوما "(. أٌضاًا بمعنى الهالكة ألنه لم ٌبق على وجه األرض أحد من نسلهم 
فً قوم آخرٌن، أو كما جرى من رشوة العدٌد منهم وخاصة من قبل الحكام والسبلطٌن، فؤضافوا أشخاصا 
النساب لٌست لهم، أو وضعوا شجرة عائلة حسب هواهم كما حصل فً نسبة الملك فاروق األلبانً األصل 

جاوزٌن على الدٌن والنسب من إلحاق نسب طاؼٌة ال ٌعرؾ للرسول الكرٌم، كذلك ما قام به بعض المت
وكان رسول . أصله وال فصله مثل المقبور صدام حسٌن بالشجرة العلوٌة الشرٌفة، أو لجهل فً األنساب

( كذب النسابون: )هللا كما ٌقول عبد هللا ابن عباس إذا انتسب ال ٌجاوز معد بن عدنان ثم ٌمسك وٌقول
ا ٌعلن اإلسبلم إن الؽرض من األنساب ومعرفة القبائل لٌس ألجل التفاخر بطول مرتٌن أو ثبلثا، وهكذ

سلسلة النسب أو بلوؼها إلى آدم كما هو شائع عند النسابٌن، بل إن الؽرض من األنساب ومعرفة القبائـل 
 ( – اتقاكموجعلناكم شعوباًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا: )هو ما ذكرتـه اآلٌة الكرٌمة بقوله تعالى

ال فضل لعربً على )، و (الناس سواسٌة كؤسنان المشط: )، لذلك جاء قول رسول هللا -13الحجرات 
 (.أعجمً إال بالتقوى

 

 :التعالً العروبً على بقٌة األمم
 

وعلة العلل عند العرب أنهم ٌفاخرون األقوام األخرى بؤشٌاء لم تكن ٌوما إال فً مخٌلتهم، فٌصطنعون 
صص بعٌدة كلٌا عن الواقع الحقٌقً تدمؽهم بروح التعالً والتكبر على باقً األمم والشعوب مقاالت وق

وكانت احد اسباب سقوط وانهٌار بعض دولهم كسقوط الدولة األموٌة بسبب العصبٌة القبلٌة التً كانت 



تً وقعت تحت عامبل أساسٌا فً إثارة بقٌة األقوام من ؼٌر العرب علٌهم للتماٌز الواضح بٌن الشعوب ال
. سلطتهم

كنتم خٌر )ووصل الحد بالتجاوز حتى على الباري عزوجل عندما ٌنسب البعض اآلٌة القرآنٌة التالٌة للعرب 
فً التفاخر والتفاضل على بقٌة   -110آل عمران ( –امة للناس تإمرون بالمعروؾ وتنهون عن المنكر

محمد جمعاء ولم تكن مخصصة ألمة العرب، كذلك األمم، بٌنما هً فً الحقٌقة إكرام لفئة معٌنة من أمة 
هً صٌؽة المخاطب فً حالة الماضً البعٌد من كنتم، أي خبر كان التً تتحدث عن الماضً ولٌست لها 

فكٌؾ ٌجمع الرسول الكرٌم زمنه مع ( خٌر القرون قرنً)كذلك قال البعض عن رسول هللا . عبلقة بالحاضر
نفس القرن فعند السنة األربعون للهجرة وهً بدء عهد الدولة  زمن طؽاة آخرٌن جاإوا من بعده وفً

األموٌة بكل ما فٌها من طؽاة ومتجبرٌن على البشرٌة مثل زٌاد إبن ابٌه، وٌزٌد بن معاوٌة وقائده مسلم 
بن عقبة بن مري الذي استباح مدٌنة الرسول، وضرب مكة المكرمة بالمنجنٌق، او الحجاج بن ٌوسؾ 

اح مكة وضربها بالمنجنٌق اٌضا وصلب عبد هللا بن الزبٌر ابن ذات النطاقٌن وحفٌد أبً الثقفً الذي استب
وأي امة هذه التً ٌمدحها القرآن الكرٌم التً انتظرت وفاة الرسول الكرٌم لتقتل ذرٌته وتسبً !!. بكر ؟؟

الشعر الذي ٌقول عٌاله، واحد طؽاتهم وهو ٌزٌد بن معاوٌة وقاتل سبط النبً الحسٌن الشهٌد ٌتمثل ببٌت 
والتخصٌص جاء فً القرآن الكرٌم !!. ؟؟(فلقد قضٌت من الرسول دٌونً.. نعب الؽراب فقلت قل أو ال تقل)

ٌا بنً إسرائٌل : )محددا ببنً إسرائٌل وفً خطاب مباشر وواضح وفً اآلٌة الكرٌمة لتكرٌم بنً إسرائٌل
نعمتً التً أنعمت علٌكم وأوفوا بعهدي أوؾ ٌا بنً إسرائٌل اذكروا )، و (إنا فضلناكم على العالمٌن

ٌا بنً إسرائٌل اذكروا نعمتً التً أنعمت علٌكم وأنً فضلتكم )، و  -40البقرة  ( -بعهدكم وإٌاي فارهبون
. أي إن التفضٌل جاء ضمن خطاب مباشر من الباري عزوجل لبنً إسرائٌل -122البقرة  (-على العالمٌن

نٌب وتوبٌخ للعرب وفً سورة سمٌت بصورة براءة، أو التوبة وهً بٌنما جاء خطاب الباري خطاب تؤ
وقد جاء فٌها من . الصورة الوحٌدة فً القرآن الكرٌم التً جاءت بدون البسلمة، وهً سورة تحذٌرٌة

( األعراب اشد كفرا ونفاقا وأجدر أال ٌعلموا حدود ما انزل هللا على رسوله وهللا علٌم حكٌم: )قوله عزوجل
ومـن األعراب من ٌتخذ ما ٌنفق مؽرما وٌتربص بكم الدوائر )وكذا وفً نفس السورة   –97التوبه  –

: ، وقال تعالى فً اآلٌة التً تلٌها من نفس السورة التوبة -98 ( –علٌهم دآئرة السوء وهللّا سمٌع علٌم
سول إال إنها قربة ومن األعراب من ٌإمن باّلّل والٌوم اآلخر وٌتخذ ما ٌنفق قربت عند هللّا وصلوت الر)

وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل  : )من نفس الصورة 101، وقال فً اآلٌة  -99 ( –لهم
(.   المدٌنة مردوا على النفاق ال تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتٌن ثم ٌردون إلى عذاب عظٌم 

بعٌدا عن كلمة العرب التً ( إلعرابا)ولهذا حاول المفسرون العرب أن ٌدفعوا تهمة الكفر بتفسٌرهم لكلمة 
, كلمة األعراب من الكلمات التً تعطً معنى الجمع / األعراب القساة )، فقالوا (عربً)هً جمع ومفردها 

كمإلؾ القاموس والصحاح وتاج العروس  -وعلى ما قاله أئمة اللؽة , وال مفرد لها فً لؽة العرب 
وإذا أرادوا إطبلقها على , ومـخـتصة بهم , بادٌة فـقـطفان هذه الكلمة تطلق على سكان ال -وآخرون 

وعلى هذا . أعرابً: فٌقولون, شخص واحد فبنهم ٌستعملون نفس هذه الكلمة وٌلحقون بها ٌاء النسب 
. ، وفسروا كلمة األعراب بمعنى القساة الؽبلظ الجفاة.(فان أعراب لٌست جمع عرب كما ٌظن البعض

: فً نهج الببلؼة انه خاطب جماعة من أصحابه العاصٌن ألمره فقالونـقـل أٌضا عـن اإلمام علً 
(. من بدا جفا)وفسر رسول هللا كلمة بداوة (. واعلموا أنكم صرتم بعد الهجرة أعرابا)

وردا على كل ذلك فالعرب أو االعراب هم نفس القوم الذٌن كانوا فً اول الرسالة المحمدٌة، والخبلفة 
ما اوذي نبً قط مثل ما )م وصحبه، ومنهم شكى النبً الكرٌم وعناهم بقوله الراشدٌة حول النبً الكري

 (. إنما بعثت ألتمم مكارم األخبلق: )، وهو القائل(اوذٌت
 

 : الشٌعة والتشٌع
 

وتفسٌر التشٌع لؽة هو بمعنى المشاٌعة أي المتابعة والمناصرة والمواالة، فهو من شٌعته أي من أنصاره، 
( وإن من شٌعته إلبراهٌم)، و  -15القصص  ( -هذا من شٌعته وهذا من عدوه: )مةوجاء فً اآلٌة الكري

.  -83الصافات  –
الشٌعة : )وؼلب هذا االسم على أنصار اإلمام علً بن أبً طالب، وقد قال الشهرستانً فً الملل والنحل

عتقدوا أن اإلمامة ال هم الذٌن شاٌعوا علٌا وقالوا ببمامته وخبلفته نصا ووصاٌة أما جلٌا أو خفٌا، وا
أما النوبختً فً كتابه الفرق (. تخرج من أوالده وإن خرجت فبظلم ٌكون من ؼٌره أو بتقٌة من عنده



الشٌعة هم فرقة علً بن أبً طالب المسمون بشٌعة علً فً زمن النبً ومن وافق مودته مودة : " فقال
. –فرق الشٌعة  " -علً 

": مقدمة فً تارٌخ صدر اإلسبلم " د رسم للشٌعة صورة فً كتابه وأما الدكتور عبد العزٌز الدوري فق
عن طرٌق تقسٌمه للتشٌع إلى روحً بدأ أٌام النبً وسٌاسً حدث بعد مقتل اإلمام علً، وقد استدل لذلك 
بؤن التشٌع بمعناه البسٌط دون باقً خواصه االصطبلحٌة قد استعمل فً صحٌفة التحكٌم التً نصت على 

عة لمعاوٌة مما ٌعطً معنى المشاٌعة والمناصرة فقط دون باقً الصفات واألبعاد السٌاسٌة شٌعة لعلً وشً
. التً حدثت بعد ذلك

وقد بدا التشٌع أٌام رسول هللا عندما تحلق جماعة من المسلمٌن حول اإلمام علٌا وسموا بشٌعته أٌام 
تقال عدد من الصحابة، ووجوه بعض الرسالة اإلسبلمٌة، وذاع صٌتهم بعد الفتح اإلسبلمً للعراق، مع ان

القبائل العربٌة، أثناء خبلفة اإلمام علً بن أبً طالب إلى عاصمته فً الكوفة، وبدإوا فً االنتشار داخل 
ثم هاجرت أقوام شٌعٌة إلى مناطق . المجتمع الكوفً القبلً، لٌشكلوا بداٌات المجتمع الشٌعً العربً

رٌن، وانتشر التشٌع فً أقوام أخرى فً البقاع العربٌة وؼٌرها، مختلفة هرباًا من اضطهاد الحكام الجائ
وجاءت الهجرة الثانٌة للقبائل العربٌة خبلل القرنٌن الثامن عشر والتاسع عشر، . واستقر فً مواطن كثٌرة

وجاء توسع وانتشار . لٌتكون المجتمع الشٌعً العراقً الحدٌث وبتشجٌع من الوالة العثمانٌٌن فً العراق
ب الشٌعً فً العراق من دون نجاحه فً خلق دولة شٌعٌة خاصة به فً نفس وقت ظهور ثبلث المذه

و  1818 -1745)حركات مذهبٌة شكلت ثبلث دول فً المنطقة، وهً الوهابٌة فً الجزٌرة العربٌة 
  –1881)والمهدٌة فً السودان ( حتى وقتنا الحاضر  –1902ثمانٌنٌات القرن التاسع عشر و   -1823
وتحقق التوسع . والسنوسٌه فً لٌبٌا فً أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرٌن( 1898

من خبلل , الشٌعً فً العراق بطرٌقة سلمٌة، وبتشجٌع من الحكومة العثمانٌة السنٌة بالدرجة الرئٌسٌة 
ٌّع عشائر العراق المتوطنة  جؾ وكرببلء ، وٌظهر عامل أساسً مهم وهو ظهور الن"والسنٌة اسما " تش

مهدا األرض لعملٌة بناء مجتمع , بوصفهما معقلٌن للمذهب الشٌعً منذ منتصؾ القرن التاسع عشر 
. شٌعً متماسك وفتت االتحادات العشائرٌة القدٌمة

كذلك كان هناك عوامل مساعدة اخرى ساعدت على تشٌع العدد الكبٌر من ابناء العشائر العربٌة التً 
ن التاسع عشر وبداٌة القرن العشرٌن كان من اهمها انشاء قناة اروائٌة على استوطنت العراق فً القر

نهر الفرات لتشجٌع البدو على االستٌطان لتوفر الماء والكؤل عندما فتحت قناة الهندٌة التً مولت 
رئٌس  –الشٌعٌة األول ( اوذة)وزٌر دولة ( حسن رضا خان)ألؾ روبٌة من  500بمساهمة قدرها 

م  1856  –1720فً شمال الهند (( Oudhالشٌعٌة ( Awadhاوذة )وقد ظهرت دولة "  –الوزراء 
م لتروي االراضً الممتدة  1803وذلك فً ثمانٌنات القرن الثامن عشر، وانجزت قناة الهندٌة بعد عام " 

وشقت بعد ذلك فً . حتى النجؾ، وهً عامل اساسً فً ازدهار منطقة الفرات االوسط زراعٌا وإقتصادٌا
حاكم كرمان ( محمد إسماعٌل خان)اخرالقرن التاسع عشر ثبلث قنوات اخرى مولت اوالها من قبل او

االٌرانً، واما االخرٌٌن فقد مولتا من قبل العثمانٌٌن انفسهم، مما زاد من المساحات المروٌة، وادت 
، وآل فرج بنً حسن وبنً زرٌج وآل علً/ بنً مالك وفروعها )الستقرار عشائر عدٌدة حولهما مثل 

ومن العوامل االخرى . ، وكذلك الشلٌحات وآل فتلة والقرٌط(والعوابد والحمٌدات وآل اسماعٌل وآل ابراهٌم
هجمات الوهابٌٌن الوحشٌة على القبائل، ووجود مدٌنتً النجؾ وكرببلء على تخوم الصحراء جعلهما 

.  اء والحبوبسوقا تجارٌة للعشائر الرحل وزاد من رؼبتها فً التوطٌن لوفرة الم
بنً حچٌم )وشهد النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر كثافة كبٌرة فً عملٌة التشٌع فً العراق كتشٌع 

من الزبٌد، والشبل من الخزعل وآل فتلة وفرعهم من الدؼارة من الدلٌم وبنً حسن من بنً مالك، 
لقرن التاسع عشر او خبلله التً بٌنما تشٌع العبٌد وفروع من شمر والظفٌر وبنً تمٌم قبٌل ا(. والعفك

بٌنما لم تتشٌع اتحادات العراق العشائرٌة القدٌمة إال ابتداء من . وصلت للعراق فً القرن الثامن عشر
المنتفق والزبٌد والدلٌم والبو محمد وخزعل وبنً الم وربٌعة )اواخر القرن الثامن عشر المٌبلدي كـ 

(.  وكعب
ٌّع وانتشاره : )راق أٌضا كما قال الشٌخ المظّفروساعد على التوسع الشٌعً فً الع وساعد على نمو التش

فً العراق، أن تكّونت من الشٌعة فٌه سلطنات دول وإمارات كسلطنة آل بوٌه، وإمارة بنً مزٌد فً الحّلة 
ٌّب فً الموصل، ونصٌبٌن، وكدولة بعض المؽول  والنٌل، وبنً شاهٌن فً البطائح، وبنً حمدان وآل المس

عه وهناك أمارات علٌه إالّ أّنه لم أمثا ٌّ ل محّمد خدابنده وابنه أبً سعٌد، وأّما محمود ؼازان فقد قٌل بتش
ٌصارح به، وكدولة الجبلئرٌة التً أّسسها الشٌخ حسن الجبلئري أحد قّواد المؽول وابن أُخت محمود 



أي تشٌع فً إٌران السنٌة  ولم ٌكن حتى ذلك الحٌن(. ؼازان ومحّمد خدابنده، وكانت بؽداد عاصمة ملكه
ولكن . م فً تبرٌز 1501حٌنذاك التً تشٌعت بعد ذلك على أٌدي الصفوٌٌن التً تؤسست دولتهم العام 

كان هناك شٌعة عرب ٌتمركزون فً مدٌنة قم وهم أخوة من أبناء سعد بن مالك األشعري، وكانوا ضمن 
امٌر سجستان من جهة الحجاج والذي )شعث الفارٌن لمنطقة قم بعد هزٌمة عبد الرحمن بن محمد بن اال

ولما ( كمندان)وفرَّ إلى كابل، ونزل هإالء فً سبع قرى فً منطقة قم كان اسم احداها ( خرج علٌه
استوطنوها اجتمع الٌهم بنو عمهم وصارت القرى السبع سبع محبلت سمٌت احداها كمندان ثم اسقطوا 

التً كان الفرس ٌطلقونها على بٌوت ( كومة)من كلمة  بعض حروفها فسمٌت بتعرٌبهم قماًا وهً مؤخوذة
، وٌذكر ان قم كانت اول تؤسٌسها على (و هم اول من سكنوا المنطقة)الرعٌان الذٌن ٌردون قم للرعً 

م 1359والقسم العربً كان ٌسمى حتى سنة ( كومٌندان)قسمٌن عجمً وعربً ٌسمى القسم العجمً بـ 
لوجود مرقد السٌدة الجلٌلة فاطمة المعصومة أخت اإلمام الرضا فً  ، وكان(حسٌن آباد)او ( عربستان)

.  المدٌنة السبب الرئٌسً فً عمرانها وتوسعها
وكان السبب الرئٌسً لنجاح الدعوة العباسٌة هو ظهورها بمظهر الدعوة للرضا من آل محمد وكان اول 

با سلمة الخبلّل الكوفً الهمدانً داعٌة وزرائهم الذي استوزره ابو العباس السفاح أّول ملوك بنً العباس أ
ٌّع اٌضا وكان من ابرز قوادهم من الشٌعة طاهر بن الحسٌن الخزاعً، . أهل البٌت، وقتله على التش

وأوالده كابنه عبد هللا، ومحّمد بن عبد هللا وؼٌرهما، وتوّلٌهم إمارة هراة، وال زالت عوائل إٌرانٌة لآلن 
ان من ابرز نقابة الطالبٌٌن فً بؽداد الشرٌؾ الرضً وأبٌه وابنه وأخٌه وك". خزاعً " تحمل هذا اللقب 

 . عند مرقد االمام الكاظم( الكاظمٌة)المرتضى المدفونٌن بمقابر قرٌش فً بؽداد 

 

 : الصفوٌون
 

لم ٌورد المإرخون أٌة عبلقة بٌن نشوء الدولة الصفوٌة فً إٌران وبٌن شٌعة العراق العرب االقحاح 
وكل كتب التارٌخ تتحدث عن . من االتحادات العشائرٌة العربٌة التً نزحت من الجزٌرة العربٌةالمنحدرٌن 

(: شٌعة العراق)ارتباط وثٌق بٌن اإلسبلم الشٌعً والتربة العراقٌة، وهذا اسحق نقاش ٌقول فً كتابه 
المكونة للتارٌخ الشٌعً ارتبط اإلسبلم الشٌعً منذ بداٌته ارتباطا وثٌقا بالعراق ألن العدٌد من األحداث )

مٌبلدي اؼتٌل علً ابن أبً طالب، الخلٌفة الرابع واإلمام الشٌعً األول فً احد  661ففً . وقعت هناك
وقتل الحسٌن بن علً الذي طالب بالخبلفة مع صحبة فً معركة وقعت فً سهل كرببلء . مساجد الكوفة

وفً العراق . دٌد من األئمة االثنً عشر شطرا على األقل من حٌاتهم فً العراقوأمضى الع. م 680سنة 
.(. توجد مدن العتبات الشٌعٌة األربع األكثر قدسٌة، وهً النجؾ وكرببلء والكاظمٌن وسامراء

ِولَم ٌؤخذ بعض المتقولٌن من المتحدثٌن عن جهل فً الوقت الحاضر الفروق التارٌخٌة والقومٌة بٌن  ََ
عراق وهم اصل اإلسبلم الشٌعً ونواته األولى الذٌن كانت من أهم اتحادا تهم العشائرٌة متواجدة شٌعة ال

المنتفق والزبٌد والدلٌم والعبٌد والخزعل وبنً الم والبو )فً جنوب العراق ووسطه خبلل الفترة العثمانٌة 
م، مع تؽٌر  1722  –1501، وبٌن الصفوٌون الترك الذٌن حكموا إٌران مابٌن (محمد وربٌعة وكعب

!. ؟؟( م 1598منذ : م، أصفهان 1598-1548: م، قزوٌن 1548حتى : تبرٌز)عواصمهم فً إٌران 
وٌخلط البعض إما عن جهل أو متعمدٌن بٌن الصفوٌٌن وهم سبللة تركمانٌة من الشاهات حكمت فً ببلد 

و خلط وادعاء متعمد وجزء من وه. ، وبٌن العرب الشٌعة القادمٌن من لب الجزٌرة العربٌة(إٌران)فارس 
صراع تارٌخً أججته الدولة السنٌة العثمانٌة إثناء صراعها مع الدولة الصفوٌة فً إٌران التً تزامن 

فكان كل من السلطان . ظهورها مع توطد أركان دولتهم وتوسعها على حساب البلدان العربٌة خاصة
 –، َومثلَ هذا صراع سنً (عاهل اإلسبلم)نفسه  العثمانً والشاه اإلٌرانً ٌدعً تمثٌل المسلمٌن وٌسمً

شٌعً بٌن طرفٌن سٌاسٌٌن استخدما الدٌن وسٌلة للوصول إلى مآربهما دون أن تكون هناك أٌة عبلقة 
وقد أثر ذلك الصراع السٌاسً الدٌنً واالقتصادي على . لعرب العراق الشٌعة بالصراع الحاصل آنذاك

.  ٌن المتصارعتٌنالعراق كافة، بسبب من مطامع الدولت
لذلك ٌحاول الجهلة بالتارٌخ او المتجاهلٌن للتارٌخ أن ٌخلطوا الشعوب اإلٌرانٌة المتواجدة فً ببلد فارس 

كالفرس والترك والكورد واآلذرٌٌن والبلوش واللر والعرب بشعب واحد عندما ٌطلقون علٌهم بـ 
تركمانٌة من الشاهات حكمت فً ببلد  وهً سبللة:آل صفوٌان/ ، فالصفوٌٌن (الفرس)، او (الصفوٌٌن)

لفظ التركمان ٌعنً التركً المإمن )والصفوٌون أسرة تركمانٌة . 1722-1501سنوات ( إٌران)فارس 
فى  -الؽز-فهو مشتق من الكلمتٌن تورك وإٌمان وأطلق على المسلمٌن األوائل من أتراك االوؼوز



وتشتق (.آذربٌجان الجنوبٌة)ي شمال شرق اٌران أسسوا الطرٌقة الصفوٌة فً مدٌنة أردبٌل ؾ.( تركستان
(. م1334-هـ  650)االسرة اسمها من اسم جدها المتصوؾ السنً الشافعً الشٌخ صفً الدٌن أردبٌللً 

-1460م وابنه الشٌخ حٌدر 1460-1447وقد نجح أحفاد الشٌخ صفً الدٌن وخاصة الشٌخ جنٌد 
اؾ سٌاسٌة وأصبحوا قادرٌن على المشاركة فً م فً نشر المذهب الشٌعً بعدما تشٌعوا ألهد1448

األحداث السٌاسٌة فً آذربٌجان وإٌران وتحولوا من شٌوخ طرٌقة إلى دعاة دولة لها أهدافها السٌاسٌة 
باستثناء فتره قصٌرة بعد االحتبلل األفؽانً )ومنذ ذلك الحٌن كان اإلسبلم الشٌعً دٌن الدوله فً إٌران 

كانت األجواء فً إٌران بالربع األخٌر من القرن العاشر المٌبلدي حٌث و(. 1722السنً ألصفهان فً 
واآلق قوٌونلو، أواآلغ قوٌونلو، )التمزق والفوضى واالقتتال على السلطة بٌن أبناء أسرة آق قوٌونلو 

من القبائل التركمانٌة التً حكمت فً شرق األناضول، أذربٌجان، فارس وكان ٌحكم قبلهم : الخرفان البٌض
قبٌلة من التركمان حكمت فً شرق األناضول، أذربٌجان، : قراقوٌونلو، القره قوٌونلو أو الخرفان السودال

وكان الخروؾ شعارهم . م 1469-90/1380القفقاس وبعض األجزاء من إٌران والعراق، سنوات 
االتباع فً ، فرصة مهمة استفاد منها الصفوٌون واستؽلوها لكسب المزٌد من (المقدس، وٌعلقونه كتمٌمة

عهد الشاه إسماعٌل االول الصفوي وكانت اٌران سنٌة المذهب، ولم ٌكون فٌها سوى أربع مدن شٌعٌة 
وعقب تتوٌج إسماعٌل الصفوي ملكا على إٌران أعلن فرض المذهب . آوه، كاشان، سبزوار، قم: هً

. الشٌعً مذهبا رسمٌا للدولة
 

: صفوٌٌنالعامل السٌاسً فً الخلط بٌن شٌعة العراق وال
 

ٌتضح مما تقدم عبر ما تبٌن من نبذ تارٌخٌة أظهرت بوضوح الكثٌر من الوقائع للفرق بٌن شٌعة العراق 
، ببن ال رابط فٌما بٌنهم سوى (الصفوٌٌن)العرب وشٌعة إٌران من القومٌات المتعددة والموصومة بـ 

رجة كبٌرة وعالٌة هً مسؤلة اعتناقهم للمذهب الشٌعً فقط، لذا فكل المسالة التً أخذت تتصاعد بد
سٌاسٌة بحتة، ضمن صراع سٌاسً جلً وال عبلقة للمذهب الشٌعً بها مطلقا، وأال كٌؾ تتم تسمٌة شٌعة 

خاصة المعروفٌن بؤصولهم العربٌة والمنحدرٌن من اتحادات عشائرٌة ( صفوٌٌن)الوسط والجنوب بـ 
فً العراق ومن نفس العشائر والعمومة،  واحدة تجمعهم فً األصل والنسب بؤوالد عمومتهم من السنة

ولم َ لم ْ !!. بٌنما ٌدعً العدٌد من المستعربٌن التمسك بالقومٌة العربٌة وهم بعٌدٌن عنها كل البعد ؟؟
تطرح نفس التسمٌة على السنة الفلسطٌنٌٌن من حركة حماس المتحالفٌن رسمٌا مع الدولة الشٌعٌة فً 

الذي ٌستمد كل قوته المالٌة والمعنوٌة والسٌاسٌة من الدولة الشٌعٌة  إٌران، أو على حزب هللا اللبنانً
ولماذا ال تطلق هذه التسمٌة على الدولة السورٌة التً ترتبط بحلؾ سٌاسً قوي بٌنها وبٌن !. اإلٌرانٌة ؟؟

، وتقوى هذا الحلؾ أٌام الحرب 1979جمهورٌة إٌران اإلسبلمٌة منذ تسلم صدام حسٌن للسلطة العام 
!!. اإلٌرانٌة ؟؟ –راقٌة الع

فالصراع برمته إذا هو صراع سٌاسً بحت وقد انبثق هذا الصراع وتحول إلى مشكلة بٌن المسلمٌن منذ 
لحظة وفاة الرسول الكرٌم، وتحول من صراع سٌاسً على السلطة الدنٌوٌة لصراع دٌنً اتخذ منحا طائفٌا 

ب اثر الؽزوات من ذهب وفضة وجواري وؼلمان، ومن ثم وبعد الفتوحات اإلسبلمٌة ووصول األسبل. بحتا
اقتصادي استخدمت فٌه شتى الطرق الخبٌثة ووجهت ألطراؾ  –تحول الصراع إلى صراع سٌاسً 

المعارضة والتً كانت معظمها ذات توجه ٌساري شٌعً أنواع من التهم بواسطة شٌوخ السبلطٌن 
ٌر الذهبٌة، فاطلقت تهم على العدٌد من العلماء ووعاظهم الذٌن اجتذبتهم السٌاسة والمناصب ورنٌن الدنان

والمثقفٌن والكتاب والشعراء بحجة كونهم شعوبٌٌن، أو زنادقة ال لشئ وإنما لمجرد كونهم من شٌعة آل 
أبو حنٌفة النعمان )وقد عوقب إمام المذهب الحنفً . البٌت، او من الثوار الٌسارٌٌن القرٌبٌن من الشٌعة

من قبل الخلٌفة المنصور العباسً وجلده ثمانٌن سوطا النه افتى بالخروج مع  -هـ  150ت  ( –بن ثابت
 ( –محمد بن عبد هللا بن الحسن بن الحسن بٌن علً ابن ابً طالب)أبراهٌم أخً محمد ذو النفس الزكٌة 

 ووصل البعض نسب أبو حنٌفة العراقً المولد لمدٌنة كابل. فً ثورته على ظلم العباسٌٌن -هـ  145قتل 
(. اهل العراق)االفؽانٌة متعمدٌن رؼم كونه من موالٌد بابل فً العراق وكان مذهبه ٌسمى مذهب 

وقد توضح الصراع فً العصر الحدٌث وخاصة بعد تعاظم دوري الدولتٌن العثمانٌة والفارسٌة فً 
اآلخر، المنطقة، فؤصبح مطمع كل منهما أن تكون له هوٌة تقوم على التماٌز المذهبً لكً تمٌزه عن 

فسبلطٌن بنً عثمان حاربوا التشٌع بشخص الصفوٌٌن الذٌن . وتجذب الرعٌة نحوه بحجة الدفاع عنهم
فً ( شٌوخ اإلسبلم)كانوا أندادا سٌاسٌٌن لهم عند تعاظم دولتهم الصفوٌة، ونشطت فً تلك الفترة فتاوى 



وهً  -خلفت الدولة الصفوٌة  وحتى عندما جاءت الدولة القاجارٌة التً. وؼٌرها ضد الشٌعة« اآلستانة»
هـ، والقاجار أصبلًا هً 1209األسرة التً حكمت إٌران لمدة مائة وخمس وثبلثٌن سنة، ابتداءًا من سنة 

خاص بها ٌقودها،  -قائد  ( –خان)إحدى العشائر الفارسٌة التً كانت تقطن شمال ؼرب إٌران، وكان لها 
ة الصراعات العشائرٌة التً ماجت بها الهضبة وكانت تعٌش فً شبه استقبلل ذاتً، وقد دخلت لعب

هـ، وقد استمرت الصراعات داخل إٌران حتى استقرار 1148اإلٌرانٌة بعد سقوط الدولة الصفوٌة سنة 
هـ بعد أن انتصروا على عشائر األفشار والزندٌٌن 1209األوضاع بسٌطرة القاجارٌٌن على الوضع سنة 

الذي   -1930توفً فً منفاه فرنسا العام  " –احمد شاه "  وآخرهم" آقا محمد " وكان اول ملوكهم 
والذي حكم  1925او رضا بهلوي كما سمً نفسه بعد ذلك العام ( رضا خان)تنازل عن العرش مجبرا لـ 

بقً اسم الصفوٌٌن ٌطلق  -م  1979حتى سقوط دولتهم بالثورة االٌرانٌة عام ( محمد رضا بهلوي)وابنه 
ة العرب، او جهبل من قبل البعض من المتعصبٌن القومٌٌن وخاصة من المستعربٌن تعصبا او نكاٌة بالشٌع

جمال الدٌن )ولكن حدث تقارب شٌعً سنً فً العصر الحدٌث منذ دعوة المصلح االسبلمً . العرب الجدد
، وعدد كبٌر من دعاة التقرٌب بٌن المذاهب، ومن جدٌد عادت الدعوة -م  1896ت  ( –الحسٌنً االفؽانً

زمن الشٌخ محمود شلتوت عندما كان إماما لؤلزهر الشرٌؾ، وٌوم لم ٌكن هناك تهدٌد سٌاسً شٌعً  فً
ولكن اآلٌة انقلبت عندما جاءت الحكومة . مإدلج زمن جمال عبد الناصر فً بداٌة ستٌنٌات القرن الماضً

لدٌنٌة، وصعود نجم اإلسبلمٌة فً إٌران بعد ثورتها الشعبٌة التً جٌرت بعد ذلك لبلطراؾ السٌاسٌة ا
المرحوم السٌد الخمٌنً، وتحول الثورة لدولة تحتضن فكر شٌعً مإدلج ومسٌس، ٌومها عادت سحب 

ؼذته بقوة وعنؾ ( إسبلما صفوٌا)الماضً القاتمة من جدٌد وأصبح اإلسبلم الشٌعً وخاصة فً العراق 
فً تقسٌم المجتمع العراقً أفكار البعث فً قادسٌته المشئومة، ووضعت أسس لمفاهٌم جدٌدة ساهمت 

بٌن سنً عروبً، وشٌعً صفوي، كً ٌسهل قٌادهم وٌكونوا رعٌة حقٌقٌٌن ( جمهرة المسلمٌن)المسلم 
، ولكً (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعٌته)ٌسوسهم راع وفق صٌؽة مفهوم ملصوق بالرسول الكرٌم 

أسس له شخصٌة متخلفة  تسلب منهم إرادتهم وٌسوقونهم سوق النعاج، ضمن نهج شوفٌنً دموي
وحاقدة ومنبوذة هو مٌشٌل عفلق المإسس الثانً لحزب البعث بعد ان استلبه من مإسسٌه الحقٌقٌٌن زكً 

. االرسوزي ورفاقه من العلوٌٌن السورٌٌن الساكنٌن فً انطاكٌة التً تتبع تركٌا اآلن
حاضر للتشوٌش على لذلك فهناك ماض مسٌس ومإدلج ضمن مفاهٌم سلطوٌة بحته تم عكسه على ال

مفاهٌم العصر الدٌمقراطٌة الحدٌثة، ووضع العصً فً عجلة التقدم االجتماعً السٌاسً للمجتمع العراقً 
ألؼراض ومآرب سٌاسٌة بحتة، هدفها فً األول واألخٌر السلطة ولٌس ؼٌرها، وبالتالً السٌطرة على 

ما ٌقارب من أربعة عشر قرنا أي منذ بدء خٌرات وموارد بلد مثل العراق الذي حكم بالحدٌد والنار منذ 
دولة بنً أمٌة فً العام األربعٌن للهجرة، ومن قبل أقلٌة عروبٌة تصنعت الدعوة لبلسبلم حتى مجًء 
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 :العبلقة بٌن شٌعةالعراق وإٌران
 

تكن العبلقة فً ٌوم ما عبلقة ودٌه بحتة بٌن شٌعة العراق المنحدرٌن من االتحادات العربٌة الكبٌرة وأي لم 
من انظمة الحكم المتعاقبة فً إٌران سوى ما ٌتعلق بمراسم الزٌارات المتبادلة بٌن جمهور المإمنٌن من 

وزاد من تلك الروابط عملٌة نقل . الشٌعة من الطرفٌن لمراقد أئمة أهل البٌت المشرفة فً كبل البلدٌن
الموتى للنجؾ االشرؾ من الشٌعة االٌرانٌٌن ودفنهم فً مقبرة الؽري فً النجؾ االشرؾ، وحركة العلماء 

المتواصلة بٌن البلدٌن بسبب تواجد المدارس الدٌنٌة فً كل من الحلة وكرببلء والنجؾ وسامراء فً 
عا خفٌا بٌن الطرفٌن رؼم إن معظم المجتهدٌن من رجال لكن ظل هناك صرا. العراق وقم ومشهد فً اٌران
من الخطؤ اطبلق لقب فرس اٌضا علٌهم كما ٌحصل كثٌرا كونهم ٌنحدرون  –الشٌعة كانوا من اإلٌرانٌٌن 

من قومٌات اٌرانٌة مختلفة كما فصل سابقا فالسٌد الخامنئً تركً آذري ولٌس فارسٌا وكذلك الشٌخ 
ٌة، وآٌة هللا موسوي ادربٌلً من اردبٌل التركٌة، والمرحوم السٌد الخوئً رفسنجانً من رفسنجان الترك

، واصل الصراع الذي ظل متواصبل لحد اآلن والذي –من خوي التركٌة فً ببلد فارس وؼٌرهم الكثٌر 
ٌظهر فً التدخل االٌرانً لحرؾ النهج الدٌمقراطً فً العراق الجدٌد فً الوقت الحالً هو صراع سٌاسً 

ادي ال عبلقة له بالمذهب الشٌعً، لسبب واضح وبسٌط ٌتمثل فً الزعامة الروحٌة لجمهور اقتص –
ملٌون مسلم شٌعً، إضافة لما  300المإمنٌن من الشٌعة فً كافة بقاع العالم والذي ٌنوؾ عددهم على 

الشٌعة ٌوفره عدد كبٌر من هذا الجمهور المإمن من مبالػ مالٌة كبٌرة تمثل خمس السادة الذي ٌإوله 



ء فان ّلل خمسه وللرسول ولذي القربى والٌتامى  واعلموا انما ؼنمتم من شً)عمبل بنص اآلٌة الكرٌمة 
التقى الجمعان وهللا على  والمساكٌن وابن السبٌل ان كنتم آمنتم باّلل وما انزلنا على عبدنا ٌوم الفرقان ٌوم

وقد كان هناك تنافس كبٌر من (. قوق الشرعٌةالح)، او ما ٌطلق علٌه بـ  -41األنفال  ( –ء قدٌر كل شً
هاتٌن الناحٌتٌن بٌن حوزتً العراق وإٌران وال زال كذلك لآلن، وقد كانت تلك االموال الكبٌرة من 

الضخامة بحٌث اثارت الحكومة االٌرانٌة ودعتها لتشجٌع بقائها داخل اٌران العمار المدن االٌرانٌة 
م قدر تقرٌر برٌطانً ما وصل من اموال للنجؾ من خمس وهبات  1918ففً عام . المقدسة، وتطوٌرها

وهناك ثبلثة انواع من االموال الخٌرٌة التً تدفع . خٌرٌة واموال الوقؾ ما مقداره ملٌون جنٌه استرلٌنً
رد )و ( سهم االمام)وتتمثل االولى بقسمٌن هما : للمجتهدٌن والسادة ٌمكن تصنٌفها على الوجه التالً

، مع (النذور)و ( الصوم والصبلة)و ( حق الوصٌة)ما النوع الثانً فٌشتمل على ثبلثة اقسام أ(. المظالم
وقد عزز الموقؾ المالً للمجتهدٌن الشٌعة (. وقؾ الحسٌن)اموال االماكن الموقوفه وهً ما ٌسمى بـ 

ق فً نهاٌة انتصار المدرسة االصولٌة التً تؽلبت على المدرسة اإلخبارٌة التً كانت سائدة فً العرا
القرن الثامن عشر المٌبلدي، حٌث عززت المدرسة االصولٌة الرأي القائل بتحوٌل االموال الشرعٌة العامة 

ووصل للمجتهد االكبر للشٌعة فً اواخر اربعٌنات القرن التاسع عشر الشٌخ مرتضى . للمجتهدٌن راسا
تومان سنوٌا وهو اجمالً  ألؾ 200الذي كان مقٌما فً مدٌنة النجؾ  –م  1864ت  –االنصاري 

هذا ؼٌر ما ٌصل من اموال هندٌة، . الحقوق الشرعٌة من التجار والمبلك االٌرانٌٌن والحكومة القاجارٌة
م ما مقداره باكثر من ملٌون  1844  –1780الشٌعٌة مابٌن الفترة الزمنٌة ( أوذة)فقد حول حكام دولة 

باٌقاؾ تدفق االموال الشرعٌة ( م 1941  –1925رضا بهلوي )لهذا فكر شاه اٌران . روبٌة هندٌة
االٌرانٌة للعراق والعمل على بقائها داخل اٌران لتعمٌر العتبات المقدسة وتطوٌرها فً مدٌنة مشهد 

، وقد كان لهذه السٌاسة (-هـ  203ت  -علً بن موسى الرضا )االٌرانٌة حٌث مرقد ثامن أئمة اهل البٌت 
دي للمدن الشٌعٌة ككرببلء والنجؾ ٌوم كان هناك مجتهدا بقوة السٌد أبو دورها فً اضعاؾ الدور االقتصا

  –550)، ورؼم ذلك فان االموال التً وصلته قدرت بـ -م  1946 -هـ  1365ت  –الحسن االصفهانً 
وقد تطورت المدن الدٌنٌة االٌرانٌة مثل قم ومشهد، وبرز دور المرجعٌة . الؾ دٌنار عراقً( 600

فً مدٌنة  -هـ  1365ت  –ر المرجع السٌد حسٌن البروجردي بعد وفاة السٌد االصفهانً االٌرانٌة بظهو
لكن دور المرجعٌة الدٌنٌة عاد للنجؾ . قم على حساب المدن الدٌنٌة المقدسة فً كرببلء والنجؾ االشرؾ

. هـ 1380بعد وفاة السٌد البروجردي العام 
ن مد وجزر، وقد ظهر بوضوح محاولة الحوزة العلمٌة وظل الصراع السٌاسً االقتصادي ظاهرا للعٌان بً

م، وإثر الضربة التً وجهت لعموم  1992الدٌنٌة فً مدٌنة قم بالبروز بعد وفاة السٌد الخوئً عام 
الشٌعة العراقٌٌن من قبل النظام الفاشً الدكتاتوري المهزوم من الكوٌت، وخاصة فً وسط وجنوب 

، ومن قبلها استشهاد السٌد محمد باقر 1991شعبان / راقً فً آذار العراق اثر فشل انتفاضة الشعب الع
 –حٌث برزت المرجعٌة االٌرانٌة آنذاك بقٌادة السٌد محمد رضا گولپاٌگانی  -م  1980أستشهد  –الصدر 

ولد  –لذلك حاول النظام االٌرانً ترشٌح السٌد على الخامنه ئً  –م 1993دٌسمبر  9/ هـ  1414ت 
وفاة السٌد الگولپاٌگانی عن طرٌق االعتماد الكلً على قوة ونفوذ الحرس الثوري ٌوم  -هـ  1358

، الذٌن علقوا البلفتات على مقراتهم ومقرات الجٌش والشرطة صبٌحة ٌوم تشٌٌع (الپاسداران)االٌرانً 
، أي (هم مرجعً هم رهبري خامه نئً)جثمان السٌد الگولپاٌگانی قادما من طهران وهً تحمل عبارة 

، لكن جماعة العلماء فً المدرسة الفٌضٌة فً قم التً تؤسست فً العهد (الخامنه ئً مرجع وقائد)
هـ ـ والذي وافته المنٌة بعد اشهر قلٌلة  1415ت  –الصفوي اختاروا آٌة هللا الشٌخ محمد علً األراكً 

ت بشكل نهائً بتعدد من وفاة السٌد الگولپاٌگانی، وعادت مناقشة قضٌة المرجعٌة من جدٌد، ولكنها حسم
. المراجع واختٌار المإمنٌن للمرجع الذي ٌقلدونه من بٌن المراجع اآلٌات العظام

وكان ظهور دور المرجعٌة الدٌنٌة فً النجؾ االشرؾ من جدٌد بعد سقوط النظام الفاشً الدكتاتوري فً 
فً الحوزة العلمٌة  ، عامبل مهما فً زٌادة القلق اإلٌرانً من تنامً دور المرجعٌة2003نٌسان  9

فً مدٌنة مشهد اإلٌرانٌة، بعد  –م  1930/ هـ  1394ولد  –العراقٌة رؼم وجود السٌد علً السٌستانً 
أن تصدى بجدارة للدور القٌادي لعموم الشٌعة فً العالم، وهو عامل مهم وكبٌر فً الدور اإلٌرانً 

دٌمقراطٌة فً العراق الجدٌد الذي ٌمثل خطرا المعروؾ فً التدخل بالشؤن العراقً ومحاولة وأد التجربة ال
على كل الدول اإلقلٌمٌة التً ال تتماشى سٌاساتها مع شعوبها مع ما ٌجري من تحول دٌمقراطً فً 

 .العراق الجدٌد ومن ضمنها إٌران
 



 :خاتمة المطاؾ
 

ن، ومثٌلهم فً من كل ما تقدم من سرد للوقائع التً تبٌن التناقض الواضح بٌن العرب الشٌعة العراقًٌ
المذهب من الشٌعة االٌرانٌٌن من مختلؾ القومٌات التً ٌجمعها الوطن االٌرانً من ببلد فارس القدٌمة 
ٌتضح عدم صحة ما ٌطرح عن عمد او عن جهل بالعبلقة القائمة بٌن طرفً المعادلة من الشٌعة العرب 

على الشٌعة العرب ( صفوٌٌن)ٌتة بـ العراقٌٌن، والشٌعة االٌرانٌٌن، وخاصة ما اصطلح على اطبلق تسم
األقحاح الذٌن استوطنوا وسط وجنوب العراق ما قبل الفتح االسبلمً، ومن ثم تواصلت هجرتهم 

. واستٌطانهم فً العراق بعد الفتح االسبلمً وحتى ٌومنا هذا
ٌمجدون والمثٌر للعجب والتساءل المر ان مدعً القومٌة من العروبٌون وخاصة من المستعربٌن الجدد 

العدٌد من أئمة الحدٌث، وعلماء العربٌة والقادة المسلمٌن من ؼٌر العرب والتارٌخ حافل باسمائهم وال داع 
للمرور على ما قاموا به، لكنه ٌقؾ مستنكرا عن الحدٌث عن خٌرة رجال العرب من العرب الشٌعة 

درهم وقٌمتهم العلمٌة أو االدبٌة، وٌصمهم بالشعوبٌة، او الصفوٌة، او ما شابه ذلك من النعوت للحط من ق
لذا تراهم ٌمجدون بطرٌقة ال ٌتصورها العقل البشري شخصٌة مملوك من . ولصبؽهم بصبؽة نقٌصة

ممالٌك الفاطمٌٌن من ؼٌر العرب، وٌضعونه فً مصاؾ المبلئكة بحجة تحرٌر القدس، وٌصمون آذانهم 
ابج الهولوكست التً جرت فً العصر الحدٌث عما اقترفه ذلك المملوك من مجازر دموٌة ترقى لدرجة مذ

للٌهود فً أوربا، وللعراقٌٌن اجمع وخاصة الشٌعة والكورد فً زمن العفالقة الفاشست من متبنً الفكر 
الشوفٌنً العروبً، ال لشئ سوى إنه أباد الشٌعة المصرٌٌن فً دولة المعز الفاطمٌة، وحولها من دولة 

ث التارٌخ عن الشٌعة العرب فً العراق الذٌن نزحوا من الجزٌرة العربٌة بٌنما لم ٌتحد. شٌعٌة لدولة سنٌة
هل جزاء االحسان )وقد قال هللا تعالى . لٌصلحوا أراض بور، وٌعمروها بدل ان كانت صحراء قاحلة مجدبة

!!. قرنا من الزمن ؟؟ 14فؤٌن جزاء من احسنوا لتربة العراق منذ اكثر من   –60الرحمن  ( –اال االحسان
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