
 جهود علماء العراق في الرّد على الشيعة

 عبد العزيز بن صالح المحمود
  

 القسم الخامس
جهود المفكرين والدعاة والعلماء في مواجهة التشيع في الحقبة من تشكيل الدولة العراقية  

 إلى تشكيل الجمهورية العراقية  
 م(. 1958 -1921)
  

 ملخص ما سبق:
يخ تشييع بعض مناطق وعشائر اجلنوب والوسط يف العراق،  * يف القسم األول تناول الكاتب تار 

 وأسبابه. 
 * ويف القسم الثاين تناول ثالث مسائل:

 سبب إمهال هذا الرتاث، يف الرد على الشيعة وعدم ذيوعه وانتشاره.  -
عرض ملؤمتر النجف الذي عقد برعاية حاكم إيران آنذاك نادر شاه، ونتائجه اإلجيابية للعراق، -

د العجم الغادرة مل ترد هلذا املؤمتر النجاح، فقامت باغتيال نادر شاه وأجهضت جهودا  إال أن ي
 قيمة، وهلل األمر من قبل ومن بعد.

جهود جل علماء العراق يف الفرتة من بداية نشوء الدولة الصفوية وحىت تكوين الدولة العراقية   -
كانت أم   إلشارة لكوهنا مطبوعة م، ذاكرًا أمساءهم ومؤلفاهتم وا1921الوطنية احلديثة سنة 

 خمطوطة. 
* ويف القسم الثالث تناول الكاتب وضع الشيعة والتشيع يف العراق يف هناية الدولة العثمانية وأثناء  

 م. 1921احتالل اإلنكليز للعراق حىت بدايات تكوين احلكومة العراقية سنة  
م( وجهود  1921دولة احلديثة )* ويف القسم الرابع استعرض أوضاع شيعة العراق يف بداية ال

 م(.  1958احلكومة امللكية جتاه القوى واملمارسات الطائفية الشيعية حىت تكوين اجلمهورية ) 
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ويف هذه احللقة يتناول الكاتب جهود شخصيات عديدة يف مقاومة التشيع من تيارات خمتلفة، من 
  -1921اء أو غري ذلك، بني سنيت )االجتاه القومي أو الوطين أو دعاة إسالميني أو علماء أو أدب

 م(.  1958
  
 

 مقدمة في الفكر السائد في هذه المرحلة: 
ّة تغريا طرأ يف تفكري شعوب الدول اإلسالمية     كما سبق وأن ذكرنا يف القسم األول فإّن َثم

والعربية بعد سقوط اخلالفة العثمانية، فقد تغرّي املشهد السياسي للمنطقة، وخضعت أغلب الدول 
لعربية لالستعمار االنكليزي أو الفرنسي أو اإلسباين أو اإليطايل، مما حدا مبثقفي هذه الشعوب ا

 للتخلص من االستعمار ونيل التحرر.  للتفكري يف طريقة 
وخاصة بعد استيالء حركة اإلحتاد   -كما كان الحنراف قادة الدولة العثمانية يف آخر عهدها 

دور يف   وسلوكياهتم الظاملة واملنحرفة والبعيدة عن اإلسالم  -نيةوالرتقي على مقاليد الدولة العثما
نفور املسلمني منها، كما كان الستبدال القيم اإلسالمية مببادئ جديدة مثل احلرية واإلخاء  
واالشرتاكية والقومية الطورانية )أي القومية الرتكية( والقيم الوطنية دور مهم يف عزوف املسلمني 

 عنها. 
ري الديين ممزوجا بقيم جديدة تبحث عن احلرية يف التفكري والرأي، متخذة النموذج وأصبح التفك

تذى به.   الغريب مثال ُيح
كما ساهم ظهور الثورة البلشفية يف روسيا وانتشار الفكر الشيوعي واالشرتاكي إىل صرف األنظار  

فاته على اجملتمع عن الدين وأهله، بسبب عموم اجلهل بني صفوف املتدينني هليمنة التصوف خبرا
اإلسالمي، حىت أصبح الدين عبارة عن جمموعة من البدع والسلوكيات املنحرفة، أما العلماء 
واملصلحون احلقيقيون فقد كانوا حمارمبني ويحرمون بالوهابية من قبل الصوفية، وبالرجعيني من قبل 

 التقدميني اليساريني!!
القومية والوطنية اليت استبدلت العاطفة الدينية  كما ظهرت يف الدول العربية واإلسالمية حركات 

 بشعار الوطنية. 
وضمعف التأثري الديين تدرجييا على الناس والشعوب، مع وجود تقصري من جانب العلماء والدعاة،  
كل هذه األمور وغريها ساعدت يف إجياد مناخ للتفكري اجلديد ومل تعد زعامة األمة بيد العلماء،  
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كما اصطلح عليه فيما بعد؛ لذلك   -غالباً  –علمني واملثقفني العلمانيني بل بيد طبقة من املت
سنتطرق يف هذه احللقة لذكر شخصيات غري دينية من املفكرين السحنة فهموا املشكلة الشيعية يف 

 العراق وعانوا منها كمعّوق حقيقي يف سبيل هنوض هذا البلد.
  

 نبذة عن طبيعة الجنوب العراقي: 
سطه منطقة عربية قلقة، مل تستقر لفرتة جتاوزت مخسة قرون، ومن الصعب جنوب العراق وو 

خضوعها ألحد، وهي منطقة زراعية خصبة، غزيرة املياه وحتوي موارد مجّة للعيش، وكل متطلبات 
العيش متوفرة فيها، ومع كل ذلك فهي ال تزال بعيدة عن االستقرار، بل العجيب أهنا ختلو من 

العراق ووسطه مل تعرف فيه سوى مدينة بغداد والبصرة واحللة والنجف، ويف املدن الكبرية، فجنوب 
القرن التاسع اهلجري ظهرت مدينة واسط واندثرت بعد ذلك. لقد كانت هذه املنطقة مطمعا  
لعشائر جند كلما قلت فيها مصادر العيش من ماء وكأل، أو تولدت فيها حروب قبلية، لذلك 

كثري من عشائر  هول اجلنوب والوسط اخلصبة، لذلك تعود أصولاضطر البعض منها للجوء إىل س
 اجلنوب إىل اجلزيرة العربية.

وعدم االستقرار هذا أدى إىل انتشار اجلهل والتخلف يف سائر نواحيه؛ حيث السائد يف هذه 
املناطق انعدام املدارس واحلضارة وحىت املساجد، وغياب التدين والبعد عن القيم احلضارية 

ة، ولكن يصاحب ذلك نزعة البداوة القائمة على متناقضات البدو املعروفة من النخوة والديني
 والشجاعة وإغاثة املستجري مع الغزو واالعتداء والنهب والقتل!!

هذا حال هذه القبائل والعشائر اليت استقرت يف جو بعيد عن احلضارة والتمدن مما جعلها تحسقط  
ديدة؛ فهي ترفض أي خضوع ألي سلطة، وشعارها الرفض  مواصفاهتا السابقة على البيئة اجل

والفوضى، مع عدم توفر أي مقوم لإلصالح، فعندما حترك الشيعة للتبشري بالتشيع مل يكن 
النتساب هذه العشائر ألهل السحنة إال االسم، وعندما جاب الرحالة اللبناين حممد كامل الرافعي 

ويف جنوبه، وذكر تفاصيل دعوة علماء الشيعة لألعراب العراقم وكتب تقريرا رائعا عن التشيع فيه 
إىل التشيع وكيف أهنم استغلوا نكاح املتعة؛ كون شيوخ القبائل هلم رغبة لالستمتاع بعدد غري  

( العالمة حممد رشيد رضا على مقال الرافعي [1]حمدود من النساء، عّلق صاحب جملة املنار)
الشيعة يف العبادات واحلالل واحلرام خري من  قائال: "... إن تعليم األعراب اجلاهلني مذهب 
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رشيد رضا نقده للرافعي يف مسألة توجيه علماء  (. وحصر [2]بقائهم على جهلهم املعهود()
 الشيعة األعراب للتنفري من الدولة العثمانية وحتبيبهم بالدولة اإليرانية. 

لقد ظن رشيد رضا أن التشيع سيقوم برفع جهل أعراب جنوب العراق بدينهم، ولكن هذا اجلهل 
البيت رضوان اهلل عليهم،   استمر مع تشّيعهم، الذي كان عبارة عن بكاء على احلسني وقتلى آل

وزيارة قبور األئمة وتقديسهم، واحللف هبم والتسمية بأمساء معبدة لغري اهلل، أّما تعلم أركان الدين  
من صالة وصوم فأمر مفقود يف جنوب العراق؛ لذا مل تنتشر يف مناطق اجلنوب املساجد، وكاتب  

 نا مئات الكيلومرتات وال جند مسجدا.هذا البحث جال جنوب العراق كله تقريبا وكّنا نسري أحيا
ويف املقابل تنتشر احلسينيات اليت تروج اللطميات واحلقد على الصحابة! ويف بعض مناطق اجلنوب  
تؤجر غرف لراغيب زواج املتعة، وختلو هذه احلسينيات من العبادات فال مجاعة وال مجعة وال صيام 

قديس آل البيت وشتم أعداء آل البيت، وال زكاة، ألن التشيع دين هدفه يدور حول حب وت
 والصحابة، هذا هو التشيع الذي رمسه املبشرون الشيعة لعرب اجلنوب!

وقد أشار لذلك عامل العراق ابن سند البصري يف كتابه مطالع السعود قائال: ".... إن الشيعة  
ئس الرفض، عندنا هلم دعاة وخطباء يدورون على قبائل العربان ويعظوهنم ويدسون عليهم دسا

واألعراب عوام مغفلون ال يعرفون الدين وال العقائد؛ فلهذا ضّل منهم خلق كثري ومتذهبوا بسب 
 ( .[3]الصحابة")

عندما قال: "... وهذه  هذا التخلف الشيعي يف اجلنوب أدركه فيصل األول أول ملك عراقي 
حتكم قسما كرديا أكثريته جاهلة، وأكثرية شيعية جاهلة"   –أي احلكومة امللكية  -احلكومة

([4] .) 
السياسي العراقي املعروف فقال: "..إن اإلنكليز مل جيدوا عند احتالهلم   [5]أما كامل اجلادرجي)

العراق بني الشيعة من املتعلمني من يصلح إلدارة الشؤون احمللية ومتشية اإلدارة ومعاونة احلكام  
 ( السياسيني".

فيصل هي إنعدام العناصر الكفؤة من بني الشيعة اليت   وقال أيضا : " ... إن املشكلة اليت جاهبت 
ميكن أن تتوىل املناصب احلكومية بالنظر البتعاد الشيعة عن جهاز الدولة يف العهد العثماين 

 (. [6]وبعدهم عن التعليم احلديث الالزم إلدارة جهاز احلكم")
(: "... وأخال أن ما تقوله األكثرية اجلاهلة من [7]بينما تكلم رئيس الوزراء ناجي شوكت)

 ( .[8]الشيعة حول عدم مشاركتها يف احلكم غري صحيح")
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م واصفا العراقيني يف مناطق 1920ويقول الكولونيل ويلسن وكيل املندوب السامي الربيطاين سنة 
 [9]الفرات األوسط :)فالحون جهال (

 هذه النصوص تعطينا انطباعا حول أمور عدة:  
 أن الشيعة يف اجلنوب جهلة غري متعلمني وليسوا أهال للحكم أو لقيادة البلد إداريا.  -1
أن دعوى إبعاد الشيعة عن الدولة واحلكم مفتعلة، واحلقيقة أن الشيعة مل ميلكوا طاقات   -2

 م مللك هامشي حلكم البالد وليس لرجل من اجلنوب. تؤهلهم لذلك وهذا ما يربر اختياره
إن اجلنوب كما ذكرنا ظّل متخلفا لغاية األربعينيات من القرن العشرين، وظل تطوره العلمي  -3

والثقايف بطيئا لغاية يومنا هذا، ولعّل لذلك أسبابا منها: أن عحشر الشيعة يف اجلنوب هم من  
( وهؤالء متخلفون مهج وقد عرفهم أهايل مدينة بغداد فقد هاجروا يف زمن [10]الشروق واملعدان)

صاحل جرب رئيس الوزراء الشيعي يف األربعينيات إىل ضواحي بغداد وسكنوا يف بيوت طينية وعشش 
م يف مدينة الثورة اليت مسّيت مدينة صدام مث  1958سنة الصفيح، وأسكنهم عبد الكرمي قاسم 

ما زالوا مصدر  عاما على تواجدهم يف بغداد إال أهنم  60مدينة الصدر، ورغم مرور أكثر من 
هتديد هلا، وما زالوا رمزا للتخلف والوساخة والبعد عن كل ما هو راق أو حضاري، بل ال أبالغ إذا  

 د هم من هذه املدينة. % من جمرمي ولصوص بغدا90قلت أن 
عودة لتخلف اجلنوب ، فمن أسباب ذلك الدين الشيعي؛ فإن املراجع الشيعة هلم رغبة ببقاء  
اجلنوب متخلفا ليسهل انقياده ألن تنّور عقول الناس يبعدهم عن التشيع وخرافاته، وُيررهم من 

 يا البداوة. االنقياد خلف العمائم، وخيلصهم من عادات الثأر وكل ما هو رديء من بقا
م ومن هذه 1933( إحصائية عن نسب التعليم يف العراق سنة [11]وقد ذكر كاتب شيعي)

 اإلحصائية نعلم قلة رغبة أهايل اجلنوب يف التعليم:
  

 لب عن كل ألف من السكان() طا      30.5            املوصل
         27                   بغداد
        25                  البصرة
           9                  العمارة

         6               الناصرية 
      10                الرمادي
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       6                   الكوت 
  8                  الديوانية

  
ع الشيعة يف جنوب العراق لذلك كثر فيهم التشّيع وسيطر عليهم املراجع، الذين  هذا هو وض

هيجوا فيهم روح التمرد والثورة على كل ما ميت للحكومة يف بغداد بصلة وكانوا دائما سببا يف  
 عدم استقرار العراق وليومنا هذا.

متنفسا للتظلم الشيعي وهي  وقد سبق أن ذكرنا أن الشيوعية انتعشت يف اجلنوب العراقي ألهنا تعدّ 
فكرة تتمرد على الواقع، كما يشعر الشيعي أن الشيوعية هي من ستخرجه من عامله املتخلف، كما  

 أن الفكر الشيعي املتخلف واملليء باخلرافة وامليثولوجيا مهزوم أمام الفكر املادي الشيوعي. 
  

 جهود التيار القومي في معالجة التشّيع في هذه المرحلة:
 -كما يتصور البعض   -( ليس من قبل التيار الديين فحسب [12]قد عوجلت مشكلة التشيع)ل

بل من قبل كل العراقيني السحنة بكل أطيافهم، وكان العراقيون السحنة على وعي تام باملخطط  
وهذا ناتج عن جهود العلماء كاآللوسي واحليدري والسويدي وغريهم يف تبيني اخلطر  الشيعي،

 الشيعي كفكر وكسلوك يف هتدمي وزعزعة البالد. 
كان الفكر القومي هو السائد يف البلدان العربية واإلسالمية يف هذه املرحلة وهو فكر مستورد من  

 مانية وغري ذلك من األسباب.أوربا واختذه العرب كردة فعل لسياسة الترتيك العث
كانت فكرة العروبة يف البداية متتزج مع اإلسالم وال تتعارض معه، ومع مرور الزمن سيطر القومي 
اليساري، والقومي االشرتاكي وكل هذه األفكار بعيدة عن الدين مما ولد الصراع بني القومية 

 واإلسالم فيما بعد.  
  الذي تولى نقد التشيع كفكر قومي فارسي )الشعوبية( والفكر القومي العروبي في البداية هو

ُياول أن يستغل التشيع كستار للوصول إىل ما يريد ؛ لذا ركزت الدراسات القومية على فكرة 
الشعوبية أي ركزت على البعد القومي يف الفكر الشيعي، وهذا النقد مل يكن يف العراق فحسب 

هذه الظاهرة على حقبة زمنية ليست بالقصرية،   بل يف مصر ولبنان وسوريا أيضا، وقد سيطرت 
فقد بدأت منذ سقوط الدولة العثمانية إىل الثمانينات من القرن املاضي؛ أي إىل بروز ظاهرة  
الصحوة اإلسالمية وتراجع الفكر القومي، وكانت املؤلفات الناقدة هلذه الظاهرة تتجنب ذكر 
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 الغالب، وقد تبىن هذا الفكر كل القوميني حىت التشّيع كفكر ديين بل تسبدله بكلمة الشعوبية يف
الشيعة منهم تأثروا هبذه الفكرة، وعّد هذا إجنازا للقوميني أو العروبيني يشكرون عليه؛ ألّن نقد  

اإليراين، ورفض كل أفكار اجملتهدين واملراجع،   الشعوبية أبعد كثريا من اجلماهري الشيعية عن التشّيع
 ي إيراين هتمة يتهم هبا املتشيعون.لذلك أصبحت كلمة )عجمي( أ

كان النقد مركزا على الشعوبية وعلى متجيد العروبة، وأن العرب هم روح اإلسالم، بينما كان  
الفكر الشيعي يركز عن التشيع بعيدا عن الدول العربية، وكان موضوع الوحدة العربية )اهلدف  

مية؛ ألهنم يريدون دمج إيران مع كتلة القومي( يقلق الشيعة فيهربون منه بفكرة اجلامعة اإلسال
العامل اإلسالمي كما أراد مجال الدين األفغاين، وقد بقيت هذه اخلصال يف الشيعة إىل يومنا هذا، 

، أرادوا إبعاده عن البلدان العربية  2003فعندما حكموا العراق بعد سقوطه بيد األمريكان عام 
ى احلركة الشيعية منذ ظهور الدولة الصفوية إىل يومنا وتقريبه من إيران، فالفكر اإليراين مسيطر عل 

هذا؛ لذلك من ينقد التشّيع كفكر ديين سيقع يف مشاكل ال يعرف حّلها، ومن ينظر للتشيع  
كحركة شعوبية قومية فحسب خيطئ، بل ال بّد للدارسني للتشيع أن يدرسوا الظاهرتني معاً، ولقد 

البعد القومي يف دراساهتم فوقعوا يف خطأ   -إلسالمية زمن الصحوة ا -أمهل كتاب إسالميون كثر 
يف فهم التشّيع وعالقته بإيران كقومية وما زالوا يقعون بنفس األمر بسبب عدم اكتمال عناصر  

 التحليل.
كرة القومية، وعمل على أن يكون التعليم علمانيًا بعيدًا عن تأثر بف ( [13])ساطع الحصري

الدين، وقد توىل وزارة املعارف يف سوريا وواجه من قبل اإلسالميني نقدًا شديدًا وكذا يف العراق،  
ولكن فكره القومي العرويب جعله يواجه التشيع كحركة شعوبية، وبّث ورّوج هلذه الفكرة داخل  

ل إلغاء املدارس الدينية الشيعية واستبداهلا باملدارس احلديثة اليت ال حتمل مناهج التعليم، كما حاو 
وجهة دينية؛ لذلك كان عمله يف مناطق السحنة هدمًا وضرراً؛ ألنه أبعد الناس عن الدين وتعلمه، 
وأهل السحنة هم اإلسالم احلق، أما عمله يف املناطق الشيعية فكان نافعا؛ ألنه قلل من دور املدارس  

 لدينية الشيعية اليت تروج للطائفية واخلرافة.ا
وساطع كان سيفا على التشّيع ومراقبا دقيقا، فقد زار مرّة مدرسة يف كربالء مفتشا فشاهد أحد 
املدرسني يذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم ويقول: إن النيب مل يفتخر بقومه بل افتخر بأهله. يريد  

بيت وال يفتخر بقريش أو العرب، وهي عقلية شيعية شعوبية  هذا املدرس أن النيب كان يذكر آل ال
([14] .) 
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وأصبح احلصري سيفا مسلطا على الشخصيات املنحدرة من أصول إيرانية، وكان يعرفهم جيداً  
نما أغفل الكثري من احملللني اإلسالميني وغريهم ممن جاءوا  ويشخصهم، وهذه من حسناته ، بي

بعده هذا احلس فاختلط احلابل بالنابل، ودخلت الشخصيات اإليرانية األصل ومن ذوي األهواء 
الشيعية يف إصدار القرار ورسم اخلطط للعراق بسبب عدم التمايز، وهذه منقبة لساطع احلصري 

 يقتضيها اإلنصاف والعدل. 
وهو شخصية شيعية  ([15])خصيات التي واجهت التشيع كامل الجادرجي ومن الش  

قراطية وشارك يف ثورة العشرين وكان يرى أن الدميقراطية هي السبيل  ( دعا إىل الدمي[16]وطنية)
الوحيد حلل مشكلة الطائفية، واجلادرجي شّخص مبكرا مشكلة الشيعة وأن الطائفية هي هدف  
رمسه الشيعة مع اإلنكليز فيقول يف مذكراته: "... بدأت املشكلة تظهر يف الواقع بعدما تكونت  

داب اإلنكليزي، فقد ظهرت احلاجة آنذاك ماسة بصورة جلية إىل إجياد  احلكومة األهلية حتت االنت
إداريني وقضاة ووزراء من الشيعة. وقد أدخل االنكليز يف روع الشيعة أن اعتبارهم أقلية أمر خيالف 

 ( . [17]احلقيقة. وذلك فإّن من حق أبنائها أن يشاركوا مشاركة فعلية يف مجيع نواحي اإلدارة")
هكذا عرب اجلادرجي وبدقة )أدخل االنكليز يف روع الشيعة( إذن االنكليز وراء تلك األفكار  
اهلدامة ووافقت هوى شيعيا، وقد عرب اجلادرجي عن مراده بعد صفحة من ذلك فقال "إّن تشجيع  

قد كان جيري مبختلف األشكال، ومن أمثلة ذلك حتريض الشيعة على جعل  االنكليز للشيعة
 (. [18]الطائفية مثلهم األعلى")

للبالد ،  ظهر جليا منذ دخول االنكليز  وهذا هو جزء من طرف املشكلة العراقية يف الطائفية 
فالطائفية هي حماوالت شيعية حبتة سيما من رجال الدين، أما العشائر فهم من أبعد الناس عن 

يقول اجلادرجي يف ذلك: )كانت وال تزال فكرة الطائفية منعدمة بني أفراد العشائر،  الطائفية، 
ن أن خيلطوا فهم ال يهتمون هبذه الناحية إال بأداء واجباهتم الدينية، حسب معتقداهتم من دو 

ذلك بالقضايا االجتماعية والسياسية. كما أن أكثرية طبقات الشعب الفقرية مهتمة بكسب 
عيشها كذلك الطبقات البورجوازية الصغرية املنهمكة بالكسب ال هتتم هبذه الناحية إال إذا كان  

م املهني يف دعاة الطائفية من االنتهازيني قد اقنعوا بعض أفرادها بإمكانية االنتقال من وضعه
األعمال احلرة إىل املناصب احلكومية عن طريق املقدرة والكفاءة أو بالطرق الدميقراطية املألوفة(  

اليت خلقتها الظروف الطائفية   –فئة طاليب الوظائف احلكومية من الشيعة  –....) هذه الطبقة 
 .[19]كانت بطبيعة احلال تتمسك بالطائفية وتدافع عنها أكثر من غريها (
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واالنكليز مل يقنعوا الشيعة بذلك فحسب بل اقنعوا امللك فيصل األول وغريه بأّن الشيعة أكثرية  
ا للشيعة وانه البّد من أن ينالوا حقوقهم، وأن يعني يف الدولة عدد منهم، وفيصل األول سعى كثري 

وله عالقة قدمية يف ذلك، فهم من اتفق معه قبل ثورة العشرين، وقد واجه مشكلة قلة الكوادر 
الشيعية النافعة للحكم والقضاء واإلدارة فالشيعة كانوا يف زمن احلكم العثماين بعيدين كل البعد  

ع ففتح مدارس عن التدريس الالزم إلدارة الدولة، لذلك حاول فيصل تعويض الشيعة وبشكل سري
( ومسح ألكرب عدد من الشيعة يف الدخول لتاليف النقص عند  [20]عالية مثل مدرسة احلقوق) 

بيد أن مشكلة عدم كفاءة هؤالء ظهرت واضحة عندما بدأ فيصل يعنّي بعضهم  ( [21]الشيعة )
يف البالط بواسطة شيعي كان يتسلم رتبة وزير البالط هو رستم حيدر، يقول اجلادرجي: "إن هذا  

عهد العثماين  التدبري مع انه كان ضروريا يف بادئ األمر أثار طبقة املوظفني السنيني من بقايا ال
بدعوى أن االنكليز والبالط بتأثري وزير البالط الشيعي رستم حيدر صاروا يغمرون جهاز الدولة  

)... ومن  (. ويؤيده قوله توفيق السويدي[22]مبوظفني غري أكفاء ألسباب طائفية صرفة")
أسباب ضعف فيصل اعتقاده بصحة بعض األقوال أن اجلعفريني مغموطو احلقوق، وإذا فرض أنه  
موجود فإنه مل يوفق ملعاجلته بالطرق املعقولة، إذ كان يريد الطفرة ليوصل العناصر اجلعفرية إىل 

ام القانون والعدل احلكم بدون اشرتاط الكفاءة، وقد كان عمله مناقضا ملبادئه اليت بشر هبا ىف احرت 
املتكافئ بني الرعية، وقد أقدم على تنفيذ نظريته فلم تزد من شأنه بل زادت يف النقمة عليه(  

([23]  .) 
املسؤولني، لكن البالط امللكي  إن شهادات كلية احلقوق السريعة هذه مت رحفض قبوهلا من قبل

ضغط على ساطع احلصري لتوثيقها، يقول السويدي: ) إن البالط استدعى ساطع احلصري مدير  
املعارف العام وطلب إليه أن يصادق على تعادل شهادات هؤالء اجلعفرية مع الدراسة الثانوية،  

لثانوية وأمري إىل اهلل ل فصادق عليها مرغما، وأتت إيل الوثائق فقبلتها كشهادات معادلة
)...[24]  . 
أنه يراد إقحام الشيعة يف   -مع بعدهم عن اإلسالم -استشعر السحنة الوطنيون والقوميون  لقد 

( ، مثلما فعلوا عند احتالل العراق  [25]احلكم ال على أساس الكفاءة بل على أسس طائفية)
قسموا احلكم على أساس طائفي وخلقوا املشكلة مث بدأ الصراع، وتبني للوطنيني   م 2003سنة 

لكل طائفة من نصيب وإن كانوا غري  السنة وغريهم أن االنكليز هم من أوجد املشكلة وأنه البدّ 
 أكفياء .
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وأحس الغيارى من الوطنيني هبذه اللعبة؛ مثل كامل اجلادرجي وتوفيق السويدي وطه اهلامشي  
وغريهم من أن العراق يسري حنو متايز غري مقبول ال يقوم على أساس املواطنة وال على أساس 

 الكفاءة بل على أساس العرق والطائفة . 
نسى قضية مهمة وهي أن احنياز الفرد الشيعي الروحي الواضح جتاه إيران أشعر كثريا من مث ال ن    

الوطنيني العراقيني أن بوصلة الشيعة ومههم األول واألخري متعّلق بدولة إيران، وأن هدفهم هو  
خدمة الطائفة ال خدمة الوطن، وهذه املشكلة قدمية حديثة، فاليوم ميارس حزب اهلل نفس الدور؛  

يحهدم لبنان من أجل إيران، وهتدم البحرين من أجل إيران، وتتوتر اليمن من أجل إيران، وقد أدرك   
 العراقيون الوطنيون مبكرا هذه اآلفة وحاولوا منع وقوعها . 

استمر الشيعة بزرع الفكر الطائفي يف عقول العشائر العراقية دون أن يعلموا ملاذا، واستخدم ذلك  
من أصحاب الفكر الشيوعي يف خطاهبم، وهم أصحاب فكر أممي يقوم  االحنياز الطائفي حىت

على أسس ال تنتمي للعرق والعشرية والوطن، فأغلب الشيوعيني يف العراق كانوا من الشيعة، 
 أعده بعض الشيعة الشيوعيني يقرر أن الدولة العراقية كانت سنية  ( حتليال[26]ونشرت جملة الغـد)

طائفية منذ الدولة العثمانية وأن ثورة العشرين قاومها اإلنكليز ألهنا ثورة شيعية وأن االنكليز أسسوا  
 دولة طائفية، وأن نظامنا البعثي اليوم طائفي وشرع بتحليل مساؤئ احلكم الطائفي.

  
 ا في مواجهة التشيع في هذه الحقبة:العلماء الذين ساهمو 

سامهت عدة شخصيات يف مواجهة التشيع منهم علماء ودعاة ومفكرون وأدباء وأكثر هؤالء ولد 
إبان حكم الدولة العثمانية وهنل من أفكار العلماء أمثال األلوسي واحليدري والشواف والسويدي  

هل الدولة العثمانية وتقدمي مصاحل  وغريهم ومواقفهم مجيعهم واضحة جتاه التشيع، و لوال تسا
 الدولة على املوقف العقدي لكانت مشكلة التشيع يف العراق أقل بكثري مما هي عليه اليوم.

وهو عامل جليل قدير مل يعرف له العراقيون حقه لعدة أسباب،   الشيخ عبد الكريم الصاعقة - 1
لف يف ذلك مؤلفا بل كان يغرس التعريف  وتأثري هذا الشيخ يف التشيع ليس تأثريا مباشرا فإنه مل يؤ 

بالشيعة يف عقول ونفوس أتباعه وتالمذته ، وهو مؤسس الدعوة السلفية يف العراق وطلبة علم 
 احلديث يف العراق عيال عليه . 

هو العالمة المحدث عبد الكريم بن عباس األزجي الشيخلي الحسني المعروف بأبي 
يف بغداد يف حملة باب األزج املعروفة اليوم بـباب   ولدالصاعقة )شيخ السلفية في العراق( 
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هـ. نشأ يف كتاتيب بغداد، وأحب علوم احلديث واألثر 1285م/  1867( سنة [27]الشيخ)
نعمان األلوسي وقد أجازه بعلوم احلديث، وبعد  منذ صغره والتزم يف بداية حياته جملس العالمة 

وفاته تتلمذ على يد الشيخ شاكر األلوسي وبعدها على يد حممود شكري األلوسي والزمه فرتة  
طويلة ودرس عليه العربية وأصول الفقه واحلديث وله إجازة يف احلديث من حمدث اهلند يوسف بن  

ع عبد القادر الكيالين فدرس عليه البخاري  إمساعيل اخلانفوري عندما أقام يف بغداد يف جام
 ومسلم والسنن واملوطأ ومسند اإلمام امحد وأجازه بالرواية . 

هرب الشيخ من بعض الوالة العثمانيني ذاهبا إىل بالد جند وهناك التقى بعلمائها. ومن علماء جند 
ن بليهد،  واحلجاز الذين أخذ منهم: سليمان بن سحمان، وعبد الطيف آل الشيخ، وحممد ب

وحممد بن إبراهيم آل الشيخ عليهم رمحه اهلل تعاىل، مث رجع الشيخ إىل بغداد واصدر جريدته  
 ومل يصدر منها إال أعداد قليلة أغلقت بعدها من قبل الدولة العثمانية.  1911/ 8/5الصاعقة يف 

وقد  – وقد أوقف مكتبته مع مبلغ من املال لشراء كتب احلديث جلامع الدهان يف األعظمية 
وعينت جلنة لإلشراف عليها مؤلفه من الشيخ نوري وعدنان   -هناك يف الثمانينات  –رأيتها 

قة ( وقد أوصى الصاع[28]الصاحلي ومحدي عبد اجلليل كما ذكر الصاعقة رمحه اهلل يف وصيته )
 الشيخ عدنان بأن ُيرق كتب املنطق ألهنا كتب ضالل. 

رحل الشيخ إىل اهلند والتقى بالعالمة زين الفرقدين حسني بن حمسن األنصاري السبيعي. وكان  
الشيخ رمحه اهلل شديد الغرية على السنة آمرا باملعروف ناهيا عن املنكر وله مواقف وقصص كثرية  

)حلب، مكة، بغداد( كما متيز بغلظته على املبتدعة والشيعة  تروى يف هذا الباب ويف كل مكان 
 واملعتدين على السنة و الراغبني عنها إىل غريها من كالم الفقهاء.

دّرس الشيخ جبامع احليدرخانة تفسري اخلازن وصحيح البخاري، وتنّقل يف عدة مساجد يف بغداد  
انتقل إىل مسجد عثمان أفندي  وبعدها 1921فعنّي يف جامع املهدية قرب منطقة الفضل عام 

يف شارع املتنيب )سوق السراي( ودرس الكتب الستة واملوطأ ومسند العشرة من مسند اإلمام امحد 
وكان ال يرتضي من كتب املصطلح غري كتايب معرفة علوم احلديث أليب عبد اهلل احلاكم، والكفاية  

 أليب بكر اخلطيب البغدادي . 
ه كان ال يدرس أحدا شيئا حىت يدرسه كتاب التوحيد لإلمام حممد  وينقل عنه بعض أهل حملته أن

 بن عبد الوهاب .
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االحتاديني ألنه كان عدوًا لدوداً [29]مهرب الشيخ متسلاًل إىل جند)1923ويف حوايل عام 
وبقي هناك قرابةالعامينوالتقى هناك باحملدث عمر بن محدان التونسي املكي   لسياسة الترتيك 

واحملدث شعيب بن عبد الرمحن املغريب املكي وعبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ، ورفض  
عرضًا مغريًا ألمري الكويت عندما جاء إىل العراق لقضاء الصيف يف بيته اخلاص فيمحلة جنيب  

 ( مث احلجاز أيامم(. 1952دود عام )باشا باألعظمية يف ح
ومن تالمذة الشيخ املقربني: الشيخ نوري امحد القاسم التميمي الشهرباين أبو حممد وكذلك أبو 
عذراء الشيخ عبد الرزاق عبد اجلبار البيايت وامحد محدي عبد اجلليل والشيخ حممد تقي الدين  

اق فرتة من الزمن )بالتحديد يف األعظمية يف اهلاليل املغريب الداعية اجلوال الذي استقر يف العر 
 جامع الدهان الذي كان موئال للسلفية يف العراق وفيها نشأ اجليل األول(. 

وممن تأثر بالشيخ واستفاد منه وتتلمذ على يده: الشيخ عدنان عبد اجمليد أمني الصاحلي )قلعة 
لسامرائي )لزمه قبيل مرضه( ويعد  صاحل يف العمارة وستأيت ترمجته( والشيخ احملدث صبحي البدري ا

 خليفته بالرواية وإجازة الطلبة وستأيت ترمجته. 
ومنهم أيضا: الشيخ عبد اخلالق عثمان مؤسس مجاعة جند الرمحن بالبصرة وقد قتله الشيعة ورموه  

الذي كان ُيفظ من  (" [30]من شقته، والشيخ حممد سعيد العزاوي املعروف "باجلركجي)
احلديث الشيء الكثري وجييد تدريس البخاري رغم أنه مل يتعلم القراءة والكتابة، والشيخ عبد  

 احلميد نادر أحد مشايخ السلفية من اجليل الثاين ، وسيأيت الكالم عنهم. 
العراق العالمة قاسم القيسي ويسأله عن بعض املسائل  وكان يرتدد على الشيخ الصاعقة مفيت

احلديثية، والشيخ احملدث شاكر البدري الذي كان يفتخر بان الصاعقة ُيضر اجلمع يف مسجده 
 وكذلك العالمة نعمان االعظمي.

وقد أفىت الشيخ عبد الكرمي الصاعقة ألهل بغداد حبرمة الصالة يف جامع عبد القادر الكيالين، 
عروف الكرخيوجامع موسى الكاظم وغريها، ألهنا قبور للمسلمني بنيت عليها املساجد وجامع م

 حمطة يدعى فيها األموات من دون اهلل . واختذها الناس
هيبة الشيخ وجاللته وصالبته على الشيعة واملبتدعة فرضت نفسها على العلماء والتالميذ فالكل  

بالشيخ خلق كثري، لذلك كان شيخ السلفية يف  خيطب وده ويعرف قدره وُيفظ منزلته وقد تأثر 
العراق وشعلتها يف زمن قّل فيه من يصدع باحلق وجيهر به فكان قدوة ملن بعده فله الفضل بعد اهلل 
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تعاىل يف تثبيت العقيدة واملنهج السين الصحيح يف العراق، ويف التحذير من التشيع وغرس ذلك يف  
 نفوس تالمذته .  

م وصحلي عليه يف جامع الدهان يف األعظمية وحضر 1959/ 12/ 7ة يوم تويف العالمة الصاعق
 جنازته خلق كثري من أهل السنة رمحه اهلل رمحة واسعة. 

  
 العالمة محمد بهجة االثري )تلميذ اآللوسي البار( : -2

م ونشأ وترعرع على أرضها وبني  1904هـ /  1322ولد الشيخ حممد هبجة االثريفي بغداد سنة 
برع عاملا لغويا وأديبا شاعرا ومنافحا عن الدين والعقيدة الصحيحة والرتاث اإلسالمي. علمائها، و 

تسلم مناصب عديدة واعتىن كثريا بكتب شيخه اآللوسي واشرف على حتقيقها وتنقيحها  
كتابني يف سرية شيخه اآللوسي مها: "أعالم العراق" وهو  وإخراجها بأحسن صورة وقد كتب

يني وخص أبا املعايل بالقسم األكرب منه، وكتاب "حممود شكري اآللوسي  تراجم للعلماء اآللوس
 سريته وآراؤه اللغوية" . 

وانقل من كالمه رمحه اهلل ما يدل على هنجه السلفي ودفاعه عن عقيدة األمة النقية حيث يقول  
يع  متحدثا عن احلياة الدينية يف عصر اآللوسي:)وكان اظهر هذه املذاهب ثالثة التصوف والتش 

والدعوة السنية السلفية، وقد كانت الدولة العثمانية تؤيد التصوف مجلة يف خمتلف طرائقه من 
رفاعية ونقشبندية ومولوية وغريها ومتكن له وحترص على تشجيع أربابه وإكثار عددهم كما رأينا  

ارتياب   وتناهض التشيع واحلركة السنية السلفية معا إذ كانت تنظر إىل القوى اليت خلفهما نظرة
عظيم وحذر شديد سياسة ال ديانة ...... وأما الدعوة السنية السلفية اليت هي املظهر الصحيح 
للعقائد السنية قبل أن تغشاها التحريفات والبدع فقد كانت خلفها قوة عربية يف أواسط جزيرة  

ول استعادة  العرب بدأ ظهورها يف أواخر الربع األول من هذه املئة الرابعة عشر هجرية وهي حتا
سلطان سياسي كبري ذاهب وكان قد أوجد هذا السلطان حممد بن عبد الوهاب وآل سعود يف املئة 
الثانية عشرة فهز جوانب الدولة العثمانية هزا كاد يفقدها زعامة العامل اإلسالمي فاستعدت عليه 

يوشه إىل جزيرة  "حممد علي" مؤسس األسرة اخلديوية األلبانية مبصر فسارع إىل جندهتا وهند جب
العرب وحارب العرب بأسلحة جديدة فتاكة من أسلحة الغرب مل يألفوها فغلبهم وأزال سلطاهنم 

 وأمخد اليقظة العربية اإلسالمية املتحررة يف عقر دارها حينا طويال من الدهر. 
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اخلوف   لذلك ما كادت تنجم نامجتها ثانية يف هذه املئة الرابعة عشرة اهلجرية حىت عاود األتراك
الشديد من استفحاهلا فبادروا حبربني إلفسادها والقضاء عليها: القتال والدعاية وقد قامت حرب 
الدعاية على تأليف الكتب والرسائل يف تشويه صورة اإلصالح الديين الذي تتبناه وحّشد هلا أبو  

الفجر   اهلدى الصيادي الرفاعي أعوانه وصانعه حىت مثل مجيل صدقي الزهاوي فكتب رسالته
الصادق فلما زال العهد العثماين كتب يف مقدمة رباعياته أنه ألف هذه الرسالة سياسة ال تدينا أو  

 ما هذا معناه.  
وقد قوبلت هذه الكتب والرسائل بردود كثرية من علماء جند والعراق والشام ومصر واهلند أوحت 

عقول فكانت هذه احلركة وما نتج عنها  إليهم هبا الدراسات العلمية احلرة، ال السياسات العابثة بال
من آثار قيمة من اكرب املظاهر العقلية اليت ظهرت يف عصر النهضة زعزت الناس عن املألوف من 
اخلرافات والبدع ووجهت الناس إىل منابع اإلسالم الصحيح :كتاب اهلل وسنة الرسول وهدي 

 .  [31]بـ "الوهابية" على سبيل التنفري(السلف الصاحل ولذلك نحعتت بـ" السلفية" وفاقا لطبيعتها و 
وقال يف ترمجته أليب الثناء اآللوسي اإلمام البحر صاحب روح املعاين: )ونصر مذهب السلف 

 .[32])يعين يف تفسريه الرائع( األسلم بل األعلم األحكم( 
وقال يف ترمجة جنله أيب الربكات نعمان خري الدين اآللوسي: "جريء يف جماهدة البدع، بذل جهودا  

األالقي من كبرية يف سبيل جتديد اإلسالم وتنقيته من الشوائب اليت أضيفت إليه ولقي يف ذلك 
احلشوية واملتشبهني بالعلماء وانتصب لقراع املبشرين من دعاة النصرانية وصد محالهتم على 
اإلسالم وكان عظيم التوفيق يف ردوده عليهم وتفنيده ألضاليلهم، فهو حبق قائد احلركة اإلصالحية  

 (.[33]بالعراق وحامي اإلسالم يف الشرق اإلسالمي يف هذه احلقبة من الزمن" )
 ويقول األثري يف وصفه لصراع اآللوسي مع الصوفية املسيطرة على احلكم العثماين : 

"وهذا التجهم الذي أظهره اآللوسي لشيوخ الطرق الصوفية يف عصره ملا كانوا يظهرون من ورع   
ويبطنون من طمع كان بداية ثورته على فساد احلياة الدينية اليت ميثلها هؤالء الشيوخ، والباب الذي  

ل  أدى به بعد قليل من الزمن إىل رفض التصوف مذاهبه وطرقه مجلة والوقوف إىل جانب رجا
اإلصالح اإلسالمي كجمال الدين األفغاين وحممد عبده وعلماء جند وحمدثي اهلند السلفيني 
وصدرهم اإلمام السيد حسن صديق خان ملك هبوبال ملؤازرة احلركة السلفية السنية اإلصالحية  
الداعية إىل ظواهر الكتاب والسنة وفتح باب االجتهاد وتطهري عقائد الناس من البدع واخلرافات 
اليت بثها العابثون يف الدين يف شجاعة وقوة ومضاء غري آبه للسلطان ومستشاره الديين وحزبه  
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الصويف الغالب على أمر البالد مع ما يرى من حرب الدولة العثمانية هلذه الدعوة اإلصالحية وما  
 يعلم من تعريض نفسه بذلك لغضب السلطان وبطشه . 

ية يف شرح القصيدة الرفاعية( شرحا نفيسا امتزجت فيه  وشرح هذه املنظومة )يقصد األسرار اإلهل
اللغة باألدب كما التقت فيه نزعتا التصوف والسلفية واقرتنت نقوله عن ابن حجر املكي وأمثاله  

 بنقوله عن إمامي اإلصالح اإلسالمي تقي الدين بن تيمية ومشس الدين ابن القيم 
طبع الكتاب عمد إىل مواضع منه فأضاف إليه   وملا أراد أبو اهلدى )مستشار السلطان الديين(

أساطري خرافية سخيفة من أساطري املشعبذين العابثني بعقول اجلماهري األمية ونعت املؤلف يف 
تسميته بصدر الكتاب بـ"الرفاعي اخلرقة" مث كتب إليه يشكره على هذا الشرح ويبشره بطبعه ويذكر 

إليه طائفة من كتب هذه النحلة الصوفية ودعاه لرفع  انه جعل جائزته له الطريقة الرفاعية وأرسل
 لوائها يف العراق.  

وما هو المتوقع من كل من ينصر دعوة التوحيد إال سيوفا تقرع أدمغة الشيعة وتكشف عوار 
طريقتهم وتهين مذهبهم وشركهم وافكهم، وانقل بعضا من كالم األثري في هذا المجال وهو 

 المقصود في بحثنا : 
يف  رمجة عثمان بن سند يف أول خمتصر مطالع السعود: )وهو كتاب )الصارم القرضاب( قال يف ت

حنو ألفى بيت أو أكثر من الشعر اجلزل الرائع، ناقض به )دعباًل اخلزاعي الشاعر العباسي اهلجاء،  
وكان )دعبل( من شعراء الرافضة، فكال له الصاع صاعني فيالدفاع عن حياض سادات املسلمني( 

 أهـ. 
وحني ذكر من مؤلفات أيب الثناء "األجوبة العراقية عن األسئلة الالهورية" و "هنج السالمة إىل  

 و" النفحات القدسية يف رد اإلمامية" قال:  مباحث اإلمامية" 
)وهو يف هذه الكتب الثالثة ينافح عن مذهب أهل السنة واجلماعة ويذب عن حياض سلف  

وقد بلغ فيها الذروة يف بسطة العلم ومعرفة أصول املذاهب   األمة الذين قام على جهادهم اإلسالم
 . [34]اإلسالمية وقوة االستدالل وروعة املنطق( 

رين كراسة وقال أيضا عن هنج السالمة: )رٌد على الشيعة بليغ كتب منه وهو مريض حنو عش 
 .[35]فعاجلته املنية قبل أن يتمه، واألجوبة العراقية ذب عن أصحاب النيب الربرة( 
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ن كما انه نشر ألستاذه اآللوسي كتاب "الرد على حصون العاملي الرافضي" وهو كتاب ألفه حمس 
األمني العاملي بعنوان "احلصون املنيعه يف الرد على ما أورده صاحب املنار يف حق الشيعة" وذلك  

 يف جملة املنار. 
كما أن األستاذ األثري من أعالم العروبة وقادهتا يف العراق وُيمل بشدة على الشعوبية يف كتابه  

لى العراق" وكتابه الذي مل يتمه"  "ذرائع العصبيات العنصرية يف إثارة احلروب ومحالت نادر شاه ع
 الشعوبية والعرب أو نقض كتاب املثالب البن الكليب" . 

الكبري، كيف ال وهو من تالميذ   وقد تعمد الشيعة يف كتبهم وإعالمهم إغفال ذكر هذا العملمم
قاصم ظهورهم ومنكس ألويتهم وفاضح خبثهم ومكرهم وحقدهم، واهلل غالب على أمره ولكن 

 ال يعلمون .  أكثر الناس
وقد حفظ أهل العلم واألدب هلذا األستاذ البحاثة الكبري قدره وهلل احلمد وحىت الشيعة الذين مل 
تدنس صدورهم بسخائم املذهب اخلرايف وكانوا ابعد ما يكون عن دينهم اثبتوا هلذا العامل مكانته  

(، ونشري إىل أن  [36]لمية)وذكروا من بعد وفاته فضائله ومسامهاته يف هنضة العراق األدبية والع
( قد عاصر يف شبابه أحداثا عصيبة عاشها العراق تزامنت مع 1996-1904عالمّتنا ) 

كبري عن تدوينه  االحتالل االنكليزي وبعدها اليهودي لفلسطني، فحال تفاعل األثري معها بشكل  
 ألحوال العراق والشعوبية وصرفت جزءا من جهوده عن ذلك.

  
 المؤرخ الكبير عباس غالب العزاوي : -3

م إىل 1258هـ 656هـ من أشهر مؤلفاته تاريخ العراق بني إحتاللني )املغويل/ 1307ولد سنة 
تب بعده عيال م( وكذلك كتابه عشائر العراق، وهو فريد يف بابه وكل من ك1917االنكليزي 

 عليه، وكتب يف تواريخ الفرق مثل فرقة الكاكائية وله أيضا كتاب يف تاريخ التشيع )خمطوط( . 
بنهجه الوطين البعيد كل البعد عن أصله السين رغم انه تلميذ أيب املعايل   متيز العزاوي يف كتاباته 

لك مل يستطع االبتعاد عن اآللوسي الذي تكاد الشيعة تتميز من الغيظ كلما مسعوا بامسه، ومع ذ
 ذكر خمازيهم السيما انه كتب يف فرتة شحت فيه املصادر اليت تتناوهلا )العهد الصفوي(.

أيضا ثناءه على دعوة الشيخ اجملدد حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل وهو شأن كثري من   وال ننسى 
مود شيت خطاب رمحهما  أعالم العراق يف القرن العشرين كمحمد هبجة األثري واللواء الركن حم

اهلل تعاىل حيث يقول يف كتابه "ذكرى أيب الثناء اآللوسي": )أما الدولة العثمانية فإهنا حاذرت من  
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تأثريه على بالد العرب خارج جند ، فأغرت العلماء يف الرد عليه، والطعن يف أهله، فاختلقوا عليهم  
كثري من العلماء أن يناصروه ويؤيدوه يف  ما شاؤا، ونبزوا مذهبهم مبا أرادوا، وهذا مل مينع ال

 .[37]اخلفاء(
ومن يطلع على ما أرسله العزاوي إىل األستاذ حمب الدين اخلطيب عندما علم انه يقوم على  

سي:)إن كثريا من علمائنا األفاضل ألفوا يف كشف حقيقة  خدمة خمتصر التحفة االثين عشرية لاللو 
التشيع بعد شيخ اإلسالم ابن تيمية واذكر منهم اآلن القاضي فضل بن رزوهبان فإنه ألف يف الرد  
على منهاج الكرامة البن مطهر احللي الذي هدمه شيخ اإلسالم ابن تيمية بكتابه الشهري منهاج 

 م مؤلف النواقض ....( يتبني له حقيقة موقفه من التشيع.السنة النبوية، ومنهم مريزا خمدو 
  

 ( [38]) األستاذ محمود المـالح-4
هو األستاذ الكبري والشاعر القدير حممود بن عبد اهلل بن يونس املالح ولد يف املوصل سنة 

م( يف منطقة )باب لكش( ودرس يف املدرسة العثمانية وأجاد اللغة الرتكية مث  1891هـ ) 1309
انتقل إىل مدرسة العراكدة إحدى املدارس اإلسالمية ودرس على يد الشيخ عبد اهلل النعمة )من  

ن  أعالم السلفية يف املوصل( الذي ترك تأثريه الواضح عليه هو وغريه من العلماء مثل الشيخ عثما
"باإلصالحيني" ويعد املالح من   الديوه جي وأمحد الديوه جي والذين كانوا يوصفون يف زماهنم

 املسامهني الفاعلني يف هنضة العراق األدبية والثقافية ومن أهم مؤلفاته :
 م(.  1957هـ،1376مبضع اجلراح يف تشريح شرح هنج البالغة البن أيب احلديد/ ط النجف )

 الوجيز على الوجيز.
 لوحدة اإلسالمية بني األخذ والرد.ا

 األمري سعود قائد احلج األكرب.
 اآلراء الصرُية لبناء قومية صحيحة.  

 البابية والبهائية . 
 النحلة األمحدية . 

 حتذير املسلمني من املتالعبني بالدين.  
 تارخينا القومي بني السلب واإلجياب .

 حقيقة إخوان الصفا. 
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 الرزية يف القصيدة األرزية.  
 حجة اخلالصي . 

التحديث بالنعمة يف ترمجة األستاذ العالمة عبد اهلل جرجيس النعمة، وقد طبع يف بغداد سنة  
 م .  1985

 ديوان شعر كبري، وغريها من الكتب واألحباث اليت ظلت حبيسة خزائن املخطوطات.
مثل جملة لغة العرب وكان املالح رمحه اهلل كاتبا متميزا يف العديد من اجملالت العراقية والعربية 

لصاحبها انستاس ماري الكرملي وجملة اجملمع العريب بدمشق وقد تسلم العديد من املناصب يف  
الدولة. أما سبب عدم ذيوع امسه وانتشار صيته بني العامة )يف حني أن أهل التخصص والبحث 

ذ امحد النعيمي  واالطالع على دراية تامة بفضله وجهده وأثره الواضح( فيعود كما يرى األستا
 لالنتقائية والطائفية اليت متيز هبا العراق يف إبراز أعالمه واهلل املستعان.

وكان املالح من أكثر الناقدين بشكل علين للتشيع والرافضني الوحدة والتقارب معهم إال بشروط 
 وده(.  منها ترك سب الصحابة وإعادة الشيعة النظر يف مؤلفاهتم، وكان سيفا على التشيع ندر وج

ليلة األربعاء   -وال نزكي على اهلل أحداً  -تويف املاّلح بعد عمر قضاه يف خدمة اإلسالم والعروبة 
 سنة وقد شيع جثمانه إىل املوصل ودفن يف مقربة أسرته.   81يف بغداد عن عمر  3/1969/ 19

  
 العالمة محمــد تقي الدين الهـاللي المغربي:  5

هـ يف سجلماسة يف املغرب، حفظ القرآن الكرمي يف صغره   1311ة العامل والداعية اجلوال ولد سن
واهتم يف بلده بالوهابية!! فهاجر إىل مصر والتقى بالشيخ حممد رشيد رضا مث حج يف ذلك العام 
وسافر إىل اهلند وألقى بعض الدروس يف مدرسة "علي جان" من مدارس أهل احلديث يف دهلي 

سنوات التقى  3الرتمذي، مث سافر إىل العراق ليمكث فيه  والتقى بالشيخ األحوذي شارح جامع
هـ، ليعود مرة أخرى إىل  1345فيها باآللوسي وتزوج وأجنب، وغادر العراق إىل احلجاز سنة 

بغداد بعد جولة دعوية ليدرس يف جامعة بغداد /كلية األمرية عالية وبعد قيام احلكم اجلمهوري 
 وسيطرة الشيوعية غادر العراق. 

ت حياة الشيخ مليئة بالدعوة إىل التوحيد ونبذ البدع والضالالت واحلث على التمسك كان 
بالكتاب والسنة حيث أنشئت مجعية اإلرشاد اإلسالمية يف بغداد برعايته، وممن رد عليهم:  
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الشيعة، والتقى هبم وناظرهم وكشف عوارهم ونشر بعض ذلك يف جملة املنار وظهر ذلك واضحا  
 يف تالمذته . 

  
   محدث بغداد الشيخ صبحي جاسم حميد البدري الحسيني السامرائي أبو عبد الرحمن-6

م درس التجويد والتوحيد والتفسري ولزم شيخه الصاعقة يف مسجد 1936ولد يف بغداد سنة 
املهدية يف الفضل رمحه اهلل وتأثر به كثريا. يقول أحد تالمذته : لعل الصفة البارزة للشيخ كونه  

هلل، ما أن يسمع كلمة طاعٍن حىت يصريكأنه منذر حرب، وكنا نتجنب أن نذكر شديد الغضب 
 الرافضة يف الدرس ألهنم ما ذكروا إال وضاع الدرسبالرد على الرافضة من الشيخ بفورة من غضب. 

وقد مجع الشيخ مكتبة فريدة من املخطوطات واملطبوعات يف جمال احلديث والتفسري والفقه وعلم 
تفاد منها كل أهل احلديث يف العراق وكافة األقطار اإلسالمية وكل خمطوط نفيس الكالم وقد اس

 نادر أو يكاد يفقد فإنك جتده يف مكتبه الشيخ حفظه اهلل.  
درس الشيخ العديد من الكتب وجلس يف مساجد بغداد كرخها ورصافتها فدرس يف األصفية  

ع حممود البنية وجامع برهان الدين مال  ربيع األول يف الرصافة ويف جام 12واملرادية ويف جامع 
محادي يف الكرخ، وتتلمذ على يديه بعض ممن مل يتم ما بدأه مع شيخه الصاعقة كالشيخ عبد  

  احلميد نادر، وكاتب هذا املقال وكثري ممن ال نريد ذكر امسه وهم اليوم أحياء. 
ت اليت ألقاها يف بلدان نشر الشيخ مجلة من كتب احلديث بتحقيقه وله من األحباث واحملاضرا

العامل اإلسالمي ما تشهد له بتقدمه يف هذا الفن. يقول العالمة ابن باز رمحه اهلل فيه: انه من بقايا  
 أهل احلديث يف العراق، وال زال الشيخ حيا متعنا اهلل بعمره . 

قيقة التشيع والشيخ مطلع على كثري من أسرار الشيعة يف العراق ، وقد قام على تثقيف العراقيني حب
 سيما الصفوي.  

  
  كمال الدين بن عبد المحسن الطائي معتمد جمعية اآلداب اإلسالمية:-7

يقول  ( وهو من اشد املتيقظني خلطر الشيعة وخبثهم، [39]من أبناء منطقة الفضل السنية )
 األستاذ كاظم املشاخيي رمحه اهلل : 

هتجم النائب الشيعي عبد الرزاق الظاهر على مدير األوقاف العامة وغمز علماء السنة، فثارت  
ثائرهتم وقدموا مذكرة احتجاج فأرسل النائب عبد الرزاق الظاهر رسالة إىل الشيخ أجمد الزهاوي 
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اإلساءة إىل احد كما انه مل يقصد التهجم على )مفيت بغداد( يعتذر ويدعي أنه مل يقصد بكالمه 
احد، فقال الشيخ اجمد: لقد اعتذر ومل يبق موجبا للكالم لكن الشيخ كمال الدين الطائي مل يقبل 

 (. [40]هذا االعتذار، لعلمه بتقية الشيعة! )
لألسف لقد ارتضى الكثري من أهل السنة يف العراق مللمة األمور منهجا يف التعامل مع 

وخاصة بعض من انتسب إىل اإلخوان املسلمني وهذه سريهتم يف سائر البلدان، والعجب  الشيعة
انه وبعد مقتل ما يزيد عن نصف مليون سين عراقي مل يتغري خطاهبم وهلجتهم ليضعوا أنفسهم يف 

ني حمرجني: األول خمالفتهم لكلمة األمة وعلماء امللة يف حق اإلمامية )دون بينة أو دليل أو  موقف
علة( واآلخر أهنم ختلوا عن أبناء السنة ومل يراعوا حرمة الدماء املسفوكة وال البالد املسلوبة  

 ويتحدثون عن وحدة وطنية أو إسالمية واهلالل الشيعي الذي صار بدرا !!  
  

   دنان بن عبد المجيد بن األمين بن المصطفى الطائي الزبيري البغدادي:الشيخ ع -8
م ونشأ يف قلعة صاحل بالعمارة جنوب العراق. تعرف يف بداية  1933ولد يف قضاء الزبري سنة 

طلبه للعلم بالشيخ عبد اجمليد البصري الذي أوصاه بكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن  
وانضم جلماعة اإلخوان املسلمني/ سكن حملة الفضل  1957الشريعة عام القيم ، خترج من كلية 

حيث إقامة الشيخ الصاعقة إمام مسجد املهدية فقرأ عليه التجريد الصريح )خمتصر صحيح  
 البخاري( للزبيدي.  

دعا رؤوس مجاعة اإلخوان مثل الشيخ حممد حممود الصواف إىل املنهج السلفي وفهم العقيدة  
لبدع فقال له الصواف خذ أنت جمموعة من الطالب والتزمهم بالتعليم فدرسهم والقضاء على ا

 فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقالين .
وبعد وصول الشيخ اهلاليل إىل بغداد لزمه ودرس عليه يف مسجد الدهان وبعض احملاضرات يف  

 كلية الرتبية ببغداد . 
مدرسة قلعة صاحل وهناك نشر التوحيد وألقى دروساً   عني مدرسًا للغة العربية والرتبية اإلسالمية يف

يف التوحيد يف حسينيات الرافضة يف العمارة )حمافظة ميسان جنوب العراق( ودعاهم إىل التوحيد 
 والعمل الصاحل والكف عن سب الصحابة.  

 ودرس يف العقيدة كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عبد الوهاب ، والواسطية لشيخ اإلسالم . 
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بعد صالة الفجر وصلي عليه يف جامع حسن البارح ودفن يف  15/1/2003الشيخ يوم  تويف
 مقربة الكرخ يف أبو غريب .

خلف الشيخ من بعده جيال من الدعاة املتجولني الذين انتشروا يف القرى واألرياف والبلدات 
ق الدين من أبناء  النائية وهذا هو حال دعاة السلفية متفرقني هنا وهناك، يدعون من ابتعد عن طري 

جلدهتم إىل االلتزام، وعلى اجلانب األخر هبوا يف كافة نواحي العراق يعرفون الشيعة بدعوة التوحيد  
وقد هدى اهلل هبم خلقا كثريا ومجا غفريا وذلك يف مناطق شرق القناة يف بغداد والصويرة )جنوب  

افظة واسط( بل حىت يف الناصرية  شرق بغداد( واملسيب واحملمودية واحللة وقرى دياىل والكوت )حم
 والعمارة مثل الشيخ الصاحلي إىل أن بلغت دعوهتم إىل أم قصر والفاو والفضل هلل وحده . 

  
 المفكر اإلسالمي محمد احمد الراشد : -9

هذا هو امسه املستعار وصرّح بامسه احلقيقي )عبد املنعم صاحل العلي( عندما رجع إىل بغداد سنة  
م وهو احد ابرز مفكري اإلخوان املسلمني يف العراق والعامل اإلسالمي، 1938. ولد سنة  2003

تتلمذ يف احلديث على يد الشيخ عبد الكرمي الصاعقة وكذلك على يد اهلاليل واجمد الزهاوي 
 وحممد القزجلي وحممد العسايف.

دفاع عن أيب له العشرات من الكتب يف فقه الدعوة وتزكية النفس ومن كتاباته يف هذا اجملال ال 
هريرة وهو سفر ضخم جليل سطر فيه املؤلف روائع وأبدع يف الذب عن راوية اإلسالم أيب هريرة 
رضي اهلل عنه. ويشرف الراشد حاليا على جملة الرائد واليت تكتب املقاالت العلمية يف فهم 

باخلطر  السياسة الشيعية اخلبيثة وترصد جرائمهم وحتللها وتوعي الشارع العريب واإلسالمي
الصفوي، والراشد من اإلخوان القالئل يف العامل اإلسالمي الذين عرفوا التشيع معرفة حقة، ومن 
القالئل الذين مجعوا بني معرفته بعلوم احلديث والدعوة )اقصد من اإلخوان املسلمني( وله وعي 

 جيد يف معرفة خطر التشيع، أبقى اهلل الشيخ ذخرا خلدمة أهل السنة يف العراق.
هذه هي أهم الشخصيات وإال فإن جهودا عظيمة بذلت يف إيقاف التشيع ومن مث بإرجاع الشيعة  
إىل املذهب احلق واإلسالم كما سنفصله يف احللقة القادمة بإذن اهلل، وعن ظهور األحزاب  

 اإلسالمية السنية والشيعية واملرحلة اجلديدة. 
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 . 16هـ يف أول اجمللد 1326سنة   -[1]
الشيعة خري من اجلهل،  انظر هلذا اإلنصاف العلمي حيث أن التعبد هلل ولو على طريقة  - [2]

 خاصة أن العقائد الغالية مل تكن تنشر بني هذه القبائل آنذاك.
 (.   170- 169ابن سند البصري )مطالع السعود( اختصار أمني احللواين )ص -[3]
 (.   318/ 3تاريخ الوزارات لعبد الرزاق احلسين ) -[4]
 ستأيت ترمجته قريباً.  -[5]
 (. 64من أوراق كامل اجلادرجي )  -[6]
وشغل منصب  1891 أحد السياسيني العراقيني أثناء العهد امللكي يف العراق. ولد يف عام -[7]

. أثناء احلرب العاملية الثانية كان ناجي شوكت  1933إىل آذار  1932رئيس الوزراء من أيلول 
يف   1940متوز  3يشغل منصب وزير العدل يف حكومة رشيد عايل الكيالين الذي أرسله يف 

مهمة سرية إىل تركيا ليلتقي السفري األملاين هناك حيث كان يف نية الكيالين توفري الدعم ألملانيا  
.  العراقاهلتلرية إذا وصلت احلرب أراضي العراق مقابل تعهد أملانيا يف حالة انتصارها باستقالل 
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وصلت أخبار هذه اللقاءات السرية إىل املخابرات الربيطانية مما أدى إىل نزول أعداد كبرية من 
 اجلنود األنكليز إىل البصرة إلسناد العرش العراقي الذي كانت له ميول بريطانية. 

 ( 634مذكرات ناجي شوكت ) -[8]
 (. 85الثورة العراقية للسري آرنولد ويلسن ، ترمجة جعفر اخلياط ) -[9]

اما املعدان فهم من ميتهن تريبة اجلاموس ويعيش يف األهوار وهؤالء أقوام متخلفون،  -[10]
اختلف يف اصوهلم فالبعض يقول اهنم هنود وبعضهم يقول اهنم قبائل عربية متعدنت وربت  

اللهجة العراقية قيمر( وهؤالء وجدوا قدميا،  اجلاموس )البقر األسود( الذي ينتج مادة القشطة )يف
وهلم شيوخ لعشائرهم وعاداهتم ال يفتخر هبا عربيا، فمثال نساؤهم يعملن ورجاهلم مههم محل  
السالح والتزوج من أكثر من زوجة، ويشكلون عصابات لقطع الطرق واإلغتياالت، وهم 

فوا تارخييا مع املشعشعني وسامهوا يف متخلفون جدا وبعيدون كل البعد عن العلم والثقافة، وقد وق
الغزو وتدمري قرى اجلنوب، أما أماكن تواجدهم ففي حمافظة ميسان والناصرية حيث توجد األهوار 

 )البطائح(. 
أما الشروق )الشروك( الذين يطلق عليهم عرب اجلنوب، فيعيشون يف شرق العراق يف مدينة 

قول أهنم من هجرة بلوشية للعراق وآخرون  أيضا يشك يف أصوهلم فبعضهم ي  العمارة وهؤالء
يقولون أهنم سكان العراق القدامى قبل هجرات العرب إليها، وآخرون يقولون أهنم قبائل عربية  

رديئة كاللصوصية والتشتت والغدر وقلة الوفاء، وقد   تأثرت بسلوك املعدان فأصبحت صفاهتم 
ا أن من يقطن هنر دجلة جنوب مدينة  ازدراهم شيعة اجلنوب أنفسهم يف منطقة الفرات واعتربو 

الكوت هم الشروك. وقد كتب يف ذلك عدة كتاب عراقيني قدميا منهم: شاكر مصطفى سليم يف  
كتابه )اجلبايش(، وحممد باقر اجلاليل )موجز تاريخ عشائر العمارة(، وعبد اجلبار فارس )عامان يف  

لفر ثيسيغر يف كتابه )املعدان أو سكان  الفرات األوسط( وجعفر اخلليلي )آل فتلة كما عرفتهم( وو 
 األهوار( ترمجة باقر الدجيلي ، إضافة لكتابات د.علي الوردي. 

 ( واألزري هو األذري من 31 -30تاريخ يف ذكريات لعبد الكرمي األزري )ص -[11]
 أذربيجان )الشيعة(؛ ألهنم يلفظون الذال زاء.

وحنن نكتب هذه السطور برزت مشكلة حزب اهلل األخرية يف لبنان واليت احتل فيها   -[12]
حداث ولكن البد من التعليق على ردة فعل أهل مدينة بريوت، وال أريد التعريج كثريا على األ

السحنة يف كل العامل اإلسالمي، لقد كانت مواقفهم تنم عن قلة وعي حبقيقة التشيع، وعن غياب  

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alrased.net/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref8
http://www.alrased.net/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref9
http://www.alrased.net/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref10
http://www.alrased.net/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref11
http://www.alrased.net/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref12


اجلماعات القومية والشيوعية )اليسارية( والدينية )اإلخوانية   رأينا كامل يف فهم هذه الفئة، حىت
خواهنم السنة حبجة مقاومة أمريكا، وال أقول إال كما قال والتحريرية( وقفت ملساندة الشيعة على ا

صاحب يس )ياليت قومي يعلمون(، نعم مضحك مبك هذا الوضع عندما يقف نفر من أهل 
السنة مع الشيعة، وال يفهمون ما وراء العقلية الشيعية وكيف تفكر، ومع كل ما فعلوه يف العراق 

 حىت غدا املعروف منكرا واملنكر معروفا. وما يفعلونه يف البحرين واليمن ويف سوريا،
سبحان اهلل ! الشيعة يف القرن العشرين يريدون حترير فلسطني! وهم على مدى تارخيهم خنجر يف  

صدر وظهر األمة، بيد أن العتب ليس على العلمانيني والقوميني واليساريني فهؤالء غيبوا الدين من 
ماعات اإلسالمية، والتاريخ يسأهلم، هل وقف  حساباهتم ومن أفكارهم، لكن العتب على اجل

 الشيعة يوما مع األمة يف حمنها؟ وكم مرة وقفوا مع عدوها؟
اهلل يف خلقه، ولن جتد لسنة اهلل تبديال وال حتويال، والتاريخ يعيد نفسه، وال جديد  وهذه سنة 

 حتت الشمس كما قيل.
ه اجلماعات ، فإما أن تكون معي أو ولعل خدعة ثنائية االختيار هي سبب سوء التحليل لدى هذ

ضدي، إما أن تكون مع أمريكا أو ضدها إما أن تكون مع إسرائيل أو ضدها !هذا هو املنطق  
السائد وترسخه آلة إعالمية كبرية بدءا بقناة اجلزيرة وصحيفة السبيل الناطقة باسم اإلخوان يف  

ي وغريه من مشايخ السعودية  األردن ومرورا بتحليالت سلفية بسيطة من قبل حممد األمحر 
ال انطالقا من قواعد اإلسالم اليت تستحضر فيها العقيدة والتاريخ   –مع األسف  –السلفيني 

والسياسة يف آن واحد ويستوعبها وينطلق منها ملصلحة األمة، بل انطالقا من خدعة التحليل 
وكأن اهلل مل خيلق ألوانا غري  الثنائي، اليت ال ترتك مساحة للتفكري إال ما بني األسود واألبيض ،

 هذين اللونني .
الغريب أن الشيعة الذين يدافعون عنهم حبجة مقاومة أمريكا ال يتحرجون من التعاون مع أمريكا  

 حني تتقاطع مصاحلهما معاً !! واألعجب أهنم يبقون هم تيار املمانعة والصمود !!
يس مبستبعد يف ظل حكم العلمانيني إن ذاكرة األمة ضعيفة ألهنا غحيبت عن الوعي، وهذا ل

 واليساريني والليرباليني ، ولكن ما بال ذاكرة املسلمني !  
 فهل نسي الفلسطينيون مذابح أمل فيهم وما زال شهودها أحياء !   
 أم نسي السوريون مذابح محاة من قبل العائلة النصريية !  
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وي وإيران للسيطرة على لبنان وتشييع  أم نسي أهل لبنان مؤامرات أمل وحزب اهلل مع النظام العل  
 بالد الشام!

أم نسيت محاس واجلهاد الفلسطيين كل جرائم الشيعة يف العراق وما فحعل بأخواهنم الفلسطينيني  
 يف العراق وال أقول بالعراقيني ألننا أصبحنا نتكلم مبنطق وطين مع األسف!

 ن ! وال حول وال قوة إال باهلل .ولعل هذا يحربر ليس بفقدان الذاكرة ، بل بنعمة النسيا 
  

هو ساطع بن حممد هالل بن مصطفى احلصري " أبو خلدون"، ولد يف صنعاء من  -[13]
دولة العثمانية، فترتك  م، تعلم يف إسطنبول زمن ال1880هـ املوافق 1297والدينحلبيني يف 

َثتعرب! وبقي ضعيًفا يف العربية! ملا انفصلت سوريا عن احلكم العثماين دعته حكومةامللك فيصل 
بن احلسني "القومية" ليحعني وزيرًا للمعارف، وملا احتل الفرنسيونسوريا سافر إىل بغداد ليعمل مديًرا 

م فعاد إىل سوريا  1941رة العراق سنة لدار اآلثار، ورئيًسا لكلية احلقوق، مث أجربعلى مغاد
مستشارًا يف وزارة املعارف. مث عهدتإليه جامعة الدول العربية إنشاء معهد الدراسات وإدارته. ألف  
أكثر من مخسني كتابًا؛ معظمها يف التنظري لفكرة القومية العربية؛ حىت مسي "فيلسوفها"، وقد 

ركز دراسات الوحدة العربية ببريوت عام  جملدات عن م 3صدرمتجموعة أعماله الكاملة يف 
   . م1968تويف احلصري يف القاهرة عام  . م1985
 (. 1/324مذكرات ساطع احلصري ) -[14]
وتلقى تعليمه االبتدائي والثانوي يف   1897ولد كامل رفعت اجلادرجي يف بغداد عام  -[15]

مدارسها، مث دخل كلية احلقوق وخترج منها، ساهم يف ثورة العشرين مع والده، فألقي القبض عليه 
سبب ظروف خاصة فقد ترك الكلية وعادإىل ونفيإىل اسطنبول وفيها انتمى إىل الكلية الطبية، وب

وانتخب نائباً يف جملس 1926بغداد، وعني سكرترياً حملافظ بغداد، مث صار معاوناً لوزير املالية عام 
 وكان أحد املعارضني لسياسةاحلكومة. 1927النواب عام 

يف فكره  من أهم الفرتات التيتمثل القفزة النوعية 1936ولغاية  1930تعترب الفرتة من سنة 
السياسي حيث ساهم بتأسيس حزب اإلخاء الوطين بقيادةياسني اهلامشي وأصبح عضوًا يف جلنته 

بسبب  1936التنفيذية ورئيسًا لتحرير صحيفته )اإلخاءالوطين( وقد استقال من هذا احلزب عام 
اطية مما دفع  شكوكه يف إخالص اهلامشي للمبادئاليت كان يعلن عنها وعدم التزامه بالقومية والدميقر 

اجلادرجي لالنتماءإىل احلزب الوطين بزعامة جعفر أبو التمن، وبعد فرتة ترك العمل فيه وانتمى إىل 
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مجاعةاألهايل؛ وهي مجاعة سياسية وطنية دميقراطية تضم العديد من الشخصيات الوطنيةاملعارضة،  
حوكموسجن مث أطلق فربز من خالهلا كأنشط معارض حلكومة نوري السعيد فألقي القبض عليه و 

 سراحه. 
وبسبب رفضه لسياسة احلكومة وحسه الوطين وغليان الثورة فيه تكتل مع تشكيالت سرية للقيام 

فتولىوزارة االقتصاد، وبالرغم من قصر املدة  1936بانقالب عسكري بقيادة بكر صدقي عام 
يف اتفاقيات النفط، كما   فقد قام بالعديد من اإلجنازات أمهها تقدميمذكرة يطلب فيها إعادة النظر

ركز على حقوق العمال وحتديدساعات العمل ولكنه اختلف مع قائد االنقالب بسبب عدم وفائه  
 بوعده لتحقيق مطاحمالسياسيني ومطالبهم.  

استقال اجلادرجي من الوزارة ورحل إىل قربص، وبعد مقتل بكر صدقي عاد إلىبغداد، ومجع  
اصدر صحيفةامساها )األهايل(  1946الدميقراطي، ويف عام الدميقراطيني وأسس احلزب الوطين 

وقد انضم إليه خرية املثقفني والوطنيني وقام حزبه بنشاطات كثريةمنها أنه شارك يف مقاومة  
، ويف 1950املعاهدة العراقية الربيطانية، كما وضع النواة األولىلنقابة الصحفيني وترأسها حىت سنة 

الدميقراطية ودعا إىل الثورة على حكومة نوري السعيد فألقي جهر بأنشطة منظماهت 1948عام 
حىت قيام الثورة بقيادة عبد الكرمي قاسم   1958-1956القبض عليه وأودع السجنللفرتة من 

فقدأطلق سراحه ومارس نشاطه السياسي وانطلق الصوت اهلادر من جديد وأصدر جريدة  
ودعا إىل إقامة اجلبهة الوطنية ولكن القدر مليمهله  األهاليالناطقة باسم احلزب الوطين الدميقراطي 

ببغداد ودفن فيها ومن أمهمؤلفاته )يف  1968فقد تعرض إىل نوبة قلبية تويف بسببها يف عام 
التوجيه الوطين بعد الوثبة(، وبعد وفاته صدر له كتاب )مذكرات كامالجلادرجي، من أوراق كامل 

  1898، " كامل اجلادرجي ودوره يف السياسة العراقية، اجلادرجي(، وقد كتب حممد عويد الدليمي
 ( وهذه الدراسة هي، يف األصل، أطروحة دكتوراه.   1997" )بغداد، مطبعة األديب، 1968-
  

املواطنة والوطنية كانت من األفكار السائدة يف تلك احلقبة   و مما ال يفوتنا ذكره أّن فكرة - [16]
من التاريخ أن الرابطة الوطنية هي األقوى من غريها، والتفريق على أساس العرق والدين أصبح أقل  

 تأثريا يف العراقيني، وهذا األمر برز بصورة جلية بعد سقوط اخلالفة العثمانية.  
كل املواطنني يف البلد الواحد سواسية، وأّن من يقدم أكثر وتقوم فكرة املواطنة على أساس جعل  

هو الوطين اجليد ، وأصبح التكلم على االنتماء الديين عيبا ؛ لذلك استفاد أغلب الشيعة من هذه 
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الظاهرة يف مترير مآرهبم مستخدمني التقية بغالف الوطنية، وتأذى السحنة ألهنم سكتوا عن طائفية  
لشيعي يف بيته مع أكله وشربه ونظام تعليمه اخلاص )الديين( إال من شاء اهلل  الشيعة، اليت يتعلمها ا

، وتوقف عدد كبري من املؤلفني واملثقفني عن الكتابة عن التشيع بسبب هذا املعيار اجلديد،  
وفقدت وطمست وثائق كثرية بسبب املعيار الوطين، ويدلل على ذلك أن الكتل الشيعية سواء  

انية كلها سعت يف فرتة الثمانينات والتسيعينيات من القرن املاضي  كانت متدينة أو علم
 تشكيل كيانات شيعية وحتت رعاية إيرانية وسورية، والتحالف مع األجنيب بذرائع كاذبة منها:  إىل

 مظلومية الشيعة.
 أن الشيعة أكثرية مظلومة .

 أن السنة أقلية مسيطرة على احلكم . 
 حلكم الطائفي والعرقي وتنحية السنة عن سدة احلكم .وذلك بعد السقوط وإجياد جملس ا

  
 (. 64من أوراق كامل اجلادرجي ) -[17]
 (. 65املصدر نفسه ) -[18]
 ( 65املصدر نفسه )ص  -[19]
 ول أنه مل يفتح احلقوق وإمنا زج بالشيعة يف هذه املدرسة . بعض الباحثني يق  -[20]
 ( 65نفس املصدر ) -[21]
 ( 65نفس املصدر ) -][22

 كتاب وجوه عراقية .   -[23]
 ( 77مذكرايت لتوفيق السويدي ) -[24]
أثبتت األيام صدق حدس سحنة العراق حنو الشيعة ، لقد حاول كثري من الكّتاب ذوي  -[25]

سحاق  األصول اإليرانية مثل األمريكي نصر فايل )وايل( وغريه والكتاب اليهود مثل حنا بطاطو وإ
النقاش أن يبينوا للعامل يف كتاباهتم أن شيعة العراق غري مرتبطني بشيعة إيران، وفشلت هذه النظرية 
أمام أول اختبار واقعي بعد سقوط العراق ، واليوم شيعة العراق بيد إيران سواء علمانيوهم )أمحد  

 اجلليب ، حسن علوي ....( أم متدينوهم. 
  
 .   1978سنة   20العدد  -[26] 
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 هوالشيخ عبد القادر الكيالين .  -[27]
 وقد نشرت يف ملتقى أهل احلديث:منقولة عن احد مشايخ السلفية يف العراق  [28]

 http://www.ahlalhdeeth.cc/vb / 
 وقد قاتل مع امللك عبد العزيز آل سعود يف كثري من معاركه .  [29]
 اجلرك هو الكعك واجلركجي هو صانع الكعك باللهجة العراقية .  -[30]
الوثائق واملخطوطات سنة   ( /منشورات مركز19-21االلوسي سريته ودراساته اللغوية ص) [31]

1995   . 
 .   33ااملصدر السابق ص  [32]
 . 42لوسي سريته ص  املصدر السابق اال [33]
 .  34اآللوسي سريته وآراؤه اللغوية ص   [34]
 هـ. 1345،املطبعة السلفية سنة 30 أعالم العراق ص [35]
  500ويقع يف  1994انظر مثال كتاب اجملمع العلمي العراقي يف تكرميه واملطبوع سنة  [36]
ة األثري" ضمن سلسلة وكذلك كتاب الصحفي محيد املطبعي "العالمة حممد هبج صفحة

 / دار الشؤون الثقافية .  1988"موسوعة املفكرين واألدباء العراقيني" طبع يف بغداد سنة 
 . 37ص   - [37]
ترمجته يف كتاب "شخصيات موصلية" للدكتور إبراهيم خليل العالف ومل نطلع عليها وإمنا    [38]

استفدنا من ترمجته املكتوبة من قبل األخ امحد النعيمي احد الباحثني يف بغداد ومن حبث بعنوان  
 عيل املشهداين. "أركان العقيدة دراسة يف شعر املاّلح " إلمسا

هذه احمللة من أقوى مناطق السنة املتبقية يف الرصافة واليت تعرضت ألشرس الغارات  [39]
بار احلروب  واحلصارات الشيعية وذاق أهلها من النكال والعذاب ما مل يسمع مبثله يف أخ

والكوارث، وأهلها أصحاب غرية على السحنة ويبغضون الشيعة ويسموهنم العجم، ومل تزل ليومنا  
 هذا عصية عليهم، واهلل خري حافظا وهو ارحم الرامحني .

/ط   206د سعيد الزهاوي عامل العامل اإلسالمي /كاظم املشاخيي /ص الشيخ أجمد حمم [40]
 م.  2003/  2
 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alrased.net/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref27
http://www.alrased.net/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref28
http://www.alrased.net/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref29
http://www.alrased.net/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref30
http://www.alrased.net/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref31
http://www.alrased.net/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref32
http://www.alrased.net/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref33
http://www.alrased.net/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref34
http://www.alrased.net/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref35
http://www.alrased.net/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref36
http://www.alrased.net/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref37
http://www.alrased.net/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref38
http://www.alrased.net/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref39
http://www.alrased.net/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref40

