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  چكيده
آمده و در  شمار بهت ياز اصول وهاب يكيات در عراق يازجمله عتبات عالب اماكن مقدس و يو تخر يدشمن
ساكن  يوهاب ير سنيشتر توسط عشايپ ؛شده است لين كشور تبدين مسائل ايتر از مهم يكيخ عراق به يتار

خصوص  ت بهين وضعيا. آنان مانند القاعده و داعش يو اكنون توسط وابستگان فكر» خوانا«عربستان به نام 
افته ي يشترين كشور شدت بياز ا ييكايآمر يروهايو خروج ن 2003ز سقوط حكومت صدام در سال پس ا
بر عراق و  يعثمان سلطه ات و علل آن در دورهيان به عتبات عاليحمالت وهاب يچگونگ يبررس. است

ال كه وس نيپاسخ به ا نيز و استحاضر  مقاله ياصلمسئله  يآنان مانند داعش در عصر كنون يوابستگان فكر
با  يل دشمنيو صرفاً به دل يفكر ينكه بدون وابستگيا ايت بوده يحمالت داعش ملهم از افكار وهاب ا ادامهيآ
ن آمقاله  هيفرض؟ رنديگ يان قرار ميت وهابيحما م مورديرمستقيطور غ كنند و به ين كار ميعه اقدام به ايش

فرض  شين پيبا ا ،است يا جهادي يان سنتيفكار وهابگام با ا ات عراق همياست كه حمالت داعش به عتبات عال
 يعه و حتيش يها نمادد و به دنبال آنها داعش نسبت به مظاهر و يو جد يان سنتيكه نگاه هر دو گروه وهاب

و  يفيموضوع مقاله توص يروش بررس .دانند يتوزانه بوده و آنها را از مظاهر شرك و كفر م نهيك يان الهياد
انتظار  .خ معاصر عراق و عربستان خواهد بوديمربوط به تار ياسي، سيخيو با استفاده از منابع تار يليتحل
ل آن به ابزار مقابله با گسترش يتبد يت با داعش و چگونگيوهاب ين مقاله در شناخت ارتباط فكريرود كه ا يم

  .گشا باشد ع در منطقه راهيتش

  ياتحمله به عتبات عال ، داعش ،تيوهاب ، عراق: واژگان كليدي
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 مقدمه

ل تنوع يدل ز بهين ينظر مذهب انه ازيدر خاورم يو اقتصاد ياسيت سين عراق افزون بر اهميسرزم
تا  ين كشور از شهريا عهيت شيخ معاصر عراق، جمعيدر تار. بوده است توجه موردو تعدد مذاهب 

مانند  يمهم ين در شهرهاينش عهياستان ش نيم در چندين عالوه بر تقسينش و كوچ ييروستا
  .دارند) ع(اطهار ائمه گانه به مراقد شش ين و سامرا متمركز بوده و ارادت خاصيكربال، نجف، كاظم

ع در يق تشيعم شهير خ معاصر عراق افزون بريان عراق در تاريعين ارادت و احترام در نزد شيا 
است  يمقدس عراق متك يساكن شهرها يعيمراجع شون و يبه تالش مبلغان، روحان ،نين سرزميا

و اظهار ) ع(تيب داشت مقام اهل يزمان با گرام كه توانسته بودند با تالش و كوشش فراوان هم
 ينه و حسادت برخير بپردازند و كيل و عشايان قبايع در ميغ تشيمحبت وافر نسبت به آنان، به تبل

  .زنديز برانگيرا ن يافراط يها ياز سن
بودند كه از  ييها ن گروهيتر ساكن عربستان ازجمله مهم ير وهابيعراق، عشا يارج از مرزهادر خ

ساكن عربستان،  ير وهابيعشا. شدت هراس داشتند ر عراق بهيل و عشايقبا ميانع در يگسترش تش
ت، قصد يوهاب يفكر يايافزون بر بسط جغراف يوهاب  ـ   يموسوم به اخوان به دستور حاكمان سعود

ع داشته، حمالت به جنوب عراق و ازجمله ينه و حسادت نسبت به گسترش تشيرف كردن كبرط
ال خود از يعه به خير شياقدامات خود كرده، با غارت و قتل عشا كربال و نجف را سرلوحه يشهرها

  .د دفاع كننديو توح يسنت نبو
ت ارتباط دارند، از يوهابم با افكار يرمستقيا غيم يطور مستق كه به يگريد يها ز گروهيامروزه ن
 يسع يو غرب يعرب يكشورها يو معنو يمناك بوده و با استفاده از امكانات ماديع بيگسترش تش

گر يست كه افزون بر دين يرزمانيد. دارند يعير خود هالل شياز گسترش به تعب يريدر جلوگ
ومت و مبارزه با آنان مقا هيمستقر در عراق كه هدف اول يافراط يبزرگ و كوچك سن يها گروه
معروف به » ه العراق و الشاميدولت االسالم«بود، گروه وابسته به القاعده به نام  ييكايان آمرگر اشغال

 يش سعيزعم خو ن دو كشور بهيه و عراق با جوالن در ايسور يداعش با توجه به تحوالت كشورها
  .دارد يدر استقرار خالفت اسالم

ت اعمال خود در عراق قرار داده، حمله به ين گروه مسلح در اولويكه ا ين اقداماتيتر از مهم يكي
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ل در ايياسر يامبران بنيپ يها ازجمله مقابر و آرامگاه يان الهيمقدس اد يتمام مظاهر و نمادها
  .عه استيمقدس ش يات در شهرهايو عتبات عال) ص(امبرين پيساها، مقابر صحابه و تابعيعراق، كل
 يان سنتيگام با افكار وهاب ات عراق هميحمالت داعش به عتبات عالن است كه يمقاله ا هيفرض

د و داعش نسبت به يو جد يان سنتيفرض كه نگاه هر دو گروه وهاب شين پياست با ا يا جهادي
  .دانند يتوزانه بوده و آنها را مظاهر شرك و كفر م نهيك يان الهياد يعه و حتيش ينمادها
گر مذاهب يد به ديكه ظاهرا با يخالفت اسالم يبا ادعا نجاست كه چرا داعشيا يسؤال اصل 

ت دارد؟ يبا وهاب يا اقدامات آنان ارتباطيكند؟ آ يان مخالفت ميمقدس اد ياحترام بگذارد، با نمادها
 ين اقداماتيت دست به چنيم وهابياز تعال يم و الهام معنوينكه داعش بدون ارتباط مستقيا اي
انتساب  يفرار از بدنام يد كه برايان جديخصوص وهاب ان بهياز وهاب ين فرض كه برخيزنند؟ با ا يم

بدانند، ضمن محكوم  يدهند خود را سلف يح ميا داعش به خود، ترجي يان سنتياقدامات وهاب
ن دانسته از يگناه، آن را مضر به حال اسالم و مسلم يكردن اقدامات داعش در قتل و غارت مردم ب

  .كنند يداعش اعالم برائت م
 يت و چگونگيخ وهابيا تارياصول و تفكرات محمد بن عبدالوهاب  ين مقاله، بررسيمقصود ا

ن يعرب به ايراز پژوهشگران عرب و غ ياريچراكه بس ؛ستيعرب ن رهيجز آن در شبه يريگ شكل
ت يخ حمالت وهابيتار و مطالعه يان آن است، بررسين مقاله درصدد بيآنچه ا. اند موضوع پرداخته

با مقدسات و  يوهاب ي ـوند با مخالفت حكومت سعوديجنوب عراق و ازجمله كربال و نجف در پبه 
  .شود ين روزها توسط داعش انجام ميكه ا يا وهيش ؛عه استيش ينيد ينمادها

 18بررسي مختصر تاريخ و علل حمالت عشاير وهابي عربستان به عتبات عاليات عراق طي قرون 
گيري دولت آل سعود، واكنش عشاير عراق و سپس استمرار  گام با شكل زمان و هم ميالدي هم 19و 

  .باشند آن حمالت توسط داعش و ارتباط آن با تفكر وهابيت از موضوعات اصلي مقاله حاضر مي

  ات در عراقيشمال عربستان به عتبات عال وهابير يآغاز حمالت عشا
پيش از بررسي تاريخ حمالت وهابيان به جنوب عراق، الزم است به اين سؤال پاسخ داده شود كه 

هايي از تبليغ وهابيت، مقدمات فكري و نوعي پذيرش تبليغ  آيا پيش از حمالت عشاير وهابي، زمينه
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وهابيت در ميان برخي از اقشار عراقي در عراق وجود داشت يا خير؟ با مراجعه به زندگي 
هاي ديني  اي از فعاليت شويم كه وي در برهه فرازونشيب شيخ محمد بن عبدالوهاب متوجه ميپر

در مورد نقش وهابيت در عراق معتقد است  العراق و الوهابيونمؤلف . خود به عراق نيز سفر كرده بود
اند كه اولين دوره به آغاز نقش شيخ محمد بن  كه وهابيان چهار دوره در عراق فعاليت داشته

: گونه خالصه كرده است وي مراحل چهارگانه نقش وهابيان در عراق را اين. گردد عبدالوهاب بازمي
كه شيخ محمد بن عبدالوهاب تميمي نجدي  ميالدي و زماني بود 18مرحله اول در ربع اول قرن 

به بصره سفر كرد و توانست پس از ديدار با برخي از بزرگان، تاثير اندكي بر ) ق.ه1206ـ 1115(
ميالدي؛  18مرحله دوم، از نيمه اول قرن . جامعه آن روز عراق بگذارد تا روزي كه از بصره اخراج شد

در اين مرحله تعدادي از فرهيختگان . عود آغاز شديعني از اتحاد شيخ محمد با امير محمد بن س
كه برخي ديگر از فرهيختگان عراقي به نقد افكار  ديني در بغداد و موصل به وهابيت پيوستند، درحالي

مرحله سوم با آغاز جنگ . ميالدي ادامه داشت 18اين مرحله تا پايان قرن . وهابيت برخاسته بودند
جنگ كه براي ادامه نياز به انگيزه ديني داشت، فرصتي به تعدادي از اين . صدام عليه ايران آغاز شد

وهابيان عراقي داد تا با نام سلفيه و با حمايت آمريكا، عراق و عربستان سعودي مانع صدور انقالب 
رغم مشكالت اقتصادي در  ميالدي با حمايت حزب بعث و به 90اين مرحله در دهه . اسالمي شوند

سو و از سوي ديگر پيوند  رحله چهارم، مرحله پيوند صدام با سازمان القاعده از يكم. عراق ادامه داشت
در عراق  2003هاي تابع القاعده بود كه قبل و بعد از سال  ها و گروه ميان وهابيان عراق با تمام سازمان
  )12ـ13: 2005رسول، ( .گناه عراق بود هاي خشونت و قتل مردم بي مستقر بودند و نتيجه آن، صحنه

 يها و گروه يالديم 2001سپتامبر  11 جاد واقعهيمانند القاعده با ا ييها نكه سازمانيح ايتوض
سم يترور«جاد ياند كه منجر به ا داشته يدان عمليرات متعدد و متنوع دامنه و مييتابع آن، تغ

ا هم دارند، از ب ياديز يها شباهت ياتيو عمل يفكر يها كه از نظر مبان ن گروهيا. اند شده» يا شبكه
گر مهم در يعنوان باز ها داعش است به ين گروهاز ا يكي ؛اند انه پراكندهيقا تا خاورميشمال و مركز آفر

بندر بن م يخصوص نقش مستق هرچند هنوز نقش دولت عربستان و به. ه و عراقيتحوالت سور
ت از يعربستان، قطر و كوت يبه حما يبحث است، اما اعتراف و ن گروه مورديا تاسيسدر سلطان 

كه  گذارد نمي يشك يان جايعيعام ش ت در قتليوهاب يرين گروه از تفكر تكفيا يرويداعش و پ
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از  يريجلوگ يا به عبارتيان يعيش ياسينقش س يفاياز ا يريداعش جلوگ از اهداف عمده يكي
  .عه در منطقه استيك شيتيگسترش ژئوپل

وهابيان و داليل آن بايد رفت، با اين فرض كه هرچند  پس از مقدمه فوق به سراغ آغاز حمالت
برخي از قبايل سني عراق پس از حمالت وهابيان به تشيع گراييدند، اما اين احتمال نيز هست كه برخي 

  .هاي سني عراقي، هراسناك از گسترش تشيع با حمالت وهابيان موافق بودند از عشاير و شخصيت

  و آغاز حمله به عراق يوهاب ـ ي اتحاد سعود يريگ شكل 
ي اتحاد ريگ درباره شكلالزم است مختصري  ،به عراق انيوهابپيش از بررسي حمالت 

يكي از  عنوان به) 1818ـ 1745(ـ وهابي كه منجر به تشكيل حكومت اول آل سعود   سعودي
و  فارس جيخلقرن نوزدهم ميالدى بر سواحل  لياوااى اواخر قرن هجدهم و  هاى منطقه قدرت

حكومت  يريگ درباره شكلدر اين خصوص منابع بسياري . شد، سخن گفت جوار هم هاي تلدو
و به همين مختصر اكتفا خواهد شد كه در ابتدا، محمد بن سعود، حاكم محلى  شده نوشتهسعود  آل

ي محمد بن عبدالوهاب، عامل گسترش عقايد وهابي در سرزمين ها شهيانددرعيه پس از اعتقاد به 
  )57 :1387  وثوقى، و بيبىح( .نجد شد

محمد بن سعود در آن زمان كه امپراتوري عثماني از طريق شرفاي هاشمي بر مكه و مدينه حكومت 
عثماني را از ه   ـ  و نام سلطان شناخت ينمي عثماني را خادمان شايسته اماكن مقدس ها ترك، كردند يم

  )49 :1388 منسفيلد،( .نمازهاي جماعت حذف و به نام و طرفيت خويش نماز گزارد
سعود بيعت كرده و  بيشتر مردم منطقه نجد، با آل 1765پس از مرگ محمد بن سعود در سال 

با مرگ وي، جانشينش به نام عبدالعزيز بن سعود كه داماد . به مذهب ابن عبدالوهاب گرويده بودند
ها در دوره  قدرت وهابى. ب شدهم بود از طرف او به مقام امام و امير قبايل وهابى انتخا عبدالوهابابن 

رييس قبيله به  عنوان بهوى كه خود را ) 394ـ 395: 1384 وثوقي،. (امارت عبدالعزيز توسعه يافت
اخوان فدراسيون له يوس بهنفع خود رقابت قبايل را استمرار بخشيده بود،  ديگر قبايل تحميل كرده و به

ده يعقعاليم ابن عبدالوهاب يعني جهاد و هجرت، ي را تشكيل داده با تمسك به دو محور از تا لهيقب
مسلمانان اهل حجاز، همه اخوان،  جز بهمطابق اين سنت، . تكفير مأخوذ از سنت حنبلي را رواج داد
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، رفتند يمشمار  شيعيان احساء، شيعيان كويت و عراق، مسلمانان ماوراء اردن و سوريه هدف جهاد به
  .شود يمي كه امروزه توسط داعش دنبال ا شهياند) 307 ـ 317 :1378 كاره،(

بار توانست در  اش، پيوسته در حال جنگ بود و براى نخستين فرمانروايى ساله يسعبدالعزيز در دوره 
برساند و از همين دوره  فارس جيخلهاى  خود را به كرانه» االحساء و قطيف«با فتح ناحيه  1793سال 

شريف «با غلبه بر سپاه  1797او در سال . قه داشته باشدشركتى مؤثر در امور سياسى و اقتصادى منط
ها و  كشمكش پنهانى بين وهابى پس آن ازقدرت خود را به مراكز مذهبى عربستان گسترش داد و » مكه

 يشرويپ )395 :1384 وثوقي، ؛57 :1387 وثوقي، و حبيبي. (نمايندگان امپراتورى عثمانى آغاز شد
 يسو بهر يمانند جهاد و تكف يوهاب ي ـحنبل يم فكريبه تعالبا تمسك  يوهاب ي ـاتحاد سعود
ابن عبدالوهاب » ه و عراقيآزاد كردن سور ياوير«كردن  يعمل يد در پيعراق را با يمناطق جنوب

 يعيران شيو مخالفت با ا يت در مناطق عربيوهاب ييايجغراف پهنه، گسترش )66 :1379 ،يلوتسك(
) 49 :1388 لد،يمنسف(در جهان اسالم  ها ترك يدادن به رهبر انيپا و) 37 :2005 ،رسولمحمد(

  .قلمداد كرد

  آغاز حمله به عراق
ر يمانند ضُف يليبا حمله به قبا 1790از سال  انيوهاب يد عراق از سويگفته شد، تهد آنچه بر بنا

ن كشور صورت گرفت و يه در جنوب ايط در سماوه و شاميج و زقاري، منتفق، شَمر، آل بع)ريظف(
ر و يان عشايها به م يبغداد و عثمان يل فرات با واليقبا يبا استفاده از دشمن يمبلغان وهاب آن از پس

؛ 148،  ي؛ العزاو43، يابن سند بصر( .پرداختندت يد وهابيج عقاير شده به ترويعراق سراز يشهرها
گ، از ير النگريبود كه به تعب يحالن در يا )168 ،161،163 :1389، ي؛ ورد347: 1378يك النگر

فرات،  يمداوم نواح يها ها و نفاق انتياز خ ييبغداد در فضا يدر عراق، پاشا يسيكارگزاران انگل
   .كرد ينرم م وپنجه دستره و كردستان يجز

اين را نيز بايد اضافه كرد كه به دليل فقدان دولت قدرتمند در عراق و مرزهاي رسمي ميان اين 
شمال جزيره عرب، تردد و درگيري ميان عشاير امري عادي بوده و گاهي درگيري ميان كشور با 

ي ها راهو تسلط بر  ها چراگاهي سنتي و يا بر سر ها يدشمنعشاير منشأ مذهبي نداشته و به خاطر 
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ي تدريجي آل سعود و فشار مذهبي و سياسي به عشاير و ابي قدرت با، اما گرفت يمتجاري صورت 
عرب براي پذيرش وهابيت، برخي مانند ظفير و شَمر مجبور به مهاجرت  رهيجز شبهقبايل درون 

ي ها كشمكشورود آنان به عراق و گسترش تشيع در ميان عشاير جنوب عراق، . ي عراق شدندسو به
 از پس )305: 1981الريحاني، (. جديدي كرده بودمرحله ميان عشاير عراق و عشاير وهابي را وارد 

 ملكم، سرجان( گرفتندقرار  انيوهاب تهاجم مورد، دو شهر نجف و كربال بيش از ديگر شهرها آن
ي عتبات ها ثروتي اقتصادي و مذهبي منجر به غارت اموال و ها محرك، حمالتي كه با )694 :1380

  )49 :2005 محمدرسول،( .ل كفار و مشركين شدندقتمثابه  بهشيعيان  عام قتلعاليات و 

  انيآغاز مقاومت در برابر حمالت وهاب
از  )1749ـ1762(گيري از حوادث آينده و دفاع از كيان دولت عثماني، سليمان پاشا  براي پيش

ها  سالطين مشهور حكومت مماليك در عراق پس از شنيدن اخباري مبني بر تحركات جنگي وهابي
به رهبري سعود بن عبدالعزيز در منطقه االحساء، سپاه مجهزي متشكل از عشاير منتفق، زبير، بصره 

نان اعزام نمود؛ و اطراف آن، ضُفير، بني خالد و بلوچ به فرماندهي ثُويني رييس منتفق براي مقابله با آ
ي نيروهايش اولين ضربه متقابل عراق عليه قدرت وهابي با خيانت و فرار نينش عقباما با قتل ثُويني و 

ها براي ادامه حمالت به  و جسارت وهابي) 349 :1378 النگريگ،( رسيدهراسان سپاهيان به پايان 
ن اين ناحيه مانند شَمر، حدي رسيد كه با جوالن در جنوب عراق و پس از حمله به عشاير ساك

 سند ابن( .ضُفير، آل بعيج و زقاريط، مطلَق بن محمد جرباء رئيس قبيله شَمر را به قتل رساندند
  )169 :1389 وردي، ؛114،145،146 العزاوي، ؛205ـ203 بسام، آل عبداهللا ؛411ـ40 بصري،

ها، قتل شيخ ثويني و وقايع  منتفق از وهابيه ياتحادسليمان پاشا براي جبران شكست نيروهاي 
، براي تدارك بيشتر عالوه بر نيروهاي دولتي به فرماندهي علي پاشا به استفاده از قبايل آن از پس

) 170: 1389وردي، (و قشعم ) 350: 1378النگريگ، (عقيل، عبيد، شَمر، ضُفير، منتفق، بني خالد 
بيشتر عده  رغم ، اما اين سپاه نيز بهديرس يمنيز روي آورد كه تعدادشان به بيش از ده هزار نفر 

آل بسام، . (نتوانست كاري از پيش ببرد و پس از انعقاد صلح با سعود بن عبدالعزيز به بغداد بازگشت
  )351: 1378؛ النگريگ، 207
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و  يمتناوب و يها تيل كهولت سن و معلوليمان پاشا در بغداد به دليپس از اقامت سل ها يوهاب
در حمله به مناطق  )348 ـ349 :1378گ، يالنگر(ها،  ياز عواقب حمالت وهابح يعدم درك صح

م و در  1801ز در سال يسعود بن عبدالعز كه يطور به ،افته بودندي يشتريغرب فرات جسارت ب
و ) 172 :1389، يورد(فرات را نمود  يت و تصرف بخش غربيمالك ي، ادعايوال ندهيمالقات با نما

ر به كربال حمله كرده، پس از يد غديم مقارن با ع1802ادعا در سال ن يكردن ا يعمل يبرا
زائران و مجاوران آن حضرت را  از ياريو غارت آن، بس) ع(نيح امام حسينسبت به ضر يحرمت يب

ن خبر به تدارك و دفاع از يدن ايمردم نجف با شن يول ،نجف شد يراه آن از پس. قتل رساند به
از سپاه موصل و  ينجف تعداد پس از رفع محاصره. ها شدند يح وهابشهر خود پرداخته و مانع فت

  )292 :1994، يليدج( .در نجف مستقر شدند ياز حمالت بعد يريجلوگ يل برايعق رهيعش
م به نجف، عدم استقرار ينجد و قص يعنيمحل استقرار آنها  يكيل نزديبه دل انيوهابحمالت 

دن خبر يگر تكرار شد و در هر بار، مردم با شنيشش بار د ن شهر، پنج تايپادگان و سپاه ثابت در ا
وارد  يپنهان طور بهرون شهر، يدر ب گناهان يبشهر را بسته و مهاجمان با قتل  يها دروازهآنان،  حمله

  )112 :1998كاشف الغطاء، ( .پرداختند يمردم م عام قتلشهر شده و به 
د، خزاعل و عفك كه يل زبيه قبايمتش علحكو يانيپا يها مان پاشا در ساليسل يها يلشكركش

 يها نيت در سرزمينشان از عدم امن ،)166، يالعزاو(ه نبودند يريحاضر به پرداخت رسوم ام
ل يدل به استانبول به متيق گران يايارسال درآمدها و هدا رغم بهاحترام پاشا . داد يكشور م دوردست

را از بغداد  يسرانجام ترس از طاعون كه و .ها رو به كاهش بود يه وهابيعل يقطع يروزيعدم پ
مان يان كار سليپا. آورد در يبود كه او را از پا ين ضرباتيزانده بود و وحشت فاجعه كربال آخريگر

به رقابت  يو ينيانش بر سر جانشيد كه اطرافيفرا رس يم زمان 1802پاشا قبل از ظهر هفتم اوت 
  )356ـ357 :1378، گيالنگر( .برخاسته بودند

  انيوهابنسبت به حمالت  يران و عثمانيواكنش ا
دنبال  يران و عثمانى را بها يعنياى  ات واكنش دو قدرت منطقهيبه عتبات عال انيوهابحمالت 

 يشروياز پ يريجلوگ هدف با يك اهداف خاص خود را داشتند؛ دولت عثمانيداشت كه هر 
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ه و عبرت آنان در حمله به عتبات يتنبان و يعيام عواطف شيالت هدف باران يو دولت ا انيوهاب
مان يات را نزد سليگ بيل بياز اخبار كربال، اسماع اطالع بافتحعلى شاه قاجار  منظور، ينبد. اتيعال

خان، برادرزاده يدرحاج ح آن از پس. ان بپردازديپاشا، والى بغداد، فرستاد و از او خواست به دفع وهاب
اى  رزا بود، به سفارت مصر فرستاد و نامهيالوزاره عباس م بيرازى را كه نايش خان ميابراهحاج 

مصر فرستاد و از او خواست در  ي، پاشايمحمدعلر به يك قبضه شمشي مهيضم بهز يآم مالطفت
  )57، يو وثوق يبيحب( .ان بكوشديدفع وهاب

در  يشاه قاجار و سلطان محمود دوم عثمان يافت دعوت فتحعليپاشا پس از در يمحمدعل
 1807ي از سال عني، چهار سال يوهاب ـ ياز مهاجمان سعود ياماكن مقدس اسالم يريگ بازپس

م يتوسن و ابراه يها نام، دو فرزند خود به 1818و  م 1811 يها سالتعلل كرد و سرانجام در  م
ه، يران كردن درعيم پس از وينه را تصرف كرد و ابراهيتوسن، مكه و مد. نجد كرد روانهپاشا را 

 جا همانو از قرار معلوم در  ر روانه استانبول كردير عبداهللا بن سعود را در زنجي، امها يوهابتخت يپا
، غارت و قتل يكه با راهزن« ين دولت سعوديكن شده و اول شهيام رين قيا يدند و ظاهرااو را سر بر

تا  يمصر يها پادگانبا استقرار ) 36: 2008ي، صبح(» افته بوديره العرب، عراق و شام قوام يدر جز
  )60ـ61 :1388لد، يمنسف( .ديان رسيبه پا 1824سال 

  ب قدرتيو فراز و نش) 1821 ـ1889(حكومت دوم آل سعود 
شكست دولت اول  رغم بهمصر  ينظام يرويل دولت اول و دوم آل سعود، نيتشك فاصلهدر 

 نظر ازن مدت وضع حجاز يدر ا) 42 :2008، يصبح(ن ببرد، يت را از بينتوانسته بود جنبش وهاب
بودند و زائران  شده كشته آنجادر  ياريبس يخارج يسفرا كه يطور بهار بد بود، يبس يت عموميامن

 .محروم بودند ين امكانات دفاعيمسلمان در مقابل راهزنان و غارتگران از كمتر بخت نگون
ا يو  باطنى آن نهضت روىين واسطه بهت خواه يجنبش وهاب جيتدر بهاما ) 143 :1388لد، يمنسف(

ر مقتول، حاكم مصرى را اخراج كرده و ياقتدار نفوذ آن بود كه در ظرف چند سال تُركى فرزند ام
م،  1822 ، حدود ساليتختياض به پايو ضمن انتخاب ر كرد يسلطان نجد معرف عنوان بهخود را 

به كه  1831تا سال  و مصريپس گرفت و با پرداخت مختصر خراجى به خدتمام قلمرو پدرش را باز
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  )73 :1379، ي؛ لوتسك549 :1380كرزن، . (د، سلطنت خود را حفظ كرديرس قتل
و  يدرون خاندان يها يريدرگصل افزون بر ير فيپس از ام خصوص بهدولت دوم آل سعود 

 :2008، يصبح(شد،  1889ع در سقوط آن در سال يعرب كه منجر به تسر رهيجز شبهدر  يداخل
بر  يمبن يمانيس پيبا دولت انگل ياست خارجيس نهيزم در) 124ـ125 :1379 ي،؛ لوتسك41ـ42

  .س منعقد كرديف متحد انگليعدم تعرض به طوا
 يها رهيتان يو جنگ م يا لهيقبو  يقوم تفرقهل يبه دل 1865صل در سال ير فيپس از مرگ ام

ران يبود كه ام ف ساختهيرا ضع يحكومت وهاب يها هيپامختلف، اختالف بر سر سلطنت، چنان 
ز االحساء را تصرف ين يپرداخته، تركان عثمان يبه رقابت با خاندان سعود يشَمر در عربستان شمال

آل سعود را نداشته با وجود  يطالل كه تعصب مذهب خصوص به يوهاب يران شَمريام. كردند
ن يبا تأم ،بوده يقر عرايعشا ازجملهگر مناطق يبا د يروابط تجار يحسادت آنان، خواهان برقرار

حكومت شَمر چنان  ميالدي 19سرانجام در پايان قرن . است ادامه دادندين سيبه ا ها راهت يامن
ت، دولت دوم آل سعود را يصل به كويدادن عبدالرحمن بن ف يافت كه توانست با فراريقدرت 
  )304و  125 :1379، يلوتسك. (براندازد

  )1903 ـ1925( انيوهابقدرت  يابيدولت سوم آل سعود و باز
كه منجر به تصرف حجاز و سلطه  )1903ـ1925(قلمرو دولت سوم آل سعود  توسعهو  تاسيس

ز بن يعبدالعز يها تالشد مرهون يبارا بر مكه و مدينه و پايان حكومت خاندان شريف هاشمي شد 
. ميائتالف ضد شَمر بدان يرويو ن) م1953 ـ1880(صل معروف به ابن سعود يعبدالرحمن بن ف

ت، قبائل منتفق جنوب ير كويخ مبارك اميكه ش سدينو يمائتالف  يها طرفدر مورد  يلوتسك
س در مقابل ائتالف ير و بنو مرّه و دولت انگليمط يسعدون پاشا و قبائل وهاب يعراق به رهبر

  )305 :1379لوتسكي، ( .و تركان قرار گرفتندها  يشَمر
ان يت ميج وهابيابن سعود در ترو ياست داخليدر خصوص س ور االرهابجذدر  يصبح 

 تاسيساقدام به  يان جوانان بدويت در ميج وهابيترو يكه ابن سعود برا سدينو يم يجوانان بدو
 عنوان بهم ابن عبدالوهاب را يتعال يها، معلمان وهاب »هجر«ن يدر ا. نمود» هجر«به نام  ييها شهرك
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ه ي، قتل و غارت توجيدر راهزن يشت جوانان بدوين اساس، معيبر ا. دادند يمم اسالم آموزش يتعال
ر يه و تعبيمت توجيقتل و غارت را به جهاد و رفتن به بهشت و غن كه يطور به، شد يم يمذهب

 استفادهو  م 1911خوان در سال ال نهضت يناگفته نماند كه تشك) 42 :2008صبحي، ( .كردند يم
 يبرا«بلكه از آنان  ،نبود يمذهب صبغهت با يفقط به خاطر گسترش وهاب يسعود از جوانان بدوابن 

 يسنت جامعه يد سازمان و اصالحات اساسيو تجد... ليو قبا ها فئودال يطلب هيتجزبرخورد با 
را  ها توطئهرا سركوب،  ها اميق، آنهابا كمك  يو«افزون بر آن، . برد يمز بهره ين» يو بدو يفئودال

ل عربستان يتشك ين ارتش بود كه او برايت هميرا خلع سالح كرد و با حما يل شورشيكشف و قبا
  )307ـ308 :1379، يلوتسك(» .ديجنگ يم يسعود يجاد دولت وهابيمتحد و ا

، گشت يبازممواجه شد كه به ساختار حكومت آل سعود  يابن سعود در حكومت خود با مشكل 
 يبرا ي، لذا وكردند يم يشمار لحظهجهاد و بهشت  يخوان كه براا يها يجهاداتحاد با  يعني

ل به تهاجم به مناطق يخوان و ما يا لهيقبان ياعتقاد به جهاد و بهشت جنگجوله ئمسبا  يمدت
در نزد  يالملل نيب يت مرزهايو عدم رعا يانضباط يب، ييخو درندهبا  رهيجز شبهخارج از  جوار هم

 هدف با يو. را نداشت آنهاكنترل  ييكه ابن سعود توانا يشگينحل و هميال يآنان كنار آمد، مسائل
و  يعثمان يامپراتور هيتجزاول،  يان جنگ جهانيد پس از پايجد ياسيگام شدن با تحوالت س هم

پادشاه حجاز و نجد شناخته شود، لذا مجبور  عنوان بهانه قصد داشت يد خاورميجد يها يمرزبند
الشان يو خواهان حمله به اردن و عراق را كه به خ ها ينوآوران مخالف يشد در نبرد سبال جنگجو

 :1379لد، يمنسف( .سركوب و بر اوضاع مسلط شود م 1929 ـ1930داشتند در  يمردمان كافر
  )209 :1366ان، ي؛ دكمج217و  214

به كمك درآمدهاي هنگفت نفتي و پرداخت  رهيجز شبهنفت در  ابن سعود پس از كشف
) 172: 1387ليندهلم، (ي مالي، توانست رقباي بالقوه و قبايل را آرام نگه داشته ها كمكسخاوتمندانه 

كه سركوب اخوان  سدينو يمصبحي در اين زمينه  ،وهابيت در ديگر كشورها اقدام كندتوسعه به 
بوده و ابن سعود قصد داشت با حذف آنان، اخوان  جهينت يبمصالحه، جلسه نجدي پس از چندين 

  )43: 2008صبحي، ( .گسترش وهابيت در آن سرزمين تاسيس كند باهدفالمسلمين مصر را 
 يروين عنوان به، يو نظام ياسيبه بركت نبوغ س 1920 دههابن سعود كه توانسته بود در 
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 يها تيمحدودبه  يدر جهان پس از جنگ اول جهانرد، يقدرت را به دست گ ياسالم ريناپذ سازش
ف بود و قادر به يضع ينظام لحاظ ازر و يار فقيو بس دورافتادهادش، يتازه بن يخود واقف بود؛ پادشاه

مانند قاهره،  يعرب تيپرجمعشمال و مراكز بزرگ و  يسو به اش متعصبانهو  يحركت انقالب توسعه
كشور با غرب و  ياقتصاد يماندگ عقبمقابله با  يو پسرانش برا يو ،نيبنابرا. دمشق و بغداد نبود

و ترس و نفرت از  ينفت تاسيسات توسعهبه  روزافزوناز ين. كا متحد شدنديآمر خصوص به
  .كرد دارتر شهيرو اتحاد سران آل سعود به غرب را  يكيست، نزديكمون
 تاسيسش و پس از يخو يرامونيو پ يالملل نيبرات ييابن سعود با درك تغ رسد يمنظر  به
د يعقا چنبرهمتعصب سابق خفته در  رزمان همقصد داشت پس از سركوب  يسعود يپادشاه

س، يموافق خود را در قالب تدر انيوهاب، يرامونيت و فاقد درك تحوالت جهان پيوهاب متعصبانه
لقب  ستهيشا انيوهابوبه ن يجهاد يرا از وهاب آنهام و افتاء در مدارس و مساجد محدود ساخته يتعل
  .ل كنديتبد يسلف

پس از مرگ عبدالعزيز ابن سعود، فرزندانش قدرت را به دست گرفتند و براي پرهيز از بيان تحوالت 
دروني پادشاهي عربستان سعودي از تاسيس تاكنون و اشاره به اقدامات حاكمان اين كشور پس از وي 

ي اين كشور بر حوادث گذارتاثيري و ريپذتاثيرسنتي آن و بررسي تغييرات، شاكله در جهت حفظ 
اشاره خواهم كرد كه  السعوديه، سيره الدوله و المجتمعمنطقه، تنها به يك ديدگاه سياسي از كتاب 

ي هيئت حاكمه آل سعود از ابتدا تاكنون در قبال تحوالت سياسي ها استيسآن را استمرار  توان يم
گانه  پنجعبدالعزيز الخضر ضمن بيان مراحل . قلمداد كردجلوگيري از گسترش تشيع  خصوص بهمنطقه 

به انقالب اسالمي ايران اشاره كرده و ) م 1980ـ 1991(سوم مرحله تحوالت داخلي عربستان در 
  )73: 2011، الخضر( .باشد» تندخو و خطرناك«انقالب ايران  رسد يم، به نظر سدينو يم اختصار به

از  ياريبس يها يريگ موضعران را در كنار يا ينقالب اسالمدگاه مزبور نسبت به آغاز اياگر د
ند و يان ناخوشاير دكمجيان و به تعبيعيش يو فعل يقبل يها اميقدولتمردان عربستان در سركوب 

فه در يبا آل خل يهمكار) 219ـ220 :1366دكمجيان، ( ف در شرق عربستان،يبدشگون القط
ران يه ايهشت سال جنگ عل يصدام ط يم بعثياز رژ جانبه همهن، دفاع يان بحريعيام شيسركوب ق
ن كشور در سال يكا به ايآمر حملهدر عدم استقرار و آرامش در عراق پس از  ينيآفر نقشو امروزه 
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عربستان  يها استيسبه عمق  ميتوان يمم، يقرار ده يريتكف يجهاد يها گروهت از يو حما 2003
 يرامون مرزهايپ يعيش يها جنبشاز گسترش  يريجلوگ يراهبرد هدف باو تالش آنان  يسعود

لذا در . ميببر يدر منطقه پ يآن حفظ منافع استكبار جهان تبع بهه و ين تا سوريمن و بحريخود از 
نكه ممكن است يكرده، غافل از ا ميرمستقيغم و يمانند داعش كمك مستق يافراط يها گروهش يزا

 يها هيپاش دامن حكومتش را گرفته، يدرون مرزها د دريجد هزارهخوارج  يافكار افراط يها شراره
 ين موضوع بعديبنابرا. ت از آن دارنديحكا ها ليتحلكه خبرها و  گونه همانآن را به لرزه درآورد، 

  .گروه داعش خواهد بود تاسيسنقش آل سعود در  درباره

  تيداعش و ارتباط آن با وهاب تاسيس
هايي كه اخيراً در خاورميانه  گروهپرده هاي پشت  ياستسپژوهشگران در خصوص اهداف تاسيس و  
آشكار است كه . و اظهارنظرها همچنان ادامه دارد اند گفتهكنند از جمله داعش بسيار سخن  تازي مي يكه

هاي داخلي و  ياستسيوند پيي و گرا همهاي مسلح در عراق و سوريه حاصل  هاي تاسيس گروه زمينه
يني آفر نقشهمراه  يجه حوادث تاريخي، مذهبي و سياسي دو كشور بهنتيگر د  عبارت بهخارجي و 

نقشه ي مانند آمريكا با هدف برهم زدن ا فرامنطقهي ها قدرتكشورهاي منطقه مانند قطر و عربستان و 
حتي اگر داعش يا هر گروه مسلح ديگر مدعي استقالل فكري و آييني بوده و . يتيك منطقه هستندژئوپل

توان  يمگونه كه در اخبار آمده بود، اما  نافع حاميان خود را در سر داشته باشند، همانادعاي حمله به م
هاي وهابيت سنتي و جهادي يعني تكفير و قتل عام  ي واضح پيوند آييني اين گروه با آموزهها نشانه

داعش بنابراين . اند كه هيچ ارتباطي ميان اين دو نيست ديگران را مشاهده كرد، هرچند برخي مدعي
وجود  تركيب و طيفي از نيروهايي است كه با توجه به شرايط سياسي، نظامي و اجتماعي عراق و سوريه به

 يها سازمان ثروتمندترين از يكي«دوحه،  بروكينگز مركز ليستر، كارشناس آمده و به گزارش چارلز
  (» .است اسالمي دولت يك تشكيل است و هدفش جهان در يكارجوپ

 2006تا  2003داعش بايد دو بازه زماني اشغال عراق توسط آمريكا در سال در خصوص تشكيل 
عنوان  در دوره ياول، اشغال عراق توسط نيروهاي آمريكايي به. را مد نظر قرار داد 2010تا  2006و از 
 هدف باها  يسن ازجملهي مسلح ها گروهتدريج  رود كه به شمار مي ترين علت بناي داعش به مهم
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الجهاد في بالد  هقاعد«يا » الجهاد في بالد الرافدين التوحيد و«گروه مخالفت با حضور بيگانه 
سامة بن به فرماندهي ابومصعب الزرقاوي را تشكيل داده و به جهت كسب حمايت مالي با ا» الرافدين
د نهادند و بر خو »تنظيم القاعدة في بالد الرافدين«ه بيعت كرده و نام تنظيم القاعدرهبر الدن 
تدريج و با هدف مخالفت با  اما به .ترين ماموريتشان نيز حمله به واحدهاي نظامي آمريكا بود مهم

تاسيس دولت توسط شيعيان عراق به تصور پاداش همكاري با اشغالگران، دايره حمالت خود را 
دولت يا «. آمدندگيري از آنان بر  گسترش داده و با حمله به تجمعات مذهبي شيعيان درصدد انتقام

نام ديگري بود كه پس از انحالل شوراي مجاهدان و قتل ابومصعب در اكتبر » امارت اسالمي عراق
حمزه مهاجر و ابوعمر بغدادي تا قتل آنان در  رهبري ابي. توسط ابوعمر بغدادي انتخاب شد 2006
آغاز  2010ه مي در دوره دوم كه از ما. هاي آمريكايي ادامه داشت توسط نيروي 2010آوريل 

دولت يا «هاي مسلح  شود، ابوبكر بغدادي كه سخن درباره هويتش بسيار است، توانست بر گروه مي
رهبري يافته و پس از عدم توافق با فرمانده نيروهاي معارض در سوريه به نام » امارت اسالمي عراق

اين تاريخ را . را جدا كند الجوالني و عدم اطاعت از ايمن الظواهري در تبعيت از القاعده راه خود
امارت «ها به  هاي ديگر مانند بعثي توان سرآغاز تاسيس سازماني برشمرد كه با اضافه شدن گروه مي

در اين ميان، تحوالت . ، نامش به داعش تغيير يافت)شام(و دخالت در امور سوريه » اسالمي عراق
  .ه اختالف ميان آنان شدهاي مسلح معارض صورت گرفت كه منجر ب ديگري در درون گروه

ي ها گروه نظر اختالفدنبال آن  بنابراين، تثبيت دولت شيعي در عراق و آغاز تحوالت سوريه و به 
دولت يا امارت اسالمي «مسلح در عراق در پيروي از يكديگر يا حذف رقباي خود و ورود جدي 

  .هاي تاسيس داعش برشمرد را بايد از ديگر زمينه 2013از آوريل ) شام(به موضوع سوريه » عراق
د قتل عام شده و يعراق بوده و باهاي  يمسبب تمام بدبخت يرافضهاي  عهيزعم داعش، ش به

صدر هاي  يادآور دشمنيكه  يمراقد و مظاهر مقدس آنان به نشانه كفر و شرك منهدم شوند، اقدام
ي تمام لذا عوامل داعش با خونسرد. است يو آل سعود وهاب يتا متوكل عباس يه اموياسالم از معاو

ال يزنند تا به خ مي عهيمختلف شهاي  در مناسبت يگذار بهشت دست به انتحار و بمبو با وعده 
  .كرده باشد ييزدا عهيخود ش
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  ب اماكن مقدسياهداف داعش در حمله و تخر
تعددي نوشته ي مها گزارشهدف داعش در تخريب اماكن مقدس در عراق تاكنون اخبار و درباره 

ي ابن تيميه ها آموزهينه آنان نسبت به شيعه و مقدسات آنان مطابق با كشده كه بيانگر بغض و 
آيد كه  يبرمچنين  ها گزارشاز مجموع . است) ق 1206ـ1115(و ابن عبدالوهاب ) ق 728ـ661(

ستيزي  عههراسي و شي ي سني افراطي و تكفيري در عراق و سوريه با انتشار سياست شيعهها گروه
دنبال ايفاي نقش در تحوالت سياسي  ي و كشورهاي غربي همراهي كرده بها منطقهي ها قدرت

ي خود قرار داده ها سرلوحه برنامهعراق هستند و هجوم به اماكن مقدس شيعه را  ازجملهخاورميانه و 
  .شندبا يمي در منطقه ا فرامنطقهي ها قدرتحضور  درصددثباتي در اين دو كشور  يبو ضمن 

 :م كرديتوان به دو بخش تقس مي عه در عراق رايب اماكن مقدس شيان و تخريعيحمله به ش
توسط افراد و ها  تيداعش، جنا تاسيسقبل از . ل داعشيل داعش و بعد از تشكيقبل از تشك

ت ين جنايبود كه در ا 1384 ي اسفندگذار ز بمبين اقدام نيشد و اول مي انجام يستيترورهاي  گروه
  .صورت گرفتدر شهر سامرا ) ع( يحسن عسگر و امام) ع( يحرم امام هادحمله به 

داعش مخالفت با حضور  گيري شكلش از يمسلح در عراق پ يسن يها گروههدف  هرچند
و آغاز  2011 در اواخرن كشور ياز ا ييكايآمر يروهايكا در عراق بود، اما پس از خروج نيآمر

 ـ يعرب يداريكه در ادامه موج ب يمالك يان و به خصوص دولت نوريعيش يابي ه قدرتياعتراضات عل
ز استان يآم ر اعتراضات مسالمتير مسييمسلحانه موجب تغهاي  يريآغاز شده بود، درگ ياسالم

ز اوضاع يآم رات مسالمتييمسلح خواهان تغهاي  از گروه يد و مشخص شد كه برخياالنبار گرد
آرامش و اصالح امور  يمنطقه درصدد ممانعت از برقرار يعرب هاي دولت يت برخينبوده و با حما

با  يمسلح پس از اعتراضات داخلهاي  گروه يآشكار شد كه برخ ين موضوع زمانيا. هستند
 يعرب هاي تپنهان و آشكار دول يبانيبا پشت ير سنيو عشا  بعثم يرژ يو نظام ياسيس يها بازمانده
موجب  2013ن گروه در يخشونت روزافزون ا .گرفتند يدولت مالك يم به براندازيتصمي و غرب

طبق نظر سازمان  2008از ن سال پس يتر نيل شدن آن سال به خونيمرگ هشت هزار نفر و تبد
  .مسلح بودهاي  و و هدف گروهير سنارييت نشان از تغين وضعيا .ملل شد

هاي مسلح با هدف ايجاد ناامني در عراق و  ي گروهها برنامهبنابراين حمله به اماكن مقدس يكي از 
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سوم كه در هاي وهابي  تروريستبه اين منظور . هاي شيعي در اين كشور است متزلزل نشان دادن دولت
گذاري كرده و گنبد و  در شهر سامرا بمب) ع(حسن عسگري  و امام) ع(در حرم امام هادي  1384 اسفند 

ماه پس از آن فاجعه، بار ديگر اوضاع  16 يران كردند، نزديك به مقدس را و بخش زيادي از اين حرم
اين . اين بارگاه مقدس را ويران كردند  مناسب ديده و دو مناره را شده اشغالنابسامان امنيتي عراق 

  .باشد ثبات عراق، نشان از كينه تاريخي وهابيت نسبت به مقدسات شيعه مي اقدامات افزون بر تزلزل و بي
وم حمالت توسط عوامل داعش صورت گرفته كه عالوه بر عراق دامنه حمالت آنان به دوره د  
 يجاسوس يها دستگاه يو معنو يت ماديج با حمايتدر نان كه بهيا. ده شده استيز كشيه نيسور
در اماكن  يگذار بمبب و ياند، تخر ل شدهيجاد تنش و وحشت تبديبه ابزار ا ي منطقه عمالها دولت

نشاندگي إخوان  ادآور دستياند و  خود قرار دادههاي  از برنامه يان را بخش مهمياد مقدس همه
  .اند شدهن يشيقرون پ يوهاب

و  يات انتحاريگر مذاهب، ابتدا با عمليبه مقدسات د ياحترام يبگران و ير ديبا تكفها  يداعش
ل يتشك يادعاه و عراق ياز سور يان و مذاهب و اكنون با تصرف مناطقيب مظاهر مقدس اديتخر

 جامهات را يان نسبت به مراقد و عتبات عاليوهابت و يوهاب يخيتار نهيكدارند و  يخالفت اسالم
اعالم االَنام بميالد دوله مانند هايي  كه پس از چاپ كتاب اند رسانده ييعمل پوشانده و كار را به جا

عراق مانند  يها يسني اعتراض صدا) 4 :تا المنصور، بي( مد االَيادي ببيعته البغداديو  االسالم
 سيير نائب ي،سونيالر احمد دكترمانند  ييگرا افراطمخالف  يها يسلف و» جماعة علماء العراق«
ان ضمن يعيبا ش نظر اختالفرغم  بهآنان . اند را درآورده ،»نيالمسلم لعلماء يالعالم اإلتحاد«

را  يل دولت اسالميتشك ه مردم و مقدسات،يداعش عل انهيوحشت اقدامات خشن و يمحكوم
ان و يعيد شيتهد) http://iraq.shafaqna.com( .اند كردهو جبارانه قلمداد  آلود وهم، يرواقعيغ

حمالت  توسعههمچنان ادامه دارد و ) ص(امبرين پيب اماكن مقدس و مزارات صحابه و تابعيتخر
ن يتر تازهت كرده و در ياز سرين نيمسلم گاه قبلهبه زعمشان كفر و شرك به هاي  نشانهداعش به 
  عبادتعبادت خدا به  يجا بهن آمده كه مسلمانان يسركرده داعش چن يابوبكر بغداد اظهارنظر

   )http://www.mashreghnews(. د منهدم شوديپردازند و با يمخدا  خانه
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  به عراق انيوهابج حمالت يات و نتاتاثير
ن يشيپ يها دورهبه عراق در  انيوهابحمالت  تاثير درباره يكل يريگ جهينتش از ياست پالزم 

ب اماكن مقدس يت در تخريافكار وهاب يرو دنبالهگفته شد داعش  چراكه ؛گفته شود يز سخنين
ت از قبل يبه وهاب يش برخيو گرا يو مال يافزون بر تلفات جان. در عراق است اتيعالعتبات  ازجمله

ب ير در تركييج، تغينتا نيتر مهماز  يكيحمالت آنان به عراق،  يدر ابتدا يت مبلغان وهابيفعال
ز يش از اتحاد محمد بن سعود و ابن عبدالوهاب نين موضوع پينجد و عراق بود، البته ا يتيجمع

مخالف  ريعشان دو، مهاجرت يپس از اتحاد ا ي، ول)43 :2005رسول محمد رسول، ( داشتوجود 
خالد ساكن  ير بنيل و عشاين شكل كه قبايافت، به اي يشتريشدت ب يوهاب ي ـاتحاد سعود

آنان جبور و شَمر جربا به سمت  ازجملهحرب و  رهير عنزه، عشياز عشا ير و برخياالحساء و ضُف
 يو شمال يشرق يها نواح يآنان تحت فشار وهاب )51: 1996نقاش، (. عراق مهاجرت كردند

و  ين موضوع با توجه به مشكالت اقتصاديا. ورود به عراق رها كردند قصد بهعرب را  رهيجز شبه
جنبش  ،گريد ياز سو. افزود يم يشتر بر مشكالت قبليب يها چراگاهكسب  ير برايعشا يريدرگ
و درون  يداخل يها دن به بهشت از جنگيم و رسيد كسب غنايرا به ام رهيجز شبهان يها بدو يوهاب

وه يهمانند ش )167 :1389وردي، ( عراق سوق داد، ازجملهمجاور  يها نيبه جنگ با سرزم يا لهيبق
 يستيو ترور يانتحار اتيعملت مانند القاعده و داعش با يمنتسب به وهاب يها گروهكه  يا دهيعقو 

در باب  ينه اسالميريد يايرؤ« يايخود به فكر اح زعم بهو  كنند يمب ياقدام به قتل، ارعاب و تخر
حكومت و قدرت «هم شكستن دنبال در بوده و به )300 :1387ليندهلم، (» ان هوادارانيدر م يناج

ندهلم همانند ير چارلز ليتعب به ها استيسن يا. »يصالاست ياز رو يحركت«و » سركوبگر
  .استه رفتن آنان يبه سبب به حاش ها ينزار يستيترور يها استيس

غات آنان يد افزود كه تبليز بايمان پاشا نيها در زمان سل يات وهابيعملغات و يتبل تاثير درباره
فاقد  يل و روستاهاير و قبايحمالت غارتگرانه آنان به عشا چراكه ؛قان و راهزنان بوديزند يشتر رويب

 عنوان بهنجف و كربال  يمذهب يو شهرها) 347ـ348 :1378النگريگ، (عراق  ياستحكامات نظام
 يخوش يها به آنان رو يسن تنها نهمعكوس به همراه داشت و  جهينت يو تجار يدو شهر مذهب
خاندان  جز بهمانند منتفق  ؛دا كردنديش پيع گرايز به تشين يل سنياز قبا يبلكه برخ ،نشان ندادند
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عه يز شيعه و كعب نيالم، رب يم، البومحمد، خزاعل، بنيد، دليماندند، زب يباق يسعدون كه سن
  )43 :2005؛ رسول محمد رسول، 50 :1996نقاش،( .شدند

البته تنها حمالت اتحاد سعودي ـ وهابي باعث افزايش گرايش اعراب به تشيع نشد و عوامل 
خصوص بدويان به تشيع نقش داشت كه اين موضوع ديگري  تاريخي ديگري نيز در گرايش آنان و به

بود كه اعراب بدوي  واردان تازهيط در نزد سازش با مح هم آناز يك نظر هم نبايد غافل شد و . است
نشين مهاجرت كردند، مذهب منطقه محل استقرار خود را  و يا سني نينش عهيشچه آنها كه به مناطق 

مثال، در دوره سلطنت خاندان فيصل، قبيله شَمر كه پيشتر به عراق مهاجرت كرده  طور به. پذيرفتند
) جربا(شَمر جربه شاخه عرب آمده بودند، از ميان آنها  رهيزج شبهاز يك مكان از  كه يدرحالبودند، 

شَمر طوقه ساكن در دجله و جنوب بغداد مذهب شاخه ساكن در موصل و جزيره سني بودند، ولي 
محور ) 1920 سالقيام (ساكن فرات ميانه كه در ثوره العشرين  مثال ديگر آل فتله. شيعه اختيار كردند

ند و فرعي از دليم بودند، شيعه بودند ولي دليم ساكن فرات باالي بغداد سني رفت شمار مي اصلي به
هاي ديگري از جبور ساكن  هايي از جبور ساكن حلّه در كنار فرات، شيعه و بخش مذهب بودند يا بخش

  )61ـ62: 2005، كتاب االول، بطاطو( .شرقاط در جنوب موصل، سني بودند

  گيري يجهنت
خ يم كه در ابتدا، سران آل سعود از افكار ابن عبدالوهاب در تاريافتيشد، دران يبا مرور آنچه ب

زي حكومت ير يهره براي به زعم خودشان زدودن اسالم از خرافات و در اصل براي پايجز شبه
بان داخلي و سپس يف رقيآنان پس از تضع. كردند يابزار استفادهش و گسترش قدرت آن يخو

 يفكر ير عراق دو جزء از اجزايان عشايع در مياز گسترش تش يريو جلوگ ها يعثمانرقابت با 
و  يا رهيجز داده، ابتدا اقدام به حمالت درونافكار خود قرار  سرلوحهر را يجهاد و تكف يعنيت يوهاب

  .عراق كردند يسو به خصوص ي بهمرز برونسپس 
، شرق و غرب يوهابإخوان  يها گروهبا استفاده از  ياسيقلمرو س توسعه مرحلهآل سعود در 

ان يد ثروت، حاميبه منابع جد يابيخود و دست يها هيپام يره العرب را تصرف و پس از تحكيجز
  .كردند يإخوان را سركوب و منزو يعنيسابق خود 
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 يعيكار آمدن دولت ش يز پس از رويمانان آنان در منطقه نيآل سعود و هم پ انيوهابامروزه 
د يا خوارج عصر جديان يخوانارا نو آنها توان يماز گروه داعش كه  يو ماد يت معنويدر عراق با حما

ه يت از آنان در حمله به عراق و سورينداشته و با حما ييدر منطقه ابا يجاد تنش و ناامنيد، از اينام
عني يت يعه، اجزاء مهم منظومه افكار وهابيات شيعتبات عال ازجملهبه اماكن مقدس  يحرمت يبو 

ي ممانعت عيش هالل شيخو زعم به يريگ شكلده اند تا از يظهور رسان يرا به منصه ر يجهاد و تفك
  .رديز بگينده دامن آنان را نين اقدامات ممكن است در آينكه اي، غافل از اآورند عمل به
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