تحلیلی از حمالت وهابیها
به عراق

محمدحسین خوشنویس

چکیده
دسـتدرازی وهابیهـا بـه عـراق مسـئله نوپدید نیسـت .وهابیـت ،از ابتـدای پیدایش تا
اقتـدار ،بارهـا موضـع خصمانـه خـود را علیه عتبـات عالیات نشـان داده اسـت؛ چنانکه
اولیـن حملـه آنهـا بـه سـال 1216ق برمیگـردد .امـا در ایـن مقالـه ،جریـان حملات
وهابیهـا بـه عـراق ،در سـالهای  1920تـا 1932م بررسـی شـده اسـت .از آنجـا کـه
کشـور عـراق ،طـی ایـن سـالها مسـتعمره انگلیـس بوده ،بررسـی حـوادث این سـالها
از حقایقـی پـرده برمـیدارد که بـرای تحلیل تحـوالت کنونی و چشـمانداز آینـده مفید
است.
ایـن نوشـتار ،با محوریت کتـاب الغزوات الوهابية ،نوشـته عبدالعال وحید عبود عیسـاوی
سـامان یافتـه و گزارش تفصیلی آن تلقی میشـود.

واژگان کلیدی :عراق ،وهابیون ،الغزوات الوهابية ،آل سعود ،انگلیس.
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مقدمه
سـعودیها ،از سـال 1869م تاکنـون قویتریـن قبیلـه محلـی در شـبه جزیـره عربسـتان
بودهانـد و تأثیـرات زیـادی بـر معـادالت منطقـه گذاشـته و ناامنیهـای بسـیاری بـه وجـود
آوردهاند .آل سـعود دارای سـه دوره اساسـی اسـت که در دو دوره ناکام ماند و دوره سوم آن
بـا محوریـت عبدالعزیـز بن عبدالرحمـان و حمایت دولت انگلیس شـکل گرفـت و تاکنون
ادامه دارد .آل سـعود با شـعار توحید بسـیاری از مسلمانان سنی و شـیعه را از دم تیغ گذراند
و دایـره تجـاوز خـود را بـه کشـور عـراق کشـاند و با خشـونت و قتـل و غـارت ،در صدد
تحقـق اهداف خـود برآمد.
آثـار و اسـناد متعـددی درباره تجاوز حاکمان وهابی نجد منتشـر شـده اسـت که در نوع
خـود ،اطالعـات دقیقـی را از خشـونت و سـتمگری آنـان روایـت میکنـد .کتـاب الغزوات
الوهابيـة نوشـته عبدالعـال وحيـد عبود عيسـاوي ،از آثـار جديد ايـن حوزه میباشـد که در
سـال 1429ق منتشـر شـده اسـت .مؤلـف براي اتقـان کار و مسـتند بـودن مطالـب کتابش،
بـه کشـورهاي مختلفـی سـفر کـرده و از کتابخانههـاي متعـددی بهـره بـرده اسـت .وی
همچنيـن ضمن اسـتفاده از آرشـيو وزارت خارجـه عراق ،از مکاتبـات و نامهنگاريهاي بین
وزارتخانههـا و کنسـوليهاي کشـورهاي مختلـف مانند کنسـولي وقت انگليـس در عراق
سـود جسـته اسـت .تعـداد باالي منابـع و مآخذ که بـه هفتصد عدد ميرسـد ،و تنـوع آن از
جملـه کتـاب ،پاياننامه ،مجلـه ،روزنامه ،پرونده ،عکس ،نقشـه ،تلگراف و آرشـيو مذاکرات
مجالـس مختلـف ،نشـان از تتبع وسـيع مؤلـف و قوت اثر اوسـت.
کتـاب در چهـار فصـل تنظيم شـده که فصل نخسـت آن به حملات وهابيـون به عراق
در سـايه قيموميـت انگليـس در سـالهاي  1920تـا  1932م اختصاص يافته اسـت؛ مقطعي
کـه ملـک عبدالعزيـز حکمـران سـعودي بـه شـمار ميرفـت .ايـن حملات غيـر از هجوم
وحشـيانه پيشـين وهابيها به عتبات عاليات اسـت که در سـال 1216ق انجام شـد .نويسنده
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سـه فصـل بعـدي اثر را به امـور دفاعي حکومت عراق ،علمـا ،مردم ،نهادها و عشـایر مرزي
اختصـاص داده اسـت .اين نوشـتار گزارشـي تفصيلـي از کتاب الغزوات الوهابية اسـت.
برآمدن عبدالعزيز بن عبدالرحمان
عبدالعزيز بن عبدالرحمان ،مؤسـس مملکت عربي عربسـتان ،در سـال 1902م ،در حالي
که بيش از بيسـت سـال نداشـت ،بر رياض مسـلط شـد و در سـال 1903م با وی به عنوان
امـام وهابيت بيعت شـد .همچنیـن تابسـتان 1921م در همايش رياض به عنـوان حاکم نجد
و در سـال 1926م در مکـه بـه عنوان حاکـم مطلق حجاز ،بـا وی بیعت کردند.
او در سـال 1912م بـا حرکتـي سـريع و فرصتطلبانـه توانسـت تعـداد زيـادي از قبايل

منطقـه نجـد را بـا هـم متحد کند کـه ايـن اقـدام او را «حرکـت اِخوانـي» نامیدهاند.

آنهـا بـا هـم متحد شـدند تا بـرای تثبيت مذهب وهابيت تلاش کنند و در اين مسـير ،از
هيـچ اقدامـي کوتاهـی نکننـد .اين قبايل بـدوي براي تجمع خـود ،هيچ بهانـهاي جز مذهب
نداشـتند و بـراي عبدالعزيـز چـه فرصتي از ايـن بهتر که وهابيـت را تقويت کنـد! تعداد اين
قبايـل بيـش از صـد قبیلـه بود کـه در هر قبيله بيـن هزار تـا ده هزار نفر وجود داشـت.
پـس از ایـن اتحـاد ،اوليـن اقـدام عبدالعزيـز ردهبنـدي و ايجاد چارت سـازماني در سـه
سـطح رؤسـا ،تاجـران و عـوام بـود .بيشـترین بار ايـن مسـئوليت بر عهـده تاجـران بود که
ميبايسـت هزينههـاي عملياتـي کـردن مفـاد پيماننامـه را میپذیرفتنـد .برخي نيـز از حفظ
آبـروي خویـش و فـرار از انـزوا ،در اين پيمان وارد شـدند.
جايـگاه آل سـعود بـه دلیـل مديريت ايـن قبايل در نجـد ،رو به فزوني گذاشـت و قبايل
مختلـف بـراي تقويـت هر چه بيشـتر خـود ،ازدواج ميان قبایـل را رواج دادند تـا اين پيمان
محکمتر و اسـتوارتر شـود.
آل سـعود از ورود برخـي قبايـل ماننـد آل ُسـديري و آل َجلـوا اسـتقبال زيـادي کردند؛
چـون آنهـا از جايـگاه و قـدرت بيشـتري نسـبت بـه سـاير قبايـل برخـوردار بودنـد .کمکم
خودگردانـي قبايـل ،تبدیـل بـه مرکزيت و اتحـاد قدرت تصميمگيـري در حاکم آل سـعود،
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یعنـی عبدالعزيـز ،شـد و حـزب بزرگی به نام «اِخوان توحيدي» تأسـيس شـد کـه ديگران از
آن بـه نـام «اِخـوان وهابي» يـاد ميکنند.
قبايـل بـراي امضـاي ايـن پيماننامـه ،به سـفرهاي طوالنـي ميرفتنـد تا جايي کـه نزديک
بـه شـصت کوچ فصلـي به مناطـق مختلف عربسـتان صورت گرفـت و قبايل ريشـهداري
ماننـد قَحطـان ،عـوازم و َسـهول ،که از يمـن و کويت آمـده بودند ،نيز پيماننامـه را امضا

کردند( .قطرانـی1988 ،م ،ج ،1ص)81

عبدالعزيـز در کنـار کار سياسـي ،پايههـاي اعتقـادي و فقهـي وهابيـت را بـه شـيوههاي

مختلـف محکـم کـردً .
مثلا يکـي از شـرایط عضويـت در حـزب اِخـوان توحيـدي ،عالوه
بـر مشـق شمشـير ،حفـظ قـرآن بـود؛ يعنـي قبيلـهاي ميتوانسـت پيماننامـه را امضـا کنـد
کـه نصـاب بااليـي از ح ّفـاظ و قاریـان قرآن داشـته باشـد و بـه منظور تشـويق به ايـن کار،
هدايایـي را نيـز در نظـر میگرفـت.
وی کشـاورزي و دامـداري را نيـز سـرلوحه فعاليـت اقتصـادي هـر قبيله اعلام کرد .در
ایـن زمینـه ،کشـت گنـدم و برنج اولویت داشـت .فرسـتادن کاروان تجاري به قصد شـرکت
در بازارهـاي مختلـف نيـز جنبـه برونگرايي برنامـه اقتصـادي عبدالعزيز بود.
شـيوخ آل سـعود ميدانسـتند کـه اگـر فقـر گريبـان مـردم را بگيـرد ،دسـت از حمايت
ملـک و مملکـت برميدارنـد .همچنین مردمي که گرسـنه باشـند ،دينداران خوبـي نخواهند
بـود و اگـر آل سـعود گرفتـار فقـ ِر مـردم شـود ،زمينگير شـده ،تمـام نقشـههايش نقش بر
آب ميشـود.
عقـب مانـدن برخـي قبايـل از برنامههـاي اقتصـادي آل سـعود ،بـه تدريـج آنهـا را از
گردونـه خـارج کـرد و فقـط نـام و امضايشـان در پيماننامـه بود و اگـر آل سـعود تکه ناني
جلـوي آنهـا ميانداخـت تـا از گرسـنگي نميرنـد ،فقـط بـه پاس همـان امضـا بود.
برخـي قبايـل فقيـر حتي حاضـر شـدند کـه در ازاي نـان و آب ،زمينهاي بايـر خود را
بـه عبدالعزيـز واگـذار کننـد .اين اتفـاق ،پردهاي ديگـر را از نقشـه عبدالعزيـز در برنامههاي
اقتصاديـش برای گسـترش سـرزميني برداشـت که همان تشـکیل کشـوري يکپارچـه به نام
118

فصلنامه فرهنگ زيارت

مملکـت عربي سـعودي بـود .آل سـعود از اين برنامه براي به بند کشـيدن قبايـل ،بيشترين
بهـره را برد.
از طـرف ديگر ،آل سـعود سـود فراوانی از تبليغات به نفع وهابيـت بردند .آنان دينداري
سـنتي را شـعار اصلـي کارهـاي خود قـرار دادند و ابزارش هـم قتل و غـارت و جنايت بود.
گاهـي بـه قبايـل ديگـر حمله ميکردنـد و عالوه بـر جنايت ،مـزارع را به آتش ميکشـيدند
و درختـان را قطـع ميکردنـد .جنايتـي کـه ابـن رشـيد ريـاض سـال  1889و 1903م در ّ
تل
ابيمخزومـه مرتکـب شـد و بـه گفته شـاهدان ،هشـتاد هزار اصل خرمـا قطع شـد و از امان
دادهشـدگان مبلـغ هنگفتـي گرفـت ،از این نمونه اسـت .آل سـعود همچنیـن از کاروانهاي
تجـاري کـه بـه آن مناطق آمد و شـد داشـتند نیز اخـاذي ميکردند.
در سـال 1912م عبدالعزيـز آل سـعود فرمـان حملـه و قتل و غـارت را صادر کـرد و بدین
منظـور ،قبايـل را مجهـز و مسـلح کرد و آنهـا را از نظر غذايـي کامال تأمين نمـود .ناگفته نماند
که والي بغداد ،به نام مدحت پاشـا ،نفوذ و گسـترش قدرت و سـيطره دولت عثماني در شـرق
شـبه جزيـره عربسـتان را دنبـال میکـرد و از مناطقي مانند قطيف و احسـاء نیز غافـل نبودند.
در سـال 1869م کـم کـم سـلطه عثمانيهـا بـر منطقـه نجـد فراگير شـد ولي آل سـعود
بـر ايـن آرزوي عثمانيهـا خـاک مـرگ پاشـيدند .عثمانيهـا بـه گماشـتههاي خـود در اين
سـرزمينها ترفيـع درجـه ميدادنـد تـا بلکـه بتواننـد آنهـا را همانجا نگـه دارنـد .از طرفي
روسهـا نيـز مانند انگليسـيها نمیتوانسـتند از نفت بسـیار این کشـور چشـم بپوشـند .لذا
غافـل از همـه جـا ،بـه دولت عثماني فشـار ميآوردنـد تا از نجد دسـت بـردارد و نيروهاي
نظامـي خـود را بيـرون بکشـد .امـا غافـل از آنکـه حاکم ايـن سـرزمين ،عثمانيها نيسـتند؛
بلکـه آل سـعودند کـه در خـاک آن ريشـه دواندهاند.
بـن خالـد ،حاکـم وقـت منطقـه احسـاء ،که توسـط عبدالعزيـز در سـال 1874م بـه اين
سـمت گماشـته شـده بـود ،بـه عثمانيهـا پيـام داد کـه فع ً
ال قصد مماشـات بـا آنهـا را دارد
و فکـر جنـگ را در سـر نميپرورانـد .بـه همين منظـور ،دو تـن از نامداران سـعودي ،يعني
عبدالرحمـان و بـن ُسـويدان ،بـراي مذاکـره بـه سـرزمينهاي تحت سـيطره عثمانـي رفتند
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ولـي دسـتگير و بـه زندانـي در بغداد منتقل شـدند.
البتـه عثمانيهـا قصـد درگيـري بـا آل سـعود را نداشـتند؛ چـون از قـدرت آنهـا با خبر
بودنـد .بنابرايـن بـاب گفتوگـوي دوجانبـه ميـان آنهـا باز شـد ولـي در چنديـن مرحله با
شکسـت مواجـه شـد .حتـي در مناطـق مـورد اختلاف ،زد و خـوردي نیـز ميـان دو طرف
صـورت گرفـت ولـي مناطـق دوبـاره و به علاوه احسـاء به دسـت عثمانـي افتاد.
بـن سـعود تصميـم گرفت تـا از باب تطميـع وارد شـود .بنابرایـن هداياي زيـادي براي
بـن رشـيد ،والـي عثماني فرسـتاد اما وی سـفير سـعودي را بازداشـت کرد.
بـا قـدرت يافتـن آل سـعود ،عثمانيها بـه حاکميت آنهـا در منطقه نجد و ريـاض اعتراف
کردنـد .آل سـعود بـراي قـدرت هـر چه بيشـتر خـود در برابـر عثمانيها ،دسـت بـه دامن
انگليـس شـد .در سـال 1932م تمـام شـبه جزيـره عربسـتان بـه صـورت يکپارچـه ،بـه نام
مملکـت متحـده عربـي سـعودي نـام گرفـت و کويـت نيـز در ايـن ميـان نقـش بسـزايي
داشـت .مبـارک صبـاح ،حاکـم وقـت کويـت ،زمينه روابـط سـعوديها و انگلیسـيها را
فراهـم ميکـرد( .زبیـدی1989 ،م ،ص)115

روابط آل سعود و انگليس
انگليـس حـدود هفتـاد سـال تالش ميکرد تا نفوذ خود در سـواحل شـرقي شـبه جزيره
عربسـتان را افزايـش دهـد و سياسـت نظامـي و مخصوصـ ًا سياسـي خـود را ادامـه مـيداد.
مشـکل بـزرگ انگليـس ،قـدرت بيـش از حـد آل سـعود در منطقـه و گسـترش روابـط آل
سـعود بـا کشـورهاي حاشـيه خليج فـارس بود.
الزم بـه ذکر اسـت که نويسـنده در مـوارد متعـددی از تعبير جعلی خليج عربي اسـتفاده
کـرده کـه مخالـف عـرف بينالملـل ،مسـتندات تاريخـي و قوانيـن جغرافيايي و سـرزميني
اسـت کـه مـا از آن بـه خليج فـارس تعبیـر کردهایم.
«انگليـس فهميـده بـود کـه آل سـعود در يـک دسـت شمشـير و در دسـت ديگـر پرچـم
ديانـت را برافراشـته اسـت .پـس بـه نفعشـان بود تـا با آل سـعود از در دوسـتي وارد شـوند».
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(الـوردی ،بیتـا ،ج ،6ص )133ولـي گويـي همـه چيـز آماده بود تـا اين دو دولت ّ
مکار به هم برسـند.
از يـک طـرف آل سـعود از انگليـس تقاضـاي کمـک ميکـرد و از طرفـي انگليـس در
دل خوشـنود بـود امّـا در ظاهـر ،دسـت رد بـه سـينه آل سـعود ميزنـد؛ چـون در پيمـان
بـا عثمانيهـا بـود .امـا بـا اصـرار آل سـعود ،انگليـس به آنهـا روي خـوش نشـان داد ولي
همچنـان دوسـتي بـا عثمانـي را بيشـتر از دوسـتی بـا آل سـعود بـه نفـع خـود ميدیـد.
مخصوصـاً اينکـه نشـانههاي اولیـه جنـگ جهانـي اول (1918-1914م) نیـز خودنمايـي
ميکـرد( .کنانـی2003 ،م ،ص)150

انگليـس در نظـر داشـت کـه از قوميـت عربـي ضد ترکهـاي عثماني سـوء اسـتفاده و
حکومـت چنـد صد سـاله آنهـا را نابـود کند.
در سـال 1916م ،تومـاس ادوارد انگليسـي ،معروف به لورانس عـرب ،به نيروهاي عرب
ضـد عثماني پيوسـت و بـراي مصالح دولـت متبوعش فعاليـت زيادي کـرد( .صمیـط1970 ،م،

ص )59ادوارد در دوران جنـگ جهانـي اول چشـم و گـوش انگليـس در مصـر و حلقه وصل
قاهره ـ لنـدن بود.
حمالت وهابيها به عراق در سالهاي  1920و 1921م
بـه دنبـال ثورة العشـرين ،که انقالب مردم عـراق علیه انگليس بود ،کنسـولي انگليس در
عـراق اقـدام بـه تغييراتي سياسـي کـرد .از جمله این تغییرات ،تشـکيل دولت ملـي در عراق
بـود کـه ايـن پيشـنهاد را مرهمي بـر آالم مردم عـراق ميدانسـت .مجلس نيز در همان سـال
تشکيل شـد( .ناصر سـعید ،بیتا ،ج ،1ص)25

بـا تشـکيل دولـت موقـت ،قـرار شـد اصالحـات داخلي انجـام شـود ولي برخـي قبايل
بـا ايـن اصالحـات موافـق نبودنـد .شـيخ حمـود سـويط از جملـه کسـانی بـود که زيـر بار
برنامههـاي حکومـت مرکزي نرفـت و براي ابـراز ناراحتي خود ،گهگاه به سـاير قبايل حمله
و آنهـا را ميکـرد .او ايـن اصالحـات را توهيـن بـه خـود و زيـر پاگذاشـتن معاهـدات قبلي
ميدانسـت .در نهايـت وی را بـه اتهـام غـارت  25هـزار ليره از يـک تاجر عراقـي ،مجبور به
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تسـليم شـدن کردنـد .او هـم بـراي حفظ آبـرو و جانـش ،به سـعوديها پناهنده شـد.
حملات وهابيهـا بـه عشـاير عـراق در 1921م ادامـه يافـت .آنهـا تعـداد زيـادي را به قتل
رسـاندند و چنـد هـزار رأس گوسـفند بـه يغمـا بردنـد .ملـک فيصـل بيسـت روز قبـل از
تاجگـذاري ،از انگليسـيها در قبـال تجـاوز وهابيهـاي نجـد کمـک خواسـت .او تجاوز
وهابيهـا بـه عشـاير را در حقيقـت حملـه به عراق و همـه مردم میدانسـت و بدين صورت
اختلاف ميـان عـراق و سـعودي بيشـتر شـد .حمالت پـي در پـي وهابيها به عشـاير عراق
و سـرگرم بودن حکومت مرکزي به حل مشـکالت خود موجب شـد تا عشـاير دسـت به
اسـلحه ببرنـد و فـاز عمليـات نظامي عليـه وهابيها را رقـم بزننـد( .دبـاغ1963 ،م ،ج ،1ص)107

حادثه آذار (فروردين)  1922میالدی
وهابيهـا در ايـن تاريـخ حـدود هفتصـد نفـر را کشـتند و نزديک بـه پنجاه هزار اسـب،
شـتر ،اسـتر و گوسـفند را دزديدند و نزديک به هشـتصد گوني گندم را به يغما بردند .اشـتباه
دولـت عـراق ،اعتماد بـه وعده انگليسـيها بود .آنها کمـک را با تأخير ميفرسـتادند و گاهي
نيـز از طريـق نيروي هوايي وارد عمل ميشـدند .سـعوديها يکي از هواپيماهاي انگليسـي را
سـرنگون کردنـد و در پـي آن ،انگليس مواضع وهابيهـا در مرز عراق و عربسـتان را بمباران
کـرد .حتـي چنـد هواپيما وارد فضاي منطقه نجد عربسـتان شـدند تا مواضع اصلـي وهابيها
را بزننـد کـه ايـن اقدام روابـط اين دو کشـور را در هالهاي از ابهـام فرو برد.
در پـي ايـن نابسـامانيها ،چنـد تن از نماينـدگان مجلس عراق اسـتعفا دادنـد و تعدادي
نيـز بـه دنبـال احقاق حقـوق از دسـت رفته مـردم بودند .ولـي هيئت دولت عـراق تصويب
کـرد کـه فع ً
ال خودشـان غرامت سـی هـزار رأس گوسـفند و دو هزار نفر شـتر را به عشـاير
پرداخـت کنند( .رضـوی ،بیتـا ،ج ،1ص)50

وقتـي حکومـت عـراق بـا اعتراضـات مردمـي نسـبت بـه ضعـف دولـت در مواجهه با
حملات وهابيهـا روبـهرو شـد ،بـه حاکـم محلـي کربلا تلگـراف کرد کـه متـن آن بدین
شـرح بود:
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حکومـت مـردم را بـه حال خود رها نکرده اسـت و شـبانه روز در پي محافظـت از جان و
مال و ناموس ايشـان اسـت .نيازي به سـر و صدا و تلگراف زدن به رؤسـاي عشـاير نيست.
نيـروي هوايـي تحرکات وهابيهـا را زير نظر دارد( .متولـی1974 ،م ،ج ،2ص)21

حکومـت مـردم را تهديد کرد که هر گونه فعاليت نظامي توسـط مردم و عشـاير ،دخالت
در کار نيروهـاي امنيتـي بـوده و مجـازات حبـس را در پـي دارد .ناراحتـي حکومـت از
حرکـت خودجـوش علما بود؛ چراکه به رؤسـاي عشـاير تلگـراف زده بودند و خواسـتار
تشـکيل يک جلسـه فـوري در کربال شـده بودند( .شـکری ،بیتـا ،ص)13

حوادث سالهاي  1924و  1925میالدی
در طـي ايـن دو سـال ،حملات وهابيها ادامه داشـت؛ ولي مردم ايسـتادند و به هيـچ وجه از
خـود ضعف نشـان ندادند .کسـاني کـه از مداخله نظامي منع شـده بودند ،به بازسـازي خرابيهاي
ناشـي از حملات سـعوديها مشـغول شـدند .در ايـن ميـان ،عشـاير کويتي نيـز به دفـاع از مردم
مظلـوم عـراق برخاسـتند و گاهي با يک يورش ،اشـياء غارت شـده را از وهابيهـا پس ميگرفتند.
حادثـه حملـه بـه ام خيلان از این موارد اسـت کـه البته کويتيها هم در آن هشـت کشـته دادند.
در مقابـل ،برخـي عشـاير عراقي نيز حمالتـی تالفيجويانـه مانند حمله به منطقـه ارطاويه
داشـتند کـه در آن دوازده وهابـي کشـته شـدند .حملـه به وهابيهـاي دهامشـه و مُطير نیز
از ایـن قبیـل اسـت .حملـه وهابيهـا بـا پنج هـزار نفر بـه منطقهای ميـان کربلا و نجف به
نـام خـان النصف نيـز با ايسـتادگي مردم ره به جايـي نبـرد( .متولـی1974 ،م ،ج ،2ص)21

گاهـي عشـاير از شـدت خسـارتها مجبـور به مهاجـرت ميشـدند .دولـت هزينه اين
جابهجايـي ،دیـة افـراد کشـته شـده و خسـارت احشـام تلـف شـده را پرداخـت ميکـرد.
فهرسـت ایـن خسـارات از رؤسـای قبایـل مطالبه میشـد.
«يکـي از نقشـههاي وهابيهـا ايـن بود که وقتـي اموالـي را ميدزديدند ،آنهـا را به حوزه
اسـتحفاظي عشـيره ديگـري انتقـال ميدادنـد تـا اختلاف و درگيري ايجـاد کننـد»( .کثیری،
2004م ،ص)41
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دولـت در نقـاط مختلـف مرزي گارد صحرايي را مسـتقر میکرد و براي رؤسـاي عشـاير
پيـام ميفرسـتاد کـه مطمئـن باشـيد مـا از شـما محافظـت ميکنيـم؛ ولـي در عمـل کاري
نميکـرد .دولـت بـه مردم قول مـيداد که اين خسـارات را از دولت سـعودي خواهد گرفت.
حوادث سالهاي  1926ـ 1928م
دولـت بـه دنبـال ادامه حملات وهابيها ،نيروي پدافنـد عاملی را با حضـور پنجاه فرمانده
نظامـي در صحـرا مسـتقر کـرد .سـپس کانالهايـي حفر و سـنگرهايي سـاخته شـد .يکي
از مسـيرهاي عبـوري وهابيهـا ،حاشـيه فرات بـود که بـراي آن نيز احتياطـات الزم تدبير
شـد .در هميـن سـالها بـود کـه وسـايل ارتباطـي بيسـيم مـورد اسـتفاده نيروهـاي دولتي
قرار گرفـت( .شـرعبی1966 ،م ،ص)202

در یازدهـم نيسـان (ارديبهشـت) سـال 1926م ،وهابيهـا بـه عشـيرهاي حملـه و بـا کمـال
بيشـرمي ،همه زنان را برهنه کردند .در ششـم تشـرين دوم (آذر) سـال 1927م ،وهابيها
بـه مرکـز پليـس حملـه کردند که پـس از باالگرفتـن درگیری و کشـته شـدن چند پليس
عراقـي ،پنـج قبضـه سلاح بـه دسـت مهاجمـان افتـاد .عجيـب ايـن بـود کـه وهابيهـا در
ايـن عمليـات ،علاوه بـر تفنگ ،شمشـير نیز داشـتند و پيکرهـا را کينهجويانـه قطعه قطعه
کردند( .شـماری1999 ،م ،ص)56

آنقـدر دولـت در حـال ضعیـف شـدن بـود کـه برخـي از عشـاير بـه وهابيهـاي مهاجـم
پـول ميدادنـد تـا از شـر آنهـا در امان بماننـد .اما همچنان حملات و غارتگـري وهابيها
ادامـه داشـت .دولـت عـراق از کويـت و انگليـس بـراي دفـع شـرارت آل سـعود کمـک
ميگرفـت و از عشـاير بـه عنـوان ديـواري دفاعـي اسـتفاده ميکـرد .بعدا ً روشـن شـد که
ايـن اقـدا ِم اشـتباه ،ماننـد سـپردن گوشـت بـه گربه بـوده اسـت .وهابيهـا در حملـه به دو
عشـيره بصـل و ظفيـر پنـج هـزار رأس ،از بنيمالـک  6300رأس و از صلبـه سـه هـزار
رأس گوسـفند دزديدند ،شـصت نفر را به قتل رسـاندند و نوزده قبضه سلاح را ربودند.
(غالمـی1954 ،م ،ج ،1ص)112
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ايـن حملات در حالـي انجـام ميشـد کـه عـراق و عربسـتان بـراي کنتـرل عشـاير مرزي
خـود در جـده تفاهمنامـهای امضـا کـرده بودنـد و دولـت عـراق بـه هميـن بهانـه اجـازه
دفـاع مشـروع را نيـز از مـردم خـود گرفتـه بـود .ميـزان خسـارتها بـه قـدری زيـاد بـوده
کـه نويسـنده تمـام آنها را به صـورت دقيق در جدولهـاي متعددي آورده اسـت( .مختار،
بیتـا ،ج ،2ص)111

تحولي در روابط عراق و عربستان
معاهـدهاي بـه نـام پيمـان خـون بين عراق و عربسـتان امضا شـد کـه به موجـب آن ،دو
طـرف درگيـر ،ملزم بـه آرام کردن عشـاير خود بودند و ميتوانسـتند از نيروهـاي نظامي در
مـرز خود اسـتفاده کنند.
بـا کنـار رفتـن پردههـا ،معلـوم شـد انگليسـيها بـا وجـود اينکـه در مذاکرات عـراق و
عربسـتان حضـور مـداوم داشـتند و دربـاره خـاک عـراق طـوري اظهـار نظـر ميکردنـد که
گويـي دربـاره يکـي از شـهرهاي خـود سـخن ميگوينـد ،در حملات وهابيهـا بـه عراق
دسـت داشـتهاند.
هـدف انگليـس ايـن بـود کـه عشـاير عـراق در ضعـف و سسـتي بماننـد .اما با هوشـياري
عشـاير ،ايـن نقشـه نقـش بـر آب شـد و آنهـا اعلام کردند کـه در دفـاع از خـاک عراق،
حضـور فعـال خواهنـد داشـت( .حمـدی2002 ،م ،ص)21

باالخـره اصـرار آنهـا بـه نتيجه رسـيد و توانسـتند در محـدوده مرز عشـاير نيـز فعاليت
نظامـي داشـته باشـند .ضمانـت اجرايش هـم اين بود کـه اگر وهابيهـا از ايـن مناطق عبور
کردنـد ،دولـت عـراق عشـاير را مسـئول ميدانـد ولـي همچنـان حمالت از سـوي عشـاير
ممنوع اسـت.
مشـاور وزيـر دفـاع اعلام کـرد کـه بايـد از ابـن سـعود تعهـد گرفت کـه ديگـر وهابيها
وارد خـاک عـراق نشـوند؛ چراکـه در غيـر ايـن صـورت ،بـا عکسالعمل قاطـع عراقيها
مواجـه ميشـوند( .سـودانی1975 ،م ،ص)121
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مـرز مشـترک عـراق و نجـد نزديـک بـه پانصـد کيلومتـر اسـت .مراقبـت از ايـن مـرز
طوالنـی بسـيار دشـوار بـود .بنابرايـن قرار شـد نيـروي هوايـي انگليـس مراقبت از مـرز را
انجـام دهـد کـه اين نيـز در روزهاي بارانـي امکانپذیـر نبود .البتـه وهابیها فقـط به حدود
هفتـاد کيلومتـر حملـه میکردنـد کـه مراقبـت نقطـه بـه نقطـه آن ،بـا گشـت زمينـي انجام
ميشـد .سـرماي شـب ،گرمـاي روز ،کمبـود امکانـات و صعبالعبـور بـودن برخـي نقـاط
مشکلسـاز بـود.
فرودگاه صحرايي سـاخته شـد تا هواپيما بتواند آب ،غذا و سـاير خدمات را به مرزداران
برسـاند .وهابيهـا ،کـه اسـتفاده از تلفـن را بدعـت و حـرام ميدانسـتند ،مرتب سـيمهاي
تلفـن را قطـع ميکردنـد که اسـتفاده از بيسـيم اين مشـکل را حل کـرد( .زرکلـی1970 ،م،
ج ،1ص)69

حوادث سال 1329م
ابـن سـعود در پيـام تندي به شورشـیان نجد هشـدار داد که به مرز عراق نزديک نشـوند
و بـه دولـت عـراق نيز گفـت که عـراق پناهندگانی کـه مجرمين نجـدي بودنـد را به دولت
سـعودي تحويـل دهـد تـا مجـازات شـوند و معاهـدهاي را نيز بـا دولت عـراق امضـا کرد.
ایـن در حالـی بـود که سـه موافقتنامـه صلح پيـش از اين نيز توسـط وهابيها نقض شـد.
دولـت تصميـم گرفـت يـک خـط مسـتقيم آتـش را بـا نجـد در مـرز مسـتقر کنـد و بـه
نجديهـا اعلام کـرد که عراق ضمانتي از آل سـعود نسـبت به اجراي معاهـده ميخواهد
و در عيـن حـال ،تجهيـزات نظامـي خـود را تقويـت ميکنـد( .قهوایـی1980 ،م ،ص)13

از طرفـي عـراق بـه عشـاير اردن و سـوريه ،که همراه بـا وهابيها به عشـاير عراق حمله
ميکردنـد ،نيـز پيـام هشـداري فرسـتاد کـه در صـورت تکـرار ،با آنـان همچون متجـاوزان
عمـل خواهـد شـد .عـراق به تبعه خـود نيز اعالم کـرد که عبـور از مرز بدون مجـوز دولتي
جـرم محسـوب میشـود و مجـرم بـه مجـازات همـراه با اعمـال شـاقه ،حبـس و پرداخت
جريمـه محکوم خواهد شـد.
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«از جملـه عناويـن مجرمانـه ،حملـه به ديگـر قبايل و ايجاد ناامني و حمل سلاح سـرد
و گـرم بـود که مجازاتـش مصادره امـوال اعالم بـود»( .یمانـی1995 ،م ،ص)220

اقـدام ديگـر دولـت ،تهيه نقشـهاي از مناطق مرزي بود کـه به کنترل مرزها بسـيار کمک
ميکـرد .همچنيـن احـداث سـاختمانهاي اداري و مسـکوني الزم بـراي اسـتقرار نيروهـاي
نظامـي و انتظامـي در ايـن مناطـق در دسـتور کار قـرار گرفت .علاوه بر این ،از مهندسـان،
معمـاران و کارگرانـي کـه در مـرز مشـغول فعاليـت بودند نيز محافظت میشـد.
دولـت عـراق خواسـتار محاکمـه متجـاوزان وهابي بـود ،ولي عربسـتان به ایـن موضوع
اعتنایـی نداشـت .هرازگاهـي درگيريهايـي در مناطـق مـرزي بهوجـود ميآمـد و حمالت
وهابيهـا آنقدر شـدید ميشـد که نيروهاي مسـلح عـراق به طرف خاک عراق عقبنشـيني
ميکردنـد .کار بـه جايـي رسـيد کـه وزير دفـاع در مصاحبهاي گفت که عشـاير بايد مسـلح
شـوند و از آنهـا ماليـات بيشـتري بـراي کمک به بخـش دفاعي عـراق گرفته شـود .جادهاي
نيـز بـراي حمـل و نقل ماشـينهاي نظامي و ترابري سـاخته شـد.
عـراق در آخريـن نقشـه خـود ،بـه سـاخت ديـوار حائلـي بـا ارتفـاع چهـار متر و بـه طول
 44کيلومتـر در مـرز عـراق و نجـد متوسـل شـد تـا بتوانـد مانع حملات وهابيها شـوند.
سـيمهاي خـارداری بـر لبـه ایـن ديـوار نصـب شـد تـا کسـي نتوانـد از بـاالي آن عبـور
کنـد .پسـتي و بلنـدي زميـن ،سـاخت ديـوار را در برخـي مناطق با مشـکل مواجـه کرد و
همينطـور بـراي کسـاني کـه آب را از بیرون مرز میآوردند ،کار را دشـوار سـاخته بود.
دولـت نيـز بـه فکر ذخيـره آب در فصل زمسـتان افتـاد تا در تابسـتان با کمبـود آن مواجه
نشـوند( .عقبـی1979 ،م ،ص)51

عشاير در برابر وهابيها
ملـک فيصـل با ديـدن ناتوانـي نيروهاي دولتـي ،بر آن شـد که خودش از عشـاير کمک
بگيـرد تـا شـاید آنهـا از حق خودشـان دفـاع کنند .براي همين اعالم شـد عشـاير سـی روز
مهلـت دارنـد کـه بـا همـه نیروهـا و تجهیزات خـود بيايند تـا دولت بـا هزینه خـود ،به آنها
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تـوپ و تفنـگ بدهد .همچنین عشـاير موظف شـدند فرمانبـردار فرماندهان نظامي باشـند و
نخسـتوزير ،وزيـر کشـور و وزيـر دفاع بـر عمليات نظـارت کنند.
علاوه بـر ایـن ،حملـه غافلگيرانـه در برنامـه نظامي آنها گنجانده شـد تا هميشـه منفعل
نباشـند .بدیـن منظـور پانصـد نفـر از زبير به همراه بسـيج مردمـي نجف به رهبري شـريف
شـاکر سـازماندهی شـدند« .مبالغي نيز به رؤسـاي عشـاير داده ميشـد تا براي مردم حاضر
در صحنـه خـرج شـود و مقـداري نيـز بـرای تقويت بنيـه دفاعي مد نظـر قـرار ميگرفت».
(کلباسـی2000 ،م ،ص )151نتيجـه ایـن اعتمـاد بـه مـردم ،پيـروزي در چنـد جبهـه نبـرد علیـه
وهابيهـا بود.
«يکـي ديگـر از اقدامـات دولـت ،کـوچ اجبـاري عشـاير از مناطـق محـل درگيـري بـا
نجديهـا بـه جاهاي دور بـود»( .قطرانی1988 ،م ،ص )12اسـکان اضطراري برخي از عشـاير در
برخـي مدارس شـهر سـماوه و تقسـيم پول و وسـايل مورد نياز آنهـا از ديگـر اقدامات بود.
مـردم سـاير شـهرهاي عـراق نيـز سـهم بزرگـي در امـداد به نقـاط محـروم داشـتند .مرکز
جمـعآوري ایـن کمکهـا بغـداد بـود و از آنجـا بـه سـاير مناطـق منتشـر ميشـد .حتـي
مناطـق محـروم بـه کمک مناطـق محرومتـر آمدند .سـبدهاي غذایـی متشـکل از خرما و
برنـج نيـز تقسـيم ميشـد( .کنانـی2003 ،م ،ص)157

در پي حمله وهابيها در اواخر سـال 1927م به جوخهاي در منطقه ديوانيه ،خسـارتهاي
جانـي و مالـي زيادي بر جا ماند و نجات يافتگان به مناطق امن فرسـتاده شـدند.
دولـت ،عشـاير را از مقابلـه بـه مثـل بـا وهابيهـا بـر حـذر ميداشـت و مدعـي بـود کـه
ايـن کار ،حـس خشـونت آنهـا را تحريـک ميکنـد و از طرفـي ايـن اتفاقـات را حوادث
طبيعـي زندگـي در صحـرا اظهار ميکرد و خـود را از مداخله در آن دور نگه ميداشـت.
(خطیـب2000 ،م ،ص)29

دولـت بـا اينکـه به عشـاير اسـلحه داده بـود ،ولي تا ميتوانسـت ،آنهـا را از ميـدان نبرد
دور نـگاه ميداشـت و دخالـت آنهـا را نشـانه ضعف و کسـر شـأن خود ميدانسـت.
128

فصلنامه فرهنگ زيارت

در پايـان سـال 1925م واقعـه تخريـب قبـور ائمـه بقيـع توسـط وهابيهـا در مدينـه منـوره
بـه وقـوع پيوسـت و هميـن مسـئله باعـث شـد تا دولـت کمـي دسـت عشـاير را در مقابله
بـا وهابيهـا بـاز بگـذارد تـا فکري شـبيه آن را نسـبت به مشـاهد عـراق در سـر نپرورانند.
(لبیـب1999 ،م ،ص)32

آخريـن حملات وهابيهـا مربـوط به اواخر سـال 1928م اسـت .دولت عـراق تلگراف
مهمـي را بـراي مقامـات سـعودي فرسـتاد .تلگراف حـاوی این پیـام بود که دولت مسـتقل
عـراق در برابـر تجـاوز همسـايگانش ايسـتاده و از شـما انتظار مـيرود غرامـت خرابيها را
بـه دولـت و ملت عـراق بپردازيد.
ايـن تلگـراف ماننـد بمبـي در جامعـه بينالملل صـدا کرد تا جايـي که عبدالعزيز سـران
عربسـتان را جهـت پيـدا کـردن راه حلي بـراي بـرون رفت ،به حضـور طلبيـد( .نـوار1968 ،م،
ص)131

در اوایل سـال 1929م ،مرز عراق و عربسـتان آرامشـي نسـبي يافت .عشـاير نجدي ،که
از وهابيهـا بـه سـتوه آمـده بودنـد ،بـه خـاک عـراق پناهنده شـدند .دولـت عـراق در ازاي
محافظـت از جانشـان ،ماليـات ميگرفـت و آنهـا نيـز با ميـل و رقبـت پرداخـت ميکردند.
عـراق بـه آل سـعود هشـدار داد کـه اگـر مانع تـداوم حملات وهابيها بـه عراق نشـود ،به
ِ
نجـدي پناهنـده بـه خاک
انـدازه خسـارت وارد شـده بـر مـردم عـراق ،از مایملـک عشـاير
عـراق کسـر ميکند.
نويسـنده ليسـتي از اسـامي حـدود چهـل نفر از عشـاير نجـدي پناهنده به دولـت عراق
را نـام ميبـرد .آنچـه بـر همگان روشـن شـد ،اين بود که طـي اين دهـه ( 1920تـا ،)1930
عشـاير عراقـي خسـارات جـدي و غيـر قابـل جبرانـي از وهابيها دیدنـد ولي با ايـن حال،
عـراق بـا مهمانـان نجـدي رفتـاري بشردوسـتانه داشـت« .عشـاير عـراق قربانـي دادنـد اما
عزتشـان را حفـظ کردنـد و حملات وهابيهـا ،بـا تمـام تـرس و وحشـتي کـه در دلهـا
انداختـه بود ،به افـول گراييـد»( .غرایبـه ،1969 ،ص)21
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موضع علما در برابر حمالت وهابيون
بـه اعتقـاد نويسـنده ،هرچـه حکومت در قبـال حمالت وهابيهـا از خود ضعف نشـان
داد ،در عـوض علمـاي نجـف اشـرف بـا تمـام قدرت وارد صحنه شـدند .رؤسـاي عشـاير
جلسـات متعـددي بـا علماي بـزرگ نجف داشـتند .تصميم علمـاي نجف مبني بر اين شـد
کـه نيمـه شـعبان از سراسـر عـراق در کربلا اجتمـاع کننـد .اين مراسـم آنقدر مهـم بود که
ملـک فيصـل نيز بـه آن دعوت ميشـد.
علـي وردي در خاطراتـش مينويسـد« :من خودم دعوتنامه شـيخ مهـدي خالصي را به
او دادم ولـي او عذرخواهـي کـرد و گفـت :مـن نميتوانم امسـال شـرکت کنم ولـي نماينده
ام را ميفرسـتم»( .الوردی1974 ،م ،ج ،7ص)94

ملـک فيصـل به جـای خود ،مديـر کل وقت اداره پليـس ،يعني نوري السـعيد ،که بعدها
بـه سـمت نخسـت وزيري رسـيد ،را بـراي حضور در مراسـم نيمه شـعبان سـال 1921م به
کربال فرستاد.
علمـاي نجـف از ايـن اجتمـاع بـزرگ بـراي وحـدت هرچـه بيشـتر مـردم عـراق علیه
وهابيهـا بهـره بردنـد( .عبدالـرزاق ،1985 ،ص)94

آيـةاهلل سيدابوالحسـن اصفهانـي و آيـةاهلل ميرزامحمدحسـين نائينـي تلگرافـي را بـراي
شـيخمهدي خالصـي در کاظميـن فرسـتادند کـه در بخشـي از آن چنیـن آمـده بـود:
نبايـد بـه وعدههـاي انگليـس در دفـع شـرارت وهابيهـاي بيديـن از سـر مسـلمانان تکيه
شـود .مـا از شـما میخواهیـم کـه قبـل از نيمه شـعبان بـه کربال بياييد و به رؤسـاي عشـاير
سلام مـا را برسـانيد و بخواهيـد تـا در اين مراسـم شـرکت کنند .مـا نيز با رؤسـاي منطقه
خودمـان در ايـن مراسـم حاضـر ميشـويم تـا در ايـن موضـوع مهـم بـه خواسـت خـدا
مذاکـره کنيـم( .بصیـر1924 ،م ،ص)392

آيـةاهلل خالصـي نيـز صـد و پنجـاه تلگـراف به رؤسـاي عشـاير فرسـتاد و آنهـا را براي
جلسـه يـک هفته بعـد دعـوت کرد.
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در بخشي از اين تلگراف آمده است:
بـه بهانـه تجـاوز وهابيهـا بـه مـرز عـراق ،بنـا بر اين شـده کـه علما و همـه رؤسـاي قبايل
در روز دهـم شـعبان در کربلا حاضـر شـوند ،حضـور شـما در موعـد مقرر الزم اسـت...

امـا بـا کمـال نابـاوري ،حکومـت عـراق بـه اداره مخابـرات دسـتور داد کـه ايـن نـوع
تلگرافهـا را نفرسـتد .آيـةاهلل خالصـي نيـز در پـي ايـن اقـدام دولـت ،نمايندگانـش را بـه
مناطـق مختلـف فرسـتاد تـا پيـام را به صـورت حضوري بـه مقاصد مـورد نظر برسـانند .با
ايـن عکسالعمـل آيـةاهلل خالصـي ،حکومت عقبنشـینی کـرد و دوبـاره تلگرافهـا را آزاد
کـرد .امـا بـه بهانـه ايجـاد امنيـت ،يـک گـردان به کربلا و يک گـردان بـه نجف فرسـتاد.
وزيـر کشـور «توفيـق خالـدي» در جشـن نيمـه شـعبان در کربال حاضر شـد تـا به طور
مسـتقيم در جريـان اخبار جلسـه علما و رؤسـاي عشـاير قـرار بگيرد.
در کاظميـن نيـز کارگروهـي بـراي اداره جلسـه و ترتيـب برنامههـا تحـت نظـارت
شـيخمهدي خالصي تشـکيل شـد که مهمترين اعضايش عبارت بودند از :سـيدنور ياسـري،
سـيدعلوان ياسـري ،سـيدکاظم عـوادي ،شـيخ محمدباقـر شـبيبي و عبدالحسـين َچ َلبي.
اسـاسنامهاي در سـیزده ماده تنظيم شـد کـه اولين مـاده آن مربوط به مذاکـرات در باب
حملات وهابيهـا بـه مرزهاي عراق و حفـظ عتبات عاليات و شـهرها از دسـتبرد آنها بود.
شـيخ مهدي خالصي ،عبدالحسـين چلبـي و ابوطالب اصفهاني از کاظميـن به نجف آمدند
و بعـد از هماهنگـي بـا سيدابوالحسـن اصفهانـي ،به اتفـاق يکديگر بـه کربال رفتند .بسـياري
از علمـا ماننـد سيدابوالحسـن اصفهانـي ،سـيدعلي بحرالعلوم ،شـيخ عبدالرضا شـيخ راضي و
 ، ...نهتنهـا خودشـان در ايـن جلسـه شـرکت کردنـد ،بلکـه ديگـران را نيز تشـويق به حضور
نمودنـد .ايـن جـدا از بزرگان و رؤسـاي عشـايری بود که در اين جلسـه مشـارکت داشـتند.
بسـياري از علمـا نيـز با گروههـاي پرجمعيـت از بغداد آمدنـد؛ مانند عبدالوهـاب نائب،
ابراهيـم راوي و احمـد شـيخ داود .از موصل نیز گروهي به رياسـت مولود مخلص و سـعيد
حاجثابـت و ايـوب عبـداهلل و ثابت عبدالنّور حضـور یافتند.
از تکريـت و سـرقاط نيـز در ايـن همايشهـا شـرکت کردنـد .از عمـاره هـم بـا رهبري
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شـيخ فالـح صهيـود و محمـد علي عريبـي ،مجيد خليفه ،عثمان اليسـر ،شـواي فهد و محمد
الخطـاب به همایـش آمدند.
از ناصريـه ،سـماوه ،حله ،سـامرا و بعقوبه نيز علماي زيادي شـرکت کردنـد .بنابراین يک
حرکـت ملـي انجام شـد تا اینکه جمعيـت حاضر در کربال به دويسـت هزار نفر رسـيد.
در روز نهـم نيسـان 1922م ،همايـش افتتاح شـد و وزير کشـور ،اولين سـخنران جلسـه
بـود کـه دربـاره ميثـاق ملـي صحبـت کـرد .ایـن همايش تـا صبـح روز سـیزدهم نيسـان با
جمعيـت دو هـزار نفـري از شـرکتکنندگان ادامه داشـت.
جعفـر ابوالت ّمـن ،دبيـر جلسـه ،اسـاسنامه همايـش را بـراي مـردم قرائت کرد و سـپس
تلگـراف ملـک فيصـل به همايـش در تقديـر و تشـکر از برگزارکنندگان آن بـا هدف تالش
بـراي وحـدت کلمـه عراقيها خوانده شـد.
قطعنامـه نيـز در دو نسـخه تنظيم شـد و حاضرين آن را امضا کردند .سـپس يک نسـخه
بـراي ملـک فيصـل فرسـتاده شـد و يـک نسـخه نـزد علمـا باقـي مانـد .در بخشـي از ايـن
قطعنامـه آمده اسـت:
 ...مـا مـردم عـراق در پـي لبيک بـه نداي علماي اسلام ،در همايـش پنـج روزه از دهم تا
پانزدهم شـعبان شـرکت کردیم و نسـبت به جنايات وهابيها عکسالعمل نشـان داديم و
از دولـت محتـرم نيـز انتظار حمايـت ،کمک و همـکاري داريم .تمام حاضران در جلسـه

ِ
تصميمـات گرفتـه شـده ،متفقالقـول هسـتند و در امـوري کـه بـه مصلحت ماسـت ،با
در
يکديگـر اختلاف نداريـم؛ مخصوصـاً که عراق مـزار مقـدس ائمه اطهار :و مشـاهده
مشـرفه را در خـود جـاي داده کـه ميبايسـت از تجـاوز وهابيهـا ،ايـن خـوارج زمـان ما،
در امـان بمانـد ...؛ از جـان و مـال مـردم نيـز بايـد محافظـت شـود . ...عشـاير در مقابلـه بـا
وهابيهـا همپيمـان شـدهاند و تحـت امـر ملک فيصـل حاضر بهجان فشـاني هسـتند .ما از
جنـاب ايشـان تقاضـاي کمک به مـردم را داريـم. ...

در بیـن امضاکننـدگان ،نـام سيدابوالحسـن کاظمـي ،کاظـم سـيد علـي ،عبدالزاق شمسـه،
هادي نقيب ،سـيدعباس کليددار و عبدالمحسـن ّ
شلال به چشـم ميخورد(َ .ب َرج1974 ،م ،ص)41
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اعتراض عمومي مردم عراق در برابر تخريب قبور ائمه بقيع:

در هميـن سـالها خبـر تخريـب قبـور ائمـه :در بقيـع و ديگـر اماکن مدينه منـوره به
دسـت وهابيهـاي پيرو عبدالعزيز آل سـعود ،قلب مسـلمانان را بـه درد آورد .مردم کاظمين
در حـرم مطهـر به همراه سيدحسـن صدر و سـيدمحمد صـدر گرد هم آمدند .در شـهرهاي
ديگـر عـراق نیز مـردم به رهبـري علما قيـام کردند.
تلگرافهـا بـود کـه بـه سـوي نجـف و کربلا روانه شـد .تجمعات مـردم از صبـح زود تا
پاسـي از شـب ادامـه داشـت .حاج يوسـف بيضون ،که در بيـروت بود ،کتابـي در رابطه با
تخريـب قبور به رشـته تحريـر در آورد( .شـرعبی1966 ،م ،ص)57

علماي نجف اعالميهاي صادر کردند که در بخشي از آن آمده بود:
 ...خيلـي روشـن اسـت کـه مطابـق قوانيـن اسلام ،بـر علمـا واجـب اسـت کـه مـردم را
هدايـت کننـد .فرقـه گمـراه وهابيـت ،که به لبـاس دين درآمـده ،بویي از ديانـت نبرده،
خـون مسـلمانان را حلال و مقدسـات اسلام را پايمال کرده اسـت .پس اي مسـلمانان!
چـرا سـکوت؟! تا کـي تفرقه و اختالف؟! چرا ذلّت؟! شـما را به اتحـاد دعوت ميکنيم
و از همـه مسـلمانان ميخواهيـم کـه ما را در ريشـهکن کـردن اين غده بدخيم سـرطاني
يـاري دهند.

در مسـجد خالديـه بغـداد ،يوسـف عطـاء ،مفتـي اعظـم بعـد از نمـاز در سـاعت چهار
عصـر ،دربـاره جنايـات وهابيهـا و تخريب قبور سـخنراني کـرد .تعدادي از علمـاي عراق
مأمـور تبليـغ عليـه وهابيهـا در کشـور هند ،مصـر ،شـوروي و ايران شـدند.
ايـن اعتـراض علمـا و مـردم آنقدر گسـترده بود کـه دولتيها از کـمکاري خود خجالت
زده شـدند .يکـي از درجهداران پليس در يادداشـتهاي خود مينويسـد:
وقتـي در يکـي از جلسـات شـرکت کـردم ،ديـدم که مـردم چگونـه به من نـگاه ميکنند
و حتـي برخـي علما نسـبت به حضور من در جلسـه معترض شـدند ( . ...محافظـه1980 ،م،
ص)85
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موضع ضعيف دولت عراق
مجلس

پيشـتر سـاختار مجلس عـراق وامدار مجلـس انگليس بـود .آنها دو مجلـس دارند؛ يکي
مجلـس عـوام ،کـه نمايندگانش با انتخاب مسـتقيم مـردم ميآيند ،و يکي مجلـس اعيان ،که
معمـوالً توسـط دولـت انتخـاب ميشـوند و ميتوانند مصوبات مجلـس اعيـان را وتو کنند.
البتـه عـراق در حـال حاضر فقـط يک مجلس دارد کـه همان مجلس نمايندگان مردم اسـت.
مجلسـي کـه بخواهـد از راه سياسـي وارد عمـل شـود ،نميتوانـد آزاد باشـد و شـايد
تنهـا هنـرش ايـن بود کـه دولت را بـراي مقابلـه جديتر بـا وهابيها تشـويق کنـد .ايرادي
کـه مجلـس عـوام بـه دولـت داشـت ،ايـن بود کـه خريـد آن همه ماشـين جنگـي در مدت
سـه مـاه ،هزينـه زيـادي را بـه خزانـه وارد ميکنـد .ولـي دولـت ايـن کار را بـراي دفـاع از
موجوديـت کشـور الزم ميدانسـت.
يکـي از موضوعـات مطـروح شـده در مجلـس ،حملـه وهابيها بـه اتومبيـل حامل يک
جهانگـرد آمريکايـي بـه نام گرين بود که سـبب کشـته شـدن يکـي از همراهانش شـد.
در سـال 1931م مجلـس عـوام بـه معاهـده ُحسـن همجـواري عـراق و عربسـتان ايراد
گرفـت و آن را مضحـک و مخالـف رويکـرد عربسـتان عنـوان کـرد و تأکيـد کـرد کـه اين
معاهـدات کوچکتريـن تأثيـري در سياسـت خصمانـه عربسـتان نـدارد.
در ايـن بيـن ،عـراق بـه دنبـال یکسانسـازی واحد پولـي کشـورهاي عربي و برداشـتن
ويـزا بيـن کشـورهاي عربي بـود و اعتقاد داشـت که اینهـا نگاه آل سـعود به عـراق را تغییر
خواهـد داد و مانـع تـداوم حملات وهابيهـا بـه عراق ميشـود.
مجلـس اعيـان همسـو بـا دولـت ،موافـق امضـاي توافقنامه عـراق و عربسـتان بـود .اما
در سـال 1927م ،مجلـس اعيـان بـه يکبـاره اليحه قانـون منع سـلب را ،کـه از مجلس عوام
و بـه اجبـار دولـت تصويـب شـده بـود ،رد کـرد و تأکيـد کـرد که تمـام تالش خـود را در
يکپارچهسـازي عشـاير عـراق و متحـد شـدن مردم ،بـه کار خواهـد گرفت و اظهار داشـت
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کـه اليحـه منـع سـلب ،دسـت عشـاير در دفـاع از خـود را خواهد بسـت و ميـدان را براي
وهابيهـاي مهاجـم بـاز خواهـد گذاشـت .دولـت نيز بـراي اطمينـان خاطر مجلـس اعيان،
اظهـار کـرد کـه در وقت مناسـب ،عليه عربسـتان در دادگاههـاي بينالمللي شـکايت خواهد
کـرد و تمـام حقـوق مـردم را پـس خواهـد گرفـت .ایـن در حالی اسـت که اليحـه مذکور
دسـت عشـاير را نميبسـت و اساسـ ًا در داخـل الـزامآور نبود؛ بلکـه تنها وجهـه بينالمللي
داشـت و حسـن نيـت عـراق بـه همسـايگانش را بر همـگان اثبـات ميکرد.
ملـک فيصـل نيـز با هشـدار به مجلس اعيـان ،بر لزوم حسـن روابط خارجـي تأکيد کرد
و امضـاي منـع حملـه به عشـاير نجد را الزم دانسـت و گفت کـه ما به خاطـر يک اختالف
دو جانبـه بـا عربسـتان ،نميتوانيـم وجهـة خـود را در جامعـه بينالملـل مخـدوش کنيـم و
بـراي حل آن مشـکل نيز راهي هسـت.
يکـي از نماينـدگان مجلـس اعيـان گفتـه بـود کـه غيـرت عراقي اجـازه نميدهـد عراق
در سـايه ذلّـت زندگـي کند .عربسـتان همسـايه بدی بـراي کشـورهاي اطرافش بوده اسـت
و هزينههـاي معنـوي و مـادي زيـادي را بـر آنهـا تحميـل کـرده اسـت .آنهـا فرزنـدان ما را
ميکشـند و اموالمـان را بـه غـارت ميبرنـد.
مجلـس اعيـان در سـال 1931م اليحه مبادله زندانيـان ميان عراق و عربسـتان را با وجود اينکه
ايـن معاهـده در طـي مالقات بن سـعود و ملک فيصل به امضاي آنها رسـيده بـود ،نپذيرفت.
نويسـنده در ايـن بخـش ،از مواضـع دولت عراق پـس از تخريب حرم ائمـه :در بقيع
اظهـار تعجـب کرده و اظهـار ميکند:
چطـور ممکـن اسـت عـراق با عربسـتان معاهـدهای را امضـا کند امـا هيچ اشـارهاي به
بازسـازي حرمهـاي اهلبيـت :نکـرده باشـد؟! عجيبتـر اينکـه يکـي از دولتيهـا
گفتـه بـود« :آنچـه بـر قبـور ائمـه وارد آمـده ،قلـوب همـه مسـلمانان را بـه درد آورده
اسـت .ولـي نبايـد فرامـوش کـرد کـه مسـائل داخلـي هـر کشـوري مربـوط بـه همـان

کشـور اسـت و عربسـتان کشـوري کام ً
ال مسـتقل اسـت و اعتقاداتـش مـورد احترام»!
(عبدالغنـی1995 ،م ،ص)225
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در هيئـت دولـت ميـان وزرا نيـز اختالفـات جـدي وجـود داشـت .ایـن اختالفنظرهـا
گاهـي خـود را بـه صـورت درگيريهـاي لفظـي نشـان مـيداد .غوغـاي وزراي دارايـي و
دفـاع ،بـر سـر بودجه اختصاص داده شـده بـه وزارت دفـاع ،از این قبیل اسـت؛ چراکه مبلغ
دريافتـي وزارت دفـاع ،حدود يک سـوم بودجه کل کشـور بـود .در این رابطـه ،وزير دارايي
در مصاحبـهاي گفتـه بود« :متأسـفم بـراي وزارتخانهاي که بـا پانزده ميليون روپيـه نميتواند
شـر وهابيهـا را از سـر مردم کـم کند».
عجيـب ايـن بود که سـعوديها امضـاي موافقتنامه صلح را مشـروط بـه تخريب ديوار
حائـل  44کيلومتـري مـرز عـراق و نجـد کـرده بودند کـه بديـن ترتيب ،گفتوگـوي صلح
متوقف شـد.
موضع مطبوعات عراق
احزاب فراوانی در عراق وجود داشـت که هريک تريبون رسـمي ،که عمدت ًا نشـريات و
مطبوعـات بـود ،داشـتند و نظرات خـود را از این راه منتشـر ميکردند .احـزاب و گروههايي
ماننـد حـزب ملـي ،حزب نهضـت ،جمعيـت نهضت اسلامي ،حـزب عهد ،حـزب َح َرس
و ...از ایـن احزابند.

الـف) روزنامـه العالم العربي در سـتون سياسـي خود به بخشـي از کتاب کـوچ در بيابان
اشـاره کـرده و وهابيهـا را گروهـي متعصـب ،تهيمغز و خشـن معرفي ميکند .در بخشـي
از آن آمده اسـت« :کسـاني که تا ديروز دسـت راسـت و چپ خود را نميشـناختند ،امروز
بـه نـام موحد اصيـل و متدين خالص خـود را معرفي ميکننـد»( .ش ،20هجدهم نیسـان 1924م)

ب) روزنامـه العـراق در سـتون اجتماعـي خـود ،عموم مـردم را از تفکـرات وهابيت باز
داشـته و آنهـا را گروهـي خطرناک قلمداد نمـوده اسـت( .ش 29 ،1311آب 1924م) .همين
روزنامـه در پنـج شـماره بعدش ،از تمام کشـورهاي عربي خواسـته عليه وهابيـت قيام کنند
و آنهـا را سـر جـاي خود بنشـانند .در سـرمقاله هجده شـماره بعـد این روزنامه نیـز آمده:
وهابيهـا بـه يـک منطقـه اکتفـا نخواهنـد کـرد و روزي بـه سـراغ تمـام کشـورها خواهند
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رفـت .آنهـا به فکر تسـلط بر فلسـطين و کرانه شـرقي رود اردن هسـتند و همانطـور که بر
نجـد مسـلط شـدند و مـا فکـرش را هـم نميکرديـم ،سـراغ مکه و طائـف هم خواهنـد رفت.

ج) روزنامـه االسـتقالل در سـتون ادبـی شـماره  ،469بـه تاريـخ چهاردهم تشـرين اول
(آبـان) ،بـا درج قصيـدهاي ،عمـق روابـط راهبـردي عـراق و عربسـتان را بـه رابطـه گندم و
آسـياب تشـبيه کرده اسـت .سـتون مذهبی شـماره  515هميـن روزنامـه در تاريـخ  7کانون
اول (دي) 1924م نیـز ایـن مطلـب را آورده اسـت:

«مـن َک ّفـر ِ
مؤمنـ ًا َف َقـد ک َف َـر» (کسـي کـه مؤمنـي را تکفيـر کنـد ،خود کافر شـده اسـت).
َ
َ

نبايـد بـه اعتقـادات وهابيهـا معتقـد شـد؛ چـون آنهـا چيـزي غيـر از تعاليـم دين اسلام،
قـرآن کريـم و سـنت پيامبـر 9را ترويـج ميدهند ،کسـاني هسـتند کـه قبور ائمـه را در
بقيـع تخريـب کردنـد و همـواره مسـلمانان را بـراي انجام فريضـه حج در تنگنا و سـختي
قـرار ميدهنـد.

شبيه اين مطالب نیز چهارم آذر 1925م در روزنامه سياست ،چاپ بغداد ،آمده است.
د) روزنامـه االسـتقالل در سـرمقالهاي تحـت عنـوان «سـلطان بـاد» ،بـه روابط عـراق و
عربسـتان اشـاره ،و از سياسـتهاي ملـک فيصـل تعريـف و تمجيـد کرده اسـت و ميگويد
که او در مديريت اين دوران سـخت ،سـنگ تمام گذاشـت( .االسـتقالل ،ش ،1234شـانزدهم کانون
اول (دی) 1927م)

همين روزنامه در شمارهی بعد خود مينويسد:
شـما فکـر کردهايـد دولـت آل سـعود چطور تشـکيل شـده اسـت؟! ابن سـعود فقـط مرد
جنـگ نيسـت؛ بلکـه مـرد چنـگ هـم هسـت و در عالم سياسـت چنـان تـاري ميزند که
همـه را مسـحور خـود ميکنـد .او بـه خوبـي ميدانـد که تملـک اراضي ،بـدون جنگ و
چنـگ ممکـن نيسـت و افکارش را بـه روش حلزوني پيش ميبرد؛ به منطقـهاي میرود و
بعـد از ايجـاد چالـش فکـري ،آنجا را بـا درگيري نظامـي به خاک خـود ضميمه ميکند.
(همان ،ش1927 ،1235م)

هــ) روزنامـه نهضت مينويسـد« :حملات پيدرپي وهابيهـا و سياسـت خصمانه آنها
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در قبـال عـراق ،ديگـر اطمينانـي براي عراقيها نسـبت به آل سـعود باقي نگذاشـته اسـت».
(بغـداد1928 ،م ،ش )42ايـن روزنامـه در شـمارههاي ديگـري نيز سـتونهايي بـه همين موضوع
اختصاص داده اسـت؛ مث ً
ال در شـماره  68مينويسـد:
وهابيهـا فکـر ميکننـد بهشـت را فقـط بـه آنهـا ميدهنـد .آنهـا معتقدنـد کـه وقتـي بـا
عراقيهـا ميجنگنـد ،گويـي در نبـرد بـا مشـرکان هسـتند .وهابيهـا بـه معاهـدات خـود
پايبنـدي ندارنـد و معنـاي پيمـان را نميداننـد( .همـان ،دوم نیسـان 1928م ،ش)68

همين روزنامه (بغداد) در شماره  155به تاريخ  24تموز (مرداد) 1928م مينويسد:
آل سـعود بايـد موضـع خود را نسـبت به اين حمالت روشـن کند و به وضـوح بگويد که
بـراي متجاوزيـن وهابي چـه مجازاتي در نظر دارد و يا اينکـه اعتراف کند که نميخواهد
و يـا نميتوانـد جلوي آنها را بگيرد( .همان24 ،تموز (مـرداد) 1928م ،ش)155

اين روزنامه در ستون « َر ُّب َس ٍ
يف و قلم» به تاریخ (دوم آب (شهريور) 1928م) مينويسد:

«عراقيهـا مـرد ِن بـا عـزت را بـر زندگـيِ بـا ذلـت ترجيـح ميدهنـد . ...عـراق بـا
همسـايگانش نرمـش دارد ،ولـي نرمـش قهرمانانـه و عزتمـدار.
نتيجهگيري
حملات وهابيهـا بـه عـراق در سـالهاي قيموميـت انگليـس در ايـن کشـور (1920ـ
1932م) ،مصـادف بـا همان سـالهایي اسـت کـه برخي مـردم و دولتيها فکـر ميکردند که
ميشـود بـه اين اسـتعمارگر پيـر ،تکيه و اعتمـاد کرد.
در پـس پـرده ،حملات وهابيهـا توسـط آل سـعود و با پشـتيبانيهای پنهانـي انگليس
انجـام ميشـد و تنهـا هـدف آن ،رهايي از حکومت چندصدسـاله عثمانيها بـود .انگليس از
طرفـی بـه عراق مستشـار ميفرسـتاد و از طـرف دیگر ،از آل سـعود حمايـت ميکرد .علت
ایـن دوگانگـی نیز آن بود که اسلام آمريکايي عربسـتان بـا اهداف انگليس سـازگار بود .در
حقيقـت ،بعـد از انقلاب مـردم عليه انگليـس در 1920م ،اين کشـور انتقام سـختي از عراق
گرفـت؛ امـا بـا بيداري علما و عشـایر ،تلاش مذبوحانه او نـاکام ماند.
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