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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
هيئة  ملف   ، والتي تتناول   واشنطن لسياسة الشرق األدنى    عهدم منشورة في موقع   لدراسة   في هذا العدد ترجمة   

 سبق  مركز الكاشف أن  ونذكّر هنا ب  . ياَ على الساحة السياسية في العراق     اس بإعتبارها العباَ أس   مينلعلماء المس 

 وهي منقولة عن    ، من هذه السلسلة   نعشري وال خامسالفي العدد    وأن ترجم دراسة أخرى حول نفس الموضوع      

   .١٥/١٢/٢٠٠٥، بتاريخ شروع الشرق األوسط والمعلوماتم

  :فيما يلي بعض أهم األفكار الواردة في هذه الدراسة والتي التغني عن قراءة النص األصلي

االسالمي  –يعتقد بإن هيئة علماء المسلمين لها إرتباطات مع عناصر في التمرد الوطني , باالضافة لذلك 

  ةالسني وقيامها بتزويدهم بالدعم السياسي والمساعدة اللوجستية والموارد المالي

  

سلمين كان في الرغبة لجمع عناصر النظام السابق أكد بعض المحللين بأن أحد أسباب إنبثاق هيئة علماء الم

فإن هيئة , باالضافة لذلك . والقوى العراقية المعارضة الجديدة مع بعضهم البعض في القتال ضد االحتالل 

علماء المسلمين كانت تعتبر وبشكل مؤكد على إنها القوة التي توازن المرجعية الدينية الشيعية التي تستقر 

  يتحت قيادة آية اهللا علي السيستإنفي منطقة النجف 
 

إن كالَ من أحمد الكبيسي وحارث الضاري كإنت لهم في السابق روابط مع هيئات تدريس الفقه االسالمي 

  واالدب العربي في جامعة بغداد
 

نقلت مصادر مختلفة بأن مثنى إبن حارث الضاري هو الرابط االكثر نشاطاَ بين هيئة علماء المسلمين 

  ياالسالمي السن –رد الوطني والتم
  

مجموعات المقاومة "وتوحي مقابالت أجريت من قبل نير روزن من مؤسسة أمريكا الجديدة بأنه من بين كل 

  ن، فإن مثنى يرتبط بشكل حميم جداَ مع كتائب ثورة العشري" الوطنية العراقية
  

بأن االغنياء العرب يرسلون االموال لهيئة علماء المسلمين التي تمثّل حركة المقاومة الشرعية الوحيدة في 

إن صالت الضاري مع دولة االمارات العربية المتحدة قد مكنت أيضاَ من إيجاد دعم . حسب رأيه , العراق 

نا بأن الجيش االسالمي في العراق خصوصاَ اذا ماعرف, االسالمي السني  –مالي ولوجستي للتمرد الوطني 

  يسيطر عليه ضباط إستخبارات الجيش البعثي السابق 

  ةالذي يقيم قسم منهم في دولة االمارات العربية المتحد
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مردين الوطنيين السنة مع إستحداث مكتب جاء أحدث بيان عن التعاون بين هيئة علماء المسلمين والمت

نشرت صحيفة القدس العربي التي تصدر  , ٢٠٠٦ أكتوبر عام ٢٧في . سياسي موحد للمقاومة العراقية 

في لندن تقريراَ يؤكد بأنه تم تشكيل مجموعة تتكون من خمس وعشرين شخصية سياسية لتمثل المقاومة 

 الجيش االسالمي وكتائب ثورة العشرين وهيئة علماء ومن بين هؤالء الممثلين. الوطنية العراقية

  " مصادر عراقية موثوقة،" وأشار التقرير أيضاَ الى ٠المسلمين

  تقالت بأن عزت إبراهيم الدوري كان محوراَ مركزياَ لهذه االتصاال
 

على الرغم من إن أحد الناطقين بإسم، الشيخ عبد اهللا سليمإن العمري ، يدعي بأن المجموعة تشكّلت خالل 

عشرين تجميع كل االسلحة حاولت كتائب ثورة ال"االسابيع االولى من االحتالل حيث إنها في تلك االثناء 

  "والذخائر التي إستطاعت جمعها في شهر او شهرين وتخزينها للمعركة المستقبلية في العراق
 

ويدعي ناطق بإسمها بأنها تمثل الجناح العسكري لحركة المقاومة االسالمية ، ويدعي كذلك بأنها تشكَلت في 

 ويعتقد بأن هذه ٠ ووسمت كتائب ثورة العشرين نفسها بالسمة االسالمية ٠ ٢٠٠٣شهر تموز من عام 

  الكتائب تضم بين صفوفها أعضاءاَ سابقين في الحرس الجمهوري ومخابرات صدام 

 موأجهزة االستخبارات الخاصة بصدا
  
إننا نحترم كثيراَ هيئة علماء المسلمين لموقفها "٠ ٢٠٠٦وقال ناطق بإسم كتائب ثورة العشرين في أكتوبر" 

  المبدئي من موضوع المقاومة الجهادية في العراق وموضوع الدفاع 

  "جاهدين في العراق عن الجهاد والم
 

 ، تم ٢٠٠٦ في شهر حزيران من عام ٠وتعتبر كتائب ثورة العشرين كذلك مظلةَ لعدد من مجموعات التمرد 

االعالن عن جاهزية إحدى عشرة مجموعة متمردة تعمل تحت مظلة كتائب ثورة العشرين للدخول في 

 مفاوضات مع الحكومة العراقية 
 

فقد ) جدول اإلنسحاب واالعتراف بشرعية هذه المجاميع والتعويض(   المطالب االعتياديـــةوالى جانب

دعت هذه المجاميع إلنهاء حالة الخطر على البعثيين السابقين وبمشاركة هيئة علماء المسلمين كمراقب في 

 أية مباشرة مع الحكومة 
 

 ، إجتمع موظفون مقربون من السفير جون نيغروبونتي ، الذي أراد أن ٢٠٠٥بعد ذلك ، في كانون الثاني 

 وبالرغم من معارضة ٠يشترك المكون السني في اإلنتخابات ، مع حارث الضاري طبقاَ لما قاله البعض 

ر الى هيئة علماء المسلمين بأنها السنة للمشاركة ، فإن هذا التفاعل يشير الى أن الواليات المتحدة تنظ

 ةالمدخل الى المكون العربي السني والمتمردين السن
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قبل االعالن عن مذكرة إعتقال حارث الضاري ، كانت إحتمالية أن تستطيع الحكومة العراقية من إشراك هيئة 

 علماء المسلمين في المساعدة على وقف العنف الطائفي تبدو ممكنة
 

الن عن مذكرة الضاري ، فإن إحتمالية جذب هيئة علماء المسلمين الى عملية على أي حال ، فإنه مع االع

 ةالمصالحة الوطنية تبدو ضعيف
  

 الحكومة العراقية يمكن أن يكون جاهتإن تحّرك هيئة علماء المسلمين بإتجاه تعاون أكبر او معارضة  أكبر 

 مؤشراَ مهماَ تجاه الموقف السياسي في العراق
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  ٢٠٠٦ كانون األول – ١٢ العدد –ثية مقاالت بح

   معهد واشنطن لسياسة الشرق االدنى 

   :هيئة علماء المسلمين

  فاعل رئيسي في العراق 

  يل فينك وستيفن ليبوويتزاند

مساعد باحث في برنامج البحث التركي، يعمل       : دانيل فينك 

  .تحت إشراف الدكتور سونر كاغبتي

مج الدراسـات   مساعد باحث فـي برنـا     : ستيفن ليبوويتز 

  .العسكرية واألمنية، يعمل تحت إشراف السيد جيفري وايت

يتوجه الكاتبان بالشكر الـى الـسيد جوزيـف سيمـسون           

  .لمساعدته لهم على إنجاز هذا البحث

  خلفية

  المسلمين علماء هيئة نشوء بداية

  التمرد مع اإلرتباط

  الحالية المسلمين علماء هيئة مواقف

  الدينية الفلسفة

  المتحدة الواليات مع التفاعل

  األمريكي اإلحتالل

  التمّرد

  الفيدرالية

  والدستور تخاباتناإل

  الجديدة الحكومة

  الوطنية ةللمصالح المالكي خطة

 تاحفتإ :المسلمين علماء هيئة داخل اإلنقسامات

  الشيعية الدينية المرجعية مع قنوات

  السنة العراق جيرإن مع العالقات

  الضاري حارث إعتقال مذكرة

  الخاتمة

در وزيـر الداخليـة     أص،  ٢٠٠٦ نوفمبر   ١٦في  

 بحـق   إعتقـال مذكرة   , ينجواد البوإل , العراقي  

 , هيئة علماء المـسلمين   رئيس   , لضاريحارث ا 

 فـي   كبـر  األ تـأثير المؤسسة الدينية السنية ذات ال    

 له روابـط    إن الذي يفترض    الضاري إن. العراق  

ر في التمرد الـوطني اإلسـالمي       اصوثيقة مع عن  

. متهم بالتحريض على العنف واإلرهاب      , السني  

 في وقـت تـصاعد فيـه ضـغط          ن االعإل يأتيو

 نـوري   ة على رئـيس الـوزراء     الواليات المتحد 

 العراق وتخفيف العنـف     أمنجل تعزيز    أل المالكي

  . الطائفي 

 مـن   إنطلقوبعد وابل من النقد     , وفي اليوم التالي    

تخذت الحكومة العراقيـة    إ, القادة السنه العراقيين    

وقـال نائـب     , نخطوات البعاد نفسها عن االعإل    

ذكرة  الم إنب, برهم صالح   , رئيس الوزراء العراق    

صدرت عن القضاء وهي لغرض التحقيق فحسب       

رتكبت مـن قبـل     أها  إنجرامية رغم   إفي نشاطات   

وبسبب الدعم الشعبي الذي تحظى بـه        . الضاري

,  من المكون السني العراقي      هيئة علماء المسلمين  

 ايضا الى تنفير السياسيين الـسنة       ندى االعإل أفقد  

  مؤججاَ , االسالمي السني    – التمرد الوطني    مثيراَ

  . توترات طائفية 

هيئـة علمـاء     هذا البحث يستكـشف طبيعـة        إن

تجاهاتها الـسياسية   إها و وئولها ونش أص و المسلمين

تها بين السياسيين والمتدينين والمتمردين من      انومك

  تلعـب دوراَ   هيئة علمـاء المـسلمين     إن. السنة  

,  في السياسة العربية السنية فـي العـراق          رئيسياَ

ية للمكون السني وعلـى     ساقع السيا حيث تحدد المو  

 العبة دور المحاور والناطق غيـر       وسس مهمة   أ
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ومعبـأة الـدعم    , المباشر للمتمردين العرب السنة     

   ٠للمقاومة ضد االحتالل 

  خلفية  
 هي مؤسسة دينية سـنية      هيئة علماء المسلمين   إن

سـم  إ مسجد وتتحـدث ب    ٣,٠٠٠ها تمثل   إنتدعي ب 

ولئك الذين  أ عضويتها   وتضم في . السنة العراقيين   

هم من الخلفية العربية والخلفية الكرديـة وكـذلك         

هـا  إنوعلى الرغم مـن     . التيار السلفي المتطرف    

هيئـة علمـاء      إن  ، اال   رسمياَ ليست حزبا سياسياَ  

 أكبرها  إن.  تتخذ مواقف سياسية واضحة      المسلمين

قوى مؤسسة دينية وسياسية سنية فـي العـراق         أو

,  الحزب االسالمي في العراق      رتباطات مع إولها  

ومـع   ,  لجبهة التوافق العراقيـة    المكون الرئيسي 

الـذي  , الوقف الديني السني الحكـومي      , الوقف  

 كـل   فـي يمول المساجد السنية والنشاطات الدينية      

هيئـة  يعتقد بـإن    ,  باالضافة لذلك    .رجاءالعراق  أ

 لها إرتباطات مع عناصـر فـي        علماء المسلمين 

 االسـالمي الـسني وقيامهـا       – التمرد الـوطني  

 السياسي والمـساعدة اللوجـستية      مبتزويدهم بالدع 

  ٠والموارد المالية 

  بداية نشوء هيئة علماء المسلمين
ت هيئة علماء المسلمين بعد سقوط صدام حسين أنش

الفراغ الذي حصل أستجابة لحاجة مال  إبوقت قصير   

 وقد تـم رؤيـة      .في السلطة نتيجة لسقوط النظام      

أحمـد  ا بشكل علني مـع عـودة الـدكتور          نشوئه

الـى  , العالمة السني العراقي البـارز       , الكبيسي

العراق من دولة االمارات العربية المتحدة حيـث        

 الكبيسي إن . كإن يعمل مستشاراَ المير مدينة دبي     

 ةالديني واالداب العربي   ستاذ في الفقه  أ إنالذي ك , 

 ١٩٩٧  يغادر العراق عام   أنقبل   في جامعة بغداد  

ثناء تواجده  أيجابية تجاه النظام    إ راءاَآ يتبنى   إنك, 

لتهديد االمريكي للعراق   ا داعياَ, في خارج العراق    

 العـراقيين    ومـسمياَ  "تياهدف يهودي تـور   "هأنب

على أي حال فبعد    . هم خونة   أنالداعمين المريكا ب  

ربمـا  ,  ينتقد النظام الـسابق      أبد, عودته للعراق   

ه قائد قادر علـى     إنعم له على     الد لتحشيدكطريقة  

ويقيم الكبيـسي فـي     .  الفراغ السياسي السني     مأل

 بوضـع   تمتعحيث ي , الوقت الحالي في مدينة دبي      

هيئة  الكبيسي اليعتبر كرمز بارز في       إن. جوء  لال

ه يقدم مقابالت   إن على الرغم من     علماء المسلمين 

  .. حاديث صحفية بشكل متقطع أو

 محمد بشار   جز الدكتور وأ , ٢٠٠٤في شباط عام    

 هيئـة علمـاء المـسلمين     سم  إ الناطق ب  الفيضي

لقـد  : ستحداث هذه الهيئـة قـائالَ     إالدوافع وراء   

خراط في الحياة الـسياسية بـسبب       نضطررنا لإل إ

وحالما تكون  . الفراغ السيا سي وغياب السياسيين      

 التنـافس   إن سنية تـدخل الـى ميـد       حزاباَأهناك  

 . حقل إختصاصنا     الى السياسي عند ذلك سوف نعود    

هيئـة علمـاء    ولحد اآلن لم يحدث هذا وبقيـت        

  . فاعالَ أساسياَ في السياسة العراقيةالمسلمين

هيئـة  أكد بعض المحللين بأن أحد أسباب إنبثـاق         

 كان في الرغبة لجمـع عناصـر        علماء المسلمين 

النظام السابق والقوى العراقية المعارضة الجديـدة       

ـ        .ال ضـد االحـتالل    مع بعضهم البعض في القت

 كانت هيئة علماء المـسلمين فإن  , باالضافة لذلك   

تعتبر وبشكل مؤكد على إنها القوة التـي تـوازن          

المرجعية الدينية الشيعية التي تستقر فـي منطقـة         

   .آية اهللا علي السيستإنيالنجف تحت قيادة 

 , حـارث الـضاري   برز   , ٢٠٠٣واخر عام   آفي  

قيادي  كمركز, بي غريب   أوهو صوفي من منطقة     
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 عائلـة   إن . هيئـة علمـاء المـسلمين     بارز في   

ت في السابق معروفة بشكل جيد بين       انالضاري ك 

ه مقتل المسؤول السياسي    السنة حيث ينسب الى جدّ    

ثنـاء  أ في مدينة الفلوجة     جيرالد ليشمان  يإنالبريط

   . ١٩٢٠ثورة عام 

عاد الضاري مثل الكبيسي الى العراق بعد سـقوط         

 ربما بهـدف    إن غيابهم عن العراق ك    إن. النظام  

 حيث توجد مثل هذه الحياة فضل نسبياَأالتمتع بحياة 

كثر من كونه بسبب خالفـات  أخارج حدود الوطن    

ـ     أوخالل  . لهم مع النظام      إنعـوام الـستينيات ك

الضاري يتابع دراسة الدكتوراه في جامعة االزهر       

االسالمية المصرية بعد ذلك قام بالتـدريس فـي         

وبعد . راق واالردن واالمارات العربية المتحدة      الع

عاد الضاري من االمارات العربيـة      , طرد صدام   

  . على تنشيطهم المتحدة لجذب االتباع السنة والعمل 

 هيئة علماء المـسلمين    العدد الحقيقي العضاء     إن

 الهيئة لهـا نـاطقين متعـددين        إن. غير معروف   

 والدكتور  بشار الفيضي بضمنهم الدكتور   , سمها  إب

ـ  . عبد السالم الكبيسي   عـصام   الـدكتور    إنوك

قد قتل  ,سم الهيئة   إخر ب آوهو ناطق سابق     ,الراوي

كتوبر عـام   أ من شهر    ٣٠يدي مسلحين في    أعلى  

٢٠٠٦ .  

 علـى   هيئة علمـاء المـسلمين    سم  إ الناطق ب  إن

 ويعتبر  اش الكبيسي محمد عيّ المستوى الدولي هو    

ـ      أنكذلك ب  وفـي  . ة  ه المحـور الرئيـسي للمنظم

, مجموعة من الرسائل حول فلسفة تشريع المقاومة    

هد هيئة العلماء المسلمين للمقاومة     حدد الكبيسي تعّ  

بغض النظر عـن    , والمسؤولية عن كل العراقيين     

  .جل النهوض ضد االحتاللأل, العراق 

حـارث   إنوبـشكل بـارز     , ي حال   أيبدو على   

هيئـة   يبقى هو الشخصية المركزية فـي        الضاري

 كثر شهرة على مرّ   أبح  أصوقد   , لماء المسلمين ع

 ٢٠٠٤وبعد تنصيبه لنفسه في ربيع عـام        . االيام  

م أ في مركز تنظيمي رئيـسي فـي جـامع           فعلياَ

وهو مبنى ضخم ذو منارتين     ) م القرى أ( المعارك  

 لذكرى  قامهما صدام تخليداَ  أعلى شكل صاروخين    

طالق صواريخ سكود خالل حرب الخلـيج عـام         إ

هيئـة   داخـل    أكبرز الضاري بشهرة     تميّ ،١٩٩١

سـهم  أ طعنه الواضح ربما     إن . علماء المسلمين 

 وفي الغارة التـي     ٢٠٠٤حتجازه في آب عام     إفي  

ـ      .تلت ذلك على بيته     أنتعتقد الواليات المتحـدة ب

سمه بهجوم على   إ يرتبط   مثنى إبن حارث الضاري   

وقـد تمـت     , ٢٠٠٤ب عام   آقوات التحالف في    

ية على بيت الشيخ في شهر نوفمبر       انثاإلغارة مرة   

 مع تلك التي وقعت على      امنبالتز, من نفس السنة    

   .عبد السالم الكبيسيبيت 

 كإنـت   أحمد الكبيسي وحارث الضاري   إن كالَ من    

لهم في السابق روابط مع هيئات تـدريس الفقـه          

 . االسالمي واالدب العربي فـي جامعـة بغـداد        

بير في فترة حكـم      ك بإحترام يحضيان اناوكليهما ك 

 , الحملة االيمإنية  خالل  فترة     وخصوصاَ, صدام  

ذاك نائب الرئيس   آن يرعاها   انوهي الحملة التي ك   

بـراهيم  إعزت  , ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة      

 علـى    في السابق يضع قيوداَ    انالذي ك  , الدوري

الدين ويقهر المعارضة االسالمية لحكـم صـدام        

هيئـة  تقـد الـبعض     نإفي الواقـع    . بشكل كبير   

ـ عنمن   بة جداَ ها مقرّ أن على   علماءالمسلمين ر اص

وهـو   , فخري القيـسي  ووصف  . النظام السابق   

ة بـه   اصبريل بتأسيس هيئة خ   أسلفي قام في شهر     
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 فـي لجنـة كتابـة       تمثل سنة العراق وهو عضواَ    

هـم  إن هيئة علماء المسلمين علـى        قادة ،الدستور  

وكذلك , فحسب  لقاء الخطب   إعلى  , علماء قادرين   

ـ   اهم االساتذة   أنب  يمنحـون شـهادات     اوانلـذين ك

نائـب  ( عزت الـدوري  مرهم  أالدكتوراه لكل من ي   

والذي , ستمر القيسي   إو, بذلك  ) السيد صدام حسين  

 وهـو    سـنياَ   سياسـياَ  سم حزباَ إ ب  ناطقاَ يضاَأ انك

تقاد هيئـة علمـاء     إنفي   , مجلس الحوار الوطني  

, مجموعـة   هـا تتكـون مـن       أنالمسلمين علـى    

  " ٠فسهمأناليتحدثون الحد سوى 

  اإلرتباط مع التمرد 
ثنـاء  أ على الشهرة    هيئة علماء المسلمين  حصلت  

المعركة في الفلوجة خـالل القتـال بـين قـوات           

في شهر تمـوز    .التحالف والمقاتلين العرب السنة     

اإلنتقام "ستحث الضاري تابعية لـ     إ , ٢٠٠٤عام  

, معركـة الفلوجـة      وااللتحاق في    "لعمليات القتل 

 ٠ ٠ ٠رسلوا جيـشكم ضـد المحتلـين        أ" وقال ، 

التي ينتمي  , زوبع  ت عشيرة   انك" ٠اَوأقتلوهم جميع 

الة في تقديم الدعم للثورة ضـد       فّع, اليها الضاري   

ـ  , قوات التحالف في هذه الحملة        يفعـل   انمثلما ك

فراد عشيرة  أ عدد من    انك . عشائر الدليم تحالف  

 قوات التحـالف علـى      متقلتهعإزوبع البارزين قد    

وفـي شـهر    . خلفية تورطهم في نشاطات التمرد    

في , قامت قوات التحالف     , ٢٠٠٤كتوبر من عام    أ

حد أ , الشيخ عبد الكريم العودة    إعتقالب, الرمادي  

 فـي هيئـة علمـاء       زعماء عشيرة زوبع وعضواَ   

ظاهر خميس  المسلمين وأعتقل شيخ عشيرة زوبع      

طالق إوتم   . ٢٠٠٥م  في شهر تموزعا   , الضاري

علـى  , سراحه فيما بعد بحجة االشتباه في الهوية        

  قـد  انه ك أنكدت ب أ القوات التحالف    إنالرغم من   

  . جتمع مع المتمردين إ

 بين قوات  ناشطاَت هيئة علماء المسلمين وسيطاَانك

 ٢٠٠٤التحالف والمقاتلين في الفلوجة خالل عـام        

ـ    تقد شريط مسموع من     إن  ،اويأبو مـصعب الزرق

 ٠عمليات قطع رؤوس الرهائن  بسبب شجبه    الضاري

أحمـد عبـد     ، التقى    ٢٠٠٤وفي شهر تموز عام     

دقاء الـضاري ،  أصحد أ ، وهو    الغفور السامرائي 

جـل  أ من   أياد عالوي مع رئيس الوزراء المؤقت     

الضغط ضد الهجمات التي تقوم بها قوات التحالف        

صاعد ت تتقدم وتت  ان ، كلما ك    وحقاَ ٠على الفلوجة   

ت تبرز هيئة علماء المسلمين     إنمعركة الفلوجة ، ك   

ة وبشكل متزايد بوصفها الممثل المؤثر لصوت سنّ      

   ٠العراق 

 تعاطفه وبوضوح مع    ن يعبر ع   الضاري دائماَ  إنك

االسالمي السني ، على الرغم من      -التمرد الوطني 

 وفي  ٠ته   عن قيادته وبنية آمريّ    ، يبعد نفسه  انه ك إن

 ، قـال ،     ٢٠٠٥اة العربية في عام     مقابلة له مع قن   

إنهم أبناؤنا وأقاربنا ونشترك معهم بنفس الـدم        "

فـي الـروح      نعم إننا قريبون منهم جداَ     ٠واللحم  

 لكننا لسنا قادتهم او مرشديهم ، علـى         ٠ "والهدف

ني دخلت العراق بعد قيـام المقاومـة        إنالرغم من   

نـا نـدعمهم بـالروح      إن ٠العراقية ضد االحتالل    

ب ونشترك معهم بنفس الهدف وهو تحريـر        والقل

   ،،٠ تقول ما تشاء أنالعراق ؛ ولك 

  مثنى إبن حارث الضاري    نقلت مصادر مختلفة بأن   

هو الرابط االكثر نشاطاَ بين هيئة علماء المسلمين        

 وقال مثنـى    ٠  االسالمي السني  –والتمرد الوطني   

نا الذراع الـسياسي للمقاومـة ،   إن "٢٠٠٤في عام  

وتوحي ٠" رد القوات االمريكية من العراق    نقاتل لط 
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مؤسـسة   من   أجريت من قبل نير روزن    مقابالت  

مجموعـات  " بأنه مـن بـين كـل         الجديدة امريكأ

، فإن مثنى يرتبط بشكل     " المقاومة الوطنية العراقية  

 وفي شـهر    ٠ كتائب ثورة العشرين  حميم جداَ مع    

 مثنى لتورطه بنـشاط     إعتقال ، تم    ٢٠٠٤آب عام   

طالق سراحه بعد ذلك ، علـى       إ ولكن تم    تمردي ، 

 تحقق  أنه بهذا تستطيع قوات التحالف      أنفتراض  إ

حـد المـسؤولين    أ وقـال    ٠بيـه   أتصاالت مـع    إ

اء حـارث   إغـر سيكون من الـصعب      "إناالمريك

   "٠بنه في السجن إ انالضاري الى الشرك اذا ك

 سياسـية   فكـاراَ أ هيئة علماء المسلمين تبـدي       إن

تمردة وطنية سنية أخرى ، مثل       لمجاميع م  مشابهةَ

 وقد أظهـر أحـد      ٠ الجيش االسالمي في العراق   

الناطقين بإسم الجيش االسالمي في العـراق هـذا         

التشابه بمالحظات عاطفية بعد مؤتمر القاهرة فـي        

 والتي أثنى فيها على الجهود التي بذلها        ٢٠٠٥عام  

نـدعمها  "حارث الضاري لتوضيح المطالب التي      

مثل إنسحاب قـوات    " االسالمي ، نحن في الجيش    

التحالف وإطـالق سـراح المحتجـزين وإنهـاء         

 ، نفـت هيئـة      ٢٠٠٦ في مايس عام     ٠الهجمات  

ر متمـردة   اص عن أنعلماء المسلمين تقارير تؤكد ب    

سنية دخلت في مفاوضات مع الواليات المتحـدة ،         

 هيئة علماء المسلمين مختصة بنشاطها      أن موضحةَ

حد الناطقين  أليوم ، نفى     وفي نفس ا   ٠الدبلوماسي  

ـ      إب  المقاومـة   أنسم الجيش االسالمي في العراق ب

يقاف عملياتها ضد متعددة    دخلت في مفاوضات إل   "

  " ٠الجنسيات 

سم المقاومة الوطنية االسالمية ، وهي      إ الناطق ب  إن

مجموعة متمردة ترتبط بشكل وثيق مـع الجـيش         

االسالمي في العراق ومع كتائب ثورة العشرين ،        

شارات تلمح الى دعم هذه المجموعة لهيئة       إطى  عأ

قـدمت هيئـة علمـاء       "٠ علماء المسلمين ، قائالَ   

المسلمين شهداء ، وقد سجن العديد مـن كادرهـا          

  "٠لكنها بقيت صابرة ومتماسكة 

رتباط بين هيئة علماء    إويزعم مصدر آخر بوجود     

االسالمي السني وهـذا    -المسلمين والتمرد الوطني  

مؤسـس حركـة     ،   امبن عزّ إفة  حذيالمصدر هو   

 ٠ الجهاد في افغإنستإن ومرشد أسامة بـن الدن       

ن حذيفة في حديث صحفي له بعد االحداث في         وبّي

 والتي قامـت فيهـا      ٢٠٠٣ عام   إنالفلوجة في نيس  

 بـأن    ,قوات التحالف بقتل خمسة عشر مـسؤوالَ      

االغنياء العرب يرسلون االمـوال لهيئـة علمـاء         

ركـة المقاومـة الـشرعية      المسلمين التي تمثّل ح   

 إن صـالت     .حسب رأيـه  , الوحيدة في العراق    

الضاري مع دولة االمارات العربية المتحـدة قـد         

مكنت أيضاَ من إيجاد دعم مالي ولوجستي للتمرد        

 خصوصاَ اذا ماعرفنا     , االسالمي السني  –الوطني  

بأن الجيش االسالمي في العراق يـسيطر عليـه         

الـذي  , عثي الـسابق    ضباط إستخبارات الجيش الب   

   . يقيم قسم منهم في دولة االمارات العربية المتحدة

جاء أحدث بيان عن التعاون بـين هيئـة علمـاء           

المسلمين والمتمردين الوطنيين السنة مع إستحداث      

 ٢٧فـي   . مكتب سياسي موحد للمقاومة العراقية      

 صحيفة القدس العربينشرت  , ٢٠٠٦أكتوبر عام 

تقريراَ يؤكد بأنه تم تـشكيل      التي تصدر في لندن     

مجموعة تتكون من خمـس وعـشرين شخـصية         

ومن بين  . سياسية لتمثل المقاومة الوطنية العراقية    

الجيش االسالمي وكتائـب ثـورة      هؤالء الممثلين   

 وأشار التقرير   ٠العشرين وهيئة علماء المسلمين   

قالـت بـأن    " مصادر عراقية موثوقة،  "أيضاَ الى   
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ان محوراَ مركزيـاَ لهـذه     ك عزت إبراهيم الدوري  

   ٠ االتصاالت

لمجموعـة عراقيـة    "وبعد ثالثة أيام ، ألقى قائداَ       

بياناَ يمتدح فيه حـارث الـضاري علـى         " مسلحة

 في توقيع وثيقة مكة ،    مشاركة هيئة علماء المسلمين     

وهي تتكون من عشر نقاط تدعو لوضـع نهايـة          

 وفي مقابلة صحفية مـع      ٠ لعمليات القتل الطائفي  

نا نحترم  إن"بو عمار ،    أة الشرق االوسط قال     صحيف

فكاره ، ونثـق    أالشيخ الضاري ، نحن فخورون ب     

   ٠"بسياساته وتوقيعه على وثيقة مكة المهمة 

ستمر قادة التمرد كذلك في طلب توسـط هيئـة          إو

ـ علماء المسلمين كشرط مـسبق أل       محادثـات   ةي

مباشرة تعقد مع الحكومة العراقية بخصوص وقف       

   ٠لعدائية العمليات ا

 ها مرتبطة رسمياَ  أنعتراضها على   إعلى الرغم من    

 كتائـب ثـورة     إنمع هيئة علماء المسلمين ، اال       

دت بنداءاتها  العشرين تدعم مبدأ هذه الهيئة وقد تقيّ      

 بدأ تناقل االخبار    ٠طالق النار في السابق     إلوقف  

عن كتائب ثورة العشرين خـالل الحـصار االول         

رغم من إن أحد النـاطقين      على ال حول الفلوجة ،    

 ، يدعي بأن    الشيخ عبد اهللا سليمإن العمري    بإسم،  

المجموعة تشكّلت خالل االسـابيع االولـى مـن         

حاولت كتائـب   "االحتالل حيث إنها في تلك االثناء       

ثورة العشرين تجميع كل االسلحة والذخائر التـي        

إستطاعت جمعها في شهر او شهرين وتخزينهـا        

 إن في شهر نيـس    ٠"  في العراق  للمعركة المستقبلية 

در ناطق من كتائب ثورة العـشرين       أص ،   ٢٠٠٤

نا نحذر الشرطة العراقية من قيامها      إن" يقول ،    اَانبي

خالء كل مراكز الشرطة في     إ دورية ونطالبهم ب   ةيأب

لقد لعبت هـذه الكتائـب      " ٠سرع ما يمكن    أبغداد ب 

 ويدعي  ٠ في الثورة في الفلوجة       مهماَ بالفعل دوراَ 

اطق بإسمها بأنها تمثل الجناح العسكري لحركـة        ن

المقاومة االسالمية ، ويدعي كذلك بأنها تشكَلت في        

 ووسمت كتائب ثورة    ٠ ٢٠٠٣شهر تموز من عام     

 ويعتقد بأن هذه    ٠العشرين نفسها بالسمة االسالمية     

الكتائب تضم بين صفوفها أعضاءاَ سـابقين فـي         

الحرس الجمهوري ومخـابرات صـدام وأجهـزة        

   ٠االستخبارات الخاصة بصدام 

كد مصدر فـي كتائـب      أ ،   ٢٠٠٤ إنفي شهر نيس  

ثورة العشرين على التزام هذه المجموعة بوقـف        

: العنف الذي دعت اليه هيئة علماء المسلمين،وقال        

 المقاومة العراقية مستمرة في االلتزام بوقـف        إن"

تهاك قوات الواليات   إنطالق النار على الرغم من      إ

نا تقيـدنا   إن ٠مس واليوم   أهذا الوقف يوم    المتحدة ل 

 لنداء من مرجعية علماء المسلمين ، حيث        ستجابةَإ

 مـن   ان االمريك انجل حرم أطالبتنا بعدم الرد من     

وقـال نـاطق بإسـم      " ٠أي عذر وتفنيد مزاعمهم     

إننـا  "٠ ٢٠٠٦كتائب ثورة العشرين فـي أكتـوبر      

ي نحترم كثيراَ هيئة علماء المسلمين لموقفها المبدئ      

من موضوع المقاومـة الجهاديـة فـي العـراق          

وموضوع الدفاع عن الجهـاد والمجاهـدين فـي         

  "٠العراق 

علنت كتائب  أ ،   ٢٠٠٦ي عام   انون الث انفي شهر ك  

قتناعهـا بتكتيكـات    إثورة العشرين عـن عـدم       

 أنستهداف المدنيين العراقيين وقال بإالزرقاوي في 

ـ        ا المقاومة الوطنية العراقية سوف تركـز جهوده

 جنود االحتالل ، بـدالَ    "ستهداف  إالمقاوماتية على   

من تضييع الوقت والجهد في مواجهات مع الجيش        

عطاء قوات االحتالل فرصـة     إوالشرطة الوطنية و  

 هذا التغيير في التكتيكات قـد       إن ٠فاسها  أناللتقاط  
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زدياد في عمليات القـنص والهجمـات       إنتج عنه   

محافظـة   فـي    المباشرة الطالق النار ، خصوصاَ    

  ٠بار ناإل

وتعتبر كتائب ثورة العشرين كذلك مظلةَ لعدد من        

 في شهر حزيران مـن عـام        ٠مجموعات التمرد   

 ، تم االعالن عن جاهزية إحـدى عـشرة          ٢٠٠٦

مجموعة متمردة تعمل تحت مظلة كتائـب ثـورة         

العشرين للدخول في مفاوضـات مـع الحكومـة         

    والى جانب المطالب االعتياديــــة     ٠العراقية  

جدول اإلنسحاب واالعتـراف بـشرعية هـذه        ( 

فقد دعـت هـذه المجـاميع       ) المجاميع والتعويض 

إلنهاء حالـة الخطـر علـى البعثيـين الـسابقين         

وبمشاركة هيئة علماء المسلمين كمراقب في أيـة        

  ٠مباشرة مع الحكومة 

  مواقف هيئة علماء المسلمين الحالية

  الفلسفة الدينية

 على سـمتها الوطنيـة      تعتمد هيئة علماء المسلمين   

سـس  أالمندمجة مع الفلسفة االسـالمية بوصـفها        

 لقد وضـح    ٠جل مقاومة االحتالل    من أ فلسفية لها   

سـلوب  ييده أل أ ، الذي ينسب اليه ت     عّياش الكبيسي 

هيئة علماء المسلمين االيديولوجي ، فلـسفة هـذه         

 فقـه   سـم إالهيئة في مجموعة كتابـات تعـرف ب       

 فـي   ٠) وهو فلسفة تـشريع المقاومـة      (المقاومة

البداية ، صاغت هيئة علماء المـسلمين نزاعهـا         

 على الحق الطبيعـي     بمصطلحات وطنية ، مركزةَ   

 وفـي هـذا     ٠للشخص فـي مقاومـة االحـتالل      

 الخصوص، فضل الكبيسي مصطلح المقاومة ، بدالَ

بعـاد  إمن االعتماد على الجهاد ، الذي يتسبب في         

 ٠ بـاالحتالل     ذاقـوا ذرعـاَ    غير المسلمين الذين  

عتمدت هيئة  إي حال ، فقد     أوبمرور الوقت ، على     

علماء المسلمين وبشكل متزايـد علـى الطبيعـة         

 ،  نها جهاد أل  أن اليها ب  االسالمية للمقاومة ، مشيرةَ   

 الدعوة لالسـالم هـي دعـوة        إن" للكبيسي ،    طبقاَ

 هذا التغير   إن" ٠ الجهاد هو االسالم     نللجهاد ، إل  

 يكون قــــد تسبب    أنتركيز من المحتمل    في ال 

 عتـداالَ إكثـر   أ) رجال دين (ظهــور علمـاء   ب

 امن تجاه االحتالل بالتز   كثر توفيقيةَ أ متخذين طريقةَ 

 يـضاَ أغراء السلفيين المتشددين الـذين هـم        إمع  

   ٠يقدمون الدعم للتمرد 

 واجب على كل العراقيين ويمكن      أنيؤكد الكبيسي ب  

جبـات الدينيـة مثـل الـصوم         يتقدم على الوا   أن

 هـو ضـد قتـل       يـضاَ أ الكبيسي   إن ٠والصالة  

ساس العرق او التعاون مع العـدو       أالعراقيين على   

 من االمة ؛     بل مواطناَ  ،العراقي هو ليس محتالَ   نأل

 ٠ بتشريعات قإنونيـة   المواطن مضمونة حياته     إن

في هذا الخصوص ، وضعت هيئة علماء المسلمين        

 ٠ من المصطلحات االسـالمية      للوطنية بدالَ  تميزاَ

 من الوطنية والمبررات الدينية     وباالعتماد على كالَ  

 هيئة علماء المسلمين قـادرة      إنلدعم مقاومتها ، ف   

  ٠جتذاب قاعدة دعم أوسع إعلى 

  التفاعل مع الواليات المتحدة

لقد تم إجراء إتصاالت لهيئة علماء المسلمين مـع         

ة علـى أمـل     الواليات المتحدة في مناسبات عديد    

 وفـي   ٠السنة في المجال السياسي العراقي       إدخال

هذا الخصوص ، ترى الواليات المتحدة بأن هيئـة         

 بمـا فيـه الكفايـة        ومؤثرةَ  ممثلةَ علماء المسلمين 

 ،  ٢٠٠٤ وفـي عـام      ٠لتغيير الرأي العام السني     

يات المتحدة مع حارث    الجتمع دبلوماسيون من الو   إ

ر اص بعن يأتي أنع  ه يستطي أنمل  أالضاري ، على    
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 التنـافس الـسياسي     انن السني الى ميد   من المكوّ 

بعد  ٠بعاد مجموعات التمرد الوطنية عن العنف       إو

 ، إجتمع موظفـون     ٢٠٠٥ذلك ، في كانون الثاني      

 ، الذي أراد    جون نيغروبونتي مقربون من السفير    

أن يشترك المكون السني في اإلنتخابـات ، مـع          

 وبـالرغم   ٠له البعض   حارث الضاري طبقاَ لما قا    

من معارضة السنة للمشاركة ، فإن هذا التفاعـل         

يشير الى أن الواليات المتحدة تنظـر الـى هيئـة        

علماء المسلمين بأنها المدخل الى المكون العربـي        

   ٠ السني والمتمردين السنة

  اإلحتالل األمريكي

 كل موقف سياسي تتخذه هيئة علماء المـسلمين         إن

ض التام لالحتالل االمريكـي     ساس الرف أيقوم على   

ـ للعراق وطلب وضع جدول زمنـي لإل      ٠سحاب ن

 ، رفـض حـارث      ٢٠٠٦وفي شهر مايس عـام      

الضاري فكرة تخفيف موقف هيئة علماء المسلمين       

   :تجاه الواليات المتحدة ، قائالَ

 ، بالكلمة وبـالمواقف     نا نرفض االحتالل سياسياَ   إن"

متحدة تدعي   الواليات ال  إن ٠وبالطرق الدبلوماسية   

نا غيـر   إن و انسنها ديمقراطية وتهتم بحقوق اإل    أنب

 مطالبنا نمنحرفين عن هذين المبدأين في مطالبنا أل

سحاب االحتالل ووسائلنا االقناعية الشرعية ،      إنفي  

دت به   وسائلنا السياسية ، هي حق تعهّ      ،وخصوصاَ

طلـب   ن نا ال إن عالوة على ذلك ، ف     ٠االمم المتحدة   

يات المتحدة للقيام بعمل مـا نعتقـد        االذن من الوال  

نـا  إن ٠ه صحيح بغض النظر عن الظـروف        أإنب

فسنا باية آمال قد توافـق عليهـا االمـم          إنعلل  نإل

ها قد تمنحنـا    إنامل ب ننا إل إنالمتحدة تجاه مطالبنا و   

ه صحيح ، والذي    أن ما نعتقد ب   إن لذلك ف  ٠ما  " شيئا

خ من تـاري   هو بحق واجبنا في هذه الفترة الصعبة      

  " ٠بلدنا 

وتعم مثل هذه اللغة المنمقة الغالبية العظمـى مـن          

التعليقات التي تصدر من قبل الهيئة وتؤطر الكثير        

  ٠من مواقفها في كل القضايا االخرى 

  التمّرد

 هيئة علماء المسلمين وعلى الرغم من دعمهـا         إن

تقدت فـي الماضـي     إن، قد   " المقاومة الوطنية "لـ

خرى التي تستهدف   أتية  القاعدة ومجموعات مقاوما  

ي عـام   انون الث ان في شهر ك   ٠المدنيين العراقيين   

 ، وجهت هيئة علمـاء المـسلمين دعمهـا          ٢٠٠٦

ت انت مع جهود ك   امنبار ، والتي تز   نللعشائرفي األ 

او على االقـل    (تبذلها العشائر في الرمادي لطرد      

ب من داخـل    انالقاعدة والمجاهدين االج  ) مواجهة  

ئة علماء المـسلمين شـبكة      وصفت هي  (٠حدودها  

 من كتائـب    وكرر عضواَ ) رهابيةإها  أنالزرقاوي ب 

 لهيئة علماء المسلمين يقـول ،       اَانثورة العشرين بي  

 الفجوة بين المقاومة الوطنية والمتشددين بدأت       إن"

 تقوم منظمته   أنوتعهد ب " بالتوسع بشكل تدريجي ،   

  ٠ من االحتالل عضاءاَأستهداف إب

 رفضت هيئة علمـاء     ٢٠٠٦ كتوبر عام أفي شهر   

  مجلس شورى المجاهدين    من قبل  اَنعالإالمسلمين  

 ٠"دولة العـراق االسـالمية     "يعلن فيه عن تأسيس   

تقدت هيئة علماء المـسلمين مجلـس شـورى         إنو

 من المقاومـة     صغيراَ جزءاَ"ه يمثل   أنالمجاهدين ب 

ه غير قادر علـى     أنفقط وب " المسلحة ضد االحتالل  

 ومضت الهيئـة    ٠الح السنة    عن مص  التحدث نيابةَ 

لتسليط الضوء على وجود مجموعات مقاوماتيـة       
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توجد هناك كتائب ثورة العـشرين       "أخرى ، قائلةَ  

  " ٠والجيش االسالمي ومجاميع مقاوماتية أخرى

  الفيدرالية 

ت هيئة علماء المسلمين ثابتة في      ناها ، ك  ئمنذ نشو 

لقائه للخطب الدينيـة    إ وفي   ٠د  دعمها لعراق موحّ  

يجب علينـا   : " ، قال الكبيسي     بن تيمية إ جامع   في

نا مجموعـة   إن ٠نا مجموعتين دينيتين    نأ ننسى ب  نأ

" ٠نا مجموعة واحدة    إن ٠واحدة ، شيعة ومسلمين     

تقدت بشدة ظهور الميلشيات   إنها  إنوعلى الرغم من    

 هيئـة   إنوهيمنة الشيعة على وزارة الداخلية ، اال        

  ٠لعراق واحد كدت على تعهدها أعلماء المسلمين 

ت واضحة في رفضها    نا هيئة علماء المسلمين ك    إن

 وقالـت الهيئـة ،      ٠العـراق    في   ةيلادريفاللخطة  

هـا  نأمشيرة لبعض الفقرات في دستور العـراق ب       

تسمح لالحتالل  " سوف   فدرلة العراق  إن،  " خطيرة"

التقسيم العرقي : جتياح العراق إ يحقق هدفه في نبأ

 وسير الضعف   أيبقى البلد   والطائفي للبلد ، وبذلك     

 . إنماهي الحالة في لبنداخلي مثل النزاع التجزئة وال

عالوة على ذلك ، دعت هيئة علمـاء المـسلمين          

 تلك التي    العربية واالسالمية ، وخصوصاَ    إنالبلد"

هتمامهـا  إ عـن    ر دائمـاَ  تجاور العراق والتي تعبّ   

 تجـاه هـذا      واضحاَ بوحدة العراق ، التخاذ موقفاَ    

راح الخطير والذي تؤثر تبعاته على المنطقـة        االقت

   ٠كملها ، اذا تم تمريره أب

  تخابات والدستور ناإل

 كتـوبر أ ١٥ االستفتاء على الدستور تـم فـي         إن

تخاب سمحت هيئة علمـاء     إنول  أ نا ، وك  ٢٠٠٥

المسلمين للمشاركة فيه بشكل رسمي ، ولـد عـن          

 ٠ ضد الوثيقة المقترحة  طريق حث السنة للتصويت     

 السابق ، حثت هيئة علمـاء المـسلمين علـى           في

المقاطعة بالرغم من الجهود التي بذلها موظفـون        

 فـي    جون نيغروبـونتي   قريبون للسفير االمريكي  

 علـى   تأثير في محاولة لل   ٢٠٠٥ي عام   ناكاون الث 

 وقـال حـارث     ٠تخابـات   نجل دعـم اإل   الهيئة أل 

جـراء   الظـروف غيـر متـوفرة إل       إن"الضاري  

ها سـوف تنـتج     إنة ونزيهة و  منآتخابات حرة و  إن

ه سوف يختار مجلـس     نأ ب  من المؤكد تماماَ   اَنابرلم

 قرار هيئـة  إن" ٠ يستمر االحتالل   نأوزراء يريد   

 داخل المجتمع السياسي    وجد شقاَ أعلماء المسلمين   

 مع الحزب االسالمي العراقـي ،       السني ، وتحديداَ  

  ٠الذي دعى للمشاركة السنية 

ـ    إنمن الواضح    ة علمـاء المـسلمين      قـرار هيئ

 قـد   ٢٠٠٥كتـوبر عـام     أللمشاركة في تصويت    

تخابـات  ن على المـشاركة فـي اإل      حرض سياسياَ 

 نأسـتطاعت الهيئـة     إ، و " كال"والتصويت بكلمة   

 عن موقفها المضاد لالحتالل     أكبر ةقيادبمصتدافع  

من خالل مشاركة الـسنة الناشـطة فـي الحيـاة           

ر الـسنية ،    بان محافظة اإل  إن ٠السياسية العراقية   

التي تقطن فيها عشيرة الضاري ، صوتت بنـسبة         

  ٠ضد الدستور % ٩٨,٦

  الحكومة الجديدة

ستمرار إت هيئة علماء المسلمين ترفض وب     نالقد ك 

هـا  نأشرعية الحكومة العراقية الحالية وتـصفها ب      

ناتجة من االحتالل وتلوم الحكومة عن كثير مـن         

قـال   و ٠العنف الطائفي الذي ينتشر في العـراق        

حد من الذين   أي  أثق ب ن  نا في الحقيقة ال   إن"الضاري  

مـا قـد    إ هـؤالء    نيتعاملون في السياسة اليوم أل    

هم غير مؤهلين لقيـادة     نأحصلوا على مكاسب او     

 والدليل هو ما يحدث فـي       ٠البلد في هذه المرحلة     
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ـ  يضاَأوتعهد  " ٠ نحتالله لحد اآل  إالعراق منذ     نأ ب

  االحتالل ، قـائالَ    يبقى خارج الحكومة طالما بقي    

ية عملية سياسية تحـت     أنا سوف لن ننخرط في      إن

 رفـض حـارث الـضاري       إن" ٠مظلة االحتالل   

حمد أدرها  أص) مر ديني أ(سمه على فتوى    إلتوقيع  

عـضاء  أووقعت من قبل     (عبد الغفور السامرائي  

تحث سـنة العـراق لاللتحـاق       ) آخرين في الهيئة  

قفـه  قوات الحرس الوطني هو مؤشـر علـى مو        ب

 وهو موقف شـائع بـين الـسنة         – المتشدد كثيراَ 

 قـد   ن االعال إنالعراقيين غير المقتنعين مع ذلك ف     

علن في مركز هيئة علماء المسلمين الرئيـسي ،         أ

ه بالرغم مـن معارضـة الـضاري        نأ الى   مشيراَ

 تـستخدم   ٠ه قدم دعمه الضمني     إنالعلنية له ، اال     

 في نقـدها    كتائب ثورة العشرين لغة مماثلة تقريباَ     

 هـي    هذه الحكومة حقاَ   إن"للحكومة عندما تقول ،     

هـا  إنها ناتجة من االحـتالل      إن ٠حتالل  إحكومة  

حكومة جاءت مع االحتالل وتعمـل فـي خدمـة          

   ٠" مشروع المحتل

حدث نقد لها لمسؤول    أطلقت هيئة علماء المسلمين     أ

وكتوبر عـام   أ ، في بداية     ه سنياَ إنحكومي ، ولو    

 رئيس   طارق الهاشمي  ارة قام بها   بعد زي  ٠ ٢٠٠٦

الحزب االسالمي العراقي للمنطقة الخضراء التـي       

تسيطر عليها الواليات المتحدة ، لقد تم الكشف عن         

 هيئة علماء المسلمين نشرت مذكرة داخلية تعلن        إن

 وبعد ذلك نفت هيئـة علمـاء        ٠ية  نا فعلته خي  نأب

 لم   لكنها "نةاخي"ستخدم كلمة   إ التقرير   نأالمسلمين ب 

قدها للحزب االسـالمي    ن  تنكر وجود المذكرة وال   

  ٠العراقي 

 تها ليس نأ موقف هيئة علماء المسلمين اليعني ب      إن

 ٠لها صالت مع ممثلين داخل الحكومة العراقيـة       

 ،  سن عبد الحميد  محن  ن يلقّ أعتاد حارث الضاري    إ

رئيس الحزب االسالمي العراقي السابق وعـضو       

 من قبل الواليـات     ساسي في مجلس الحكم المعين    أ

 ، عـضو    حمد عبد الغفور السامرائي   أ ٠المتحدة  

  ، وحاليـاَ   بارز في هيئة علماء المـسلمين سـابقاَ       

 ، وهي مؤسسة تثق بها      هيئة الوقف السني  رئيس  

الحكومة تشرف على تمويل المؤسـسات الدينيـة        

جامع مام في   إ فهو   يضاَأ وفي نفس الوقت     ٠السنية  

يـسي لهيئـة علمـاء       ، المركـز الرئ    م المعارك أ

   ٠المسلمين 

 مـع  يـضاَ أ هيئة علماء المسلمين لها صـالت     إن

 ، وهي التحالف السني العراقي فـي    جبهة التوافق 

حـارث    قائدي هـذه الهيئـات ،      نا ك ٠ ناالبرلم

ت  دراسـا  يسـاتذ أ ،   الضاري وعدنإن الـدليمي   

 ،  ٢٠٠٥ وفي تمـوز     ٠سالمية في جامعة بغداد     إ

سـتقالة مـن منـصبه      جبار الدليمي على اال   إبعد  

ساس كونه طائفي أكرئيس لهيئة الوقف السني على      

 ربمـا وفـق     ٠ستبداله بالسامرائي   إ ، فقد تم     جداَ

 إن ٠عضاء هيئة علمـاء المـسلمين       أنصيحة من   

كثر أ تخذ موقفاَ إستالمه المنصب ،    إالسامرائي منذ   

   ٠حكومة المالكي وخطط للمصالحة ل  سترضاءاَإ

  ة الوطنيةخطة المالكي للمصالح

هيئـة   نيابة عـن      ، متحدثاَ  مثنى حارث الضاري  

 ، رفض خطة المصالحة الوطنية      علماء المسلمين 

  زمنيـاَ  ها فشلت في وضع جـدوالَ     نأساس  أعلى  

ـ فتـراض   إ علـى    ٠سحاب قوات التحالف    نإل ه إن

 عن مجاميع التمرد الوطنيـة الـسنية        يتحدث نيابةَ 

يع مجـام " إن الـى    مثنىشار  أالتي يرتبط معها ،     

تقد إنه  إن ٠يضاَأ رفضت الخطة    "المقاومة الرئيسية 

خرطـت فـي    إنالخطة لفشلها في مخاطبة مجاميع      
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سـم  إستخدم ناطقين ب  إ و ٠المقاومة ضد االحتالل    

كتائب ثورة العشرين والجيش االسالمي العراقـي       

 إن: "مفردات مشابهة لرفض خطـة المـصالحة        

ابت مجاميع المقاومة العراقية لها موقف مبدئي وث      

 وهو الموضوع الذي لـم      –من موضوع االحتالل    

 المبادرة إن ٠يذكر في خطة المصالحة او المبادرة      

لم تتحدث عن هذا الموضوع او عـن موضـوع          

 المجـاميع   إن ٠المقاومة والجهاد ضد االحـتالل      

  "٠على الحاجة لمقاومة االحتالل"العراقية مجمعة 

 :اإلنقسامات داخل هيئة علماء المسلمين

  تاح قنوات مع المرجعية الدينية الشيعيةفتإ
 إعتقـال  عن مـذكرة     نسبوعين من االعال  أ بعد  

 رجل دين قيادي في هيئة علمـاء        رعّبالضاري ،   

المسلمين عن عدم قناعته فيما يتعلق بعدم وجـود         

 من قبل هيئة علمـاء المـسلمين        "مفاوضات فعالة "

 نأعلن رغبته لتشكيل هيئة دينية جديدة تستطيع        أو

 آيـة اهللا علـي حـسين        ح قنوات لالتصال مع   تفت

 ،  الشيخ محمود الـصميدعي    وذهب   ٠ السيستإني

م المعارك في بغداد    أوالذي يلقي الخطب في جامع      

تقاد هيئة علماء المـسلمين بكونهـا       إن ، الى    يضاَأ

هـا  نأ مع التمرد وتـابع ب     مرتبطة بشكل وثيق جداَ   

 وفي نفس الوقت ، عبر      ٠كثر حداثة   أتتخذ طريقة   

رجال دين من هيئة علماء المسلمين فـي جنـوب          

العراق عن رغبة مشابهة لالتـصال مـع القيـادة          

ـ  وفي هذا الخصوص ،      ٠الدينية الشيعية    در ،  أص

 نوفمبر ، علماء دين يمثلون هيئة علمـاء         ٢٩في  

رية والعمارة والسماوة صاالمسلمين في البصرة والن

 بناء  عادةإراقيين ، وتدعم    ذم قتل كل الع   فتاوي تحرّ 

رهابيـة  إية منظمـة    أ"المرقد في سامراء ، وتدين      

 لقـد مـدح     ٠"تستهدف دم االبرياء من مواطنينـا     

 والـذي   مقتـدى الـصدر   الفتوى ناطق من مكتب     

ية تهـدف الـى جـذب       مضى الى دعم مبادرة سنّ    

ـ    إن" وقال   ٠المؤسسة الدينية الشيعية      نأنا نعتقـد ب

ة في  ة في الجنوب يختلفون بطبيعتهم عن السنّ      السنّ

وطالب الصدر بنفسه الضاري    " ٠المناطق االخرى 

المشاركة ذدار فتوى مشابهة ، تتضمن تحريم       صإل

 نأ ولم يستجب الضاري، الذي قال ب      ٠مع القاعدة   

القاعدة هي جزء من المقاومة ، لكن المقاومة على         "

ى رفض الضاري   ّدأ لقد   ٠ الى هذا االمر     ٠"نوعين

وصفه القاعـدة    مع   منادار هكذا فتوى ، بالتز    صإل

ستهداف القاعدة  إبالرغم من شجبه    " (مقاومة"ها  نأب

الى ظهور حاالت توتر بينـه      ) للمدنيين في العراق  

  ٠ي في الماضي ناوبين الطالب

مع وصول العنف الطائفي الى مـستويات عاليـة         

 يكون رجـال الـدين      نأه من المنطق    إنجديدة ، ف  

ية غلبية شيع أالسنة الذين يعيشون في مناطق ذات       

 يمـدوا   نأوعلى شفا الكارثة من العنف الطـائفي        

 على الرغم من    ٠يديهم للمرجعية الدينية الشيعية     أ

ـ أحد رجال هيئة علماء المسلمين قال ب      أ إن ه قـد   ن

شاء منظمـة   نربع محاوالت في الماضي إل    أت  تّم

دينية منفصلة قادرة على توحيد كـل الـسنة فـي           

وخروجه ( الضاري   إعتقال مذكرة   إنالعراق ، اال    

 يحصل  نأل فرصة   وجدأربما  ) الالحق من العراق  

 هيئة علماء المسلمين من     إني حال ،    أ على   ٠هذا  

خذنا بنظر  أذا  إ تحتفظ بحجم مرجعيتها     نأح  المرّج

 رجال دين آخرين من     نأعتبار الدليل الضعيف ب   اإل

  ٠ الصميدعيكما هو كون بنفس االتجاه الهيئة يتحّر

   السنةالعالقات مع جيرإن العراق
بمرور الوقت ، زادت هيئة علماء المسلمين مصدر    

 الدولي كمجموعة ممثلة    إنقوتها السياسية في الميد   
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للمجتمع السني العراقي ، على الرغم مـن بقائهـا          

 ١٣خارج البنية السياسية الرسمية للبلـد ، وفـي          

 من الهيئة   عضاءاَأستقبال  إ ، تم    ٢٠٠٦كتوبر عام   أ

 مؤتمر بدعوة رسمية    يقودهم حارث الضاري ، في    

 ملـك المملكـة العربيـة       الملك عبـد اهللا   من قبل   

 هذه الزيارة الرسمية ذات المستوى      إن ٠السعودية  

اها من المجتمـع الـسياسي      ّدأ يكن الذي    ياَأالعالي  

السني العراقي تبين النفوذ السياسي لهيئـة علمـاء    

 من دعوة مجموعة مـن داخـل        فبدالَ: المسلمين  

 ةومالحك رتأتإية الرسمية للعراق    التركيبة السياس 

 هيئة علماء المـسلمين هـي       نأالعربية السعودية ب  

المجموعة القادرة بشكل كبير على تمثيل مـصالح        

وتصدرت جدول المباحثات مواضيع    . سنة العراق   

 العراق مـن تخفيـف      ناتتعلق بكيفية تمكن  جير    

  .المستويات المتصاعدة من العنف الطائفي 

تقـد الـرئيس    إن, علماء المسلمين   بعد زيارة هيئة    

 حارث الـضاري بـسبب      نياجالل الطلب العراقي  

مها خالل مقابلة صحفية مع صـحيفة       مالحظات قدّ 

 ي قد وضع خططاَ   إن الطالب نأح فيها ب  سعودية صرّ 

لتقسيم العراق الى ثالث منـاطق قبـل االحـتالل          

في الوقت الذي تحاول    , ي  إنوقال الطالب . المريكي  

ـ داخل وخارج العراق إل    رةخّيفيه القوى ال   الح ص

 الـبعض   إنف... شقاق داخل المجتمع العراقي     ناإل

يعملون بعمد على دعم الخالف وعرقلـة جهـود         

  .المصلحة الوطنية

بين الضاري وقائد عربي سـني      ث لقاء   حدأ وعقد  

لتقى فيه  إحيث   , نا في عم  ٢٠٠٦,  نوفمبر ٢٧في  

 نا االثن نأوقيل ب  . نياعبد اهللا الث  مع ملك االردن    

.  والمصالحة الوطنية    منباألناقشا مواضيع تتعلق    

 الضاري الدول العربيـة علـى       حثّ, قبل يومين   

دعـو  أني  إن”  ,قائالَهاء دعمها للحكومة العراقية     إن

الحكومات العربية التي دعمت العملية السياسية في       

. عترافها ودعمها لهذه الحكومة إالعراق الى سحب 

ـ   ري مع الملك     توقيت لقاء الضا   إن  نياعبد اهللا الث

ه وقع قبـل يـومين مـن        نضافية أل إهمية  أيحمل  

المحادثات الرئاسية بين رئيس الوزراء العراقـي       

 ورئيس الواليات المتحدة االمريكية     نوري المالكي 

على الـرغم مـن مـذكرة        .  بوش دبليوجورج  

 تـأثير  إنفمـن الواضـح     ,  الـصريحة    عتقالاإل

  . السنة لم ينخفض  العراق إنالضاري في جير

   حارث الضاري إعتقالمذكرة 
درت وزارة الداخلية العراقيـة مـذكرة       أص نأبعد  

قدمت ,  بحق حارث الضاري بوقت قصير       إعتقال

ات علنية تشجب فيها    ناهيئة علماء المسلمين عدة بي    

سـم هيئـة علمـاء      إدر النـاطق ب   صأو  .ناالعال

يقول  ,  شديداَ  توبيخاَ محمد بشار الفيضي  المسلمين  

 يجبرها  نأ هذه الحكومة قبل     تستقيل نأه يجب   نأب

 آخر  اَى ناطق وسّم" ٠الشعب العراقي على االستقالة   

ها نأ ب عتقالاإل ، مذكرة    عبد السالم الكبيسي  ، وهو   

 الحكـوميين   منفعال وكالء األ  أ "ـ ل اَ سياسي اَغطاء

ـ         ٠ ذالذين يقتلون العشرات من العراقيين كل يوم

ـ يضاَأه دعى   إنو سحاب الكتل الـسياسية مـن      إن" ل

ها ليـست   نأثبتت ب أ ومن الحكومة ، التي      ناالبرلم

كتائـب ثـورة    تقـدت   إن وكذلك   ٠ ذحكومة وطنية 

 فـي العـراق تلـك       العشرين والجيش االسالمي  

   ٠المذكرة 

ي حال ، ليس كل سنة العراق دافعوا عـن          أعلى  

بـار  ن مجموعة من شيوخ اإل    إن ٠حارث الضاري   

 ، والذين   نبارمجلس إنقاذ األ  الذين عرفوا بتشكيل    

ب فـي   ناخذوا على عاتقهم مقاومة المقاتلين االج     ّأ
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ـ االعراق ، شجبوا الـضاري و      قـاطع  " فيه ب ص

مجلـس عـشائر    " عـن     متحدثين نيابـةَ   ٠"طريق

اذا يوجد قاطع طريـق ،      " ، قالوا للضاري،  "نباراأل

" ٠ت  نأه  إنت ؛ اذا يوجد قاتل او خاطف ، ف        نأه  إنف

سبوع من تقـديم الـضاري      أ بعد   وجاءت تعليقاتهم 

ه يقدم الـدعم للقاعـدة      إنعتبر فيها   إمقابلة صحفية   

ربعـة  أوقبل  " ٠مقاومة"ها  نأفعالها ب أباالشارة الى   

ـ   تقد الـرئيس العراقـي      إنيام ،   أ  نياجـالل الطالب

رتباطاتـه  إ، ومن المحتمل بـسبب      يضاَأالضاري  

 وقـال   ٠خرى وطائفيـة    أالحميمة مع دول سنية     

ليس لديه ما يعمله سوى التحريض      "ه  إن،  ي  إنالطالب

  " ٠على الطائفية والفتنة العرقية

ت ردود االفعال االكثر االهمية تلك التـي        ناربما ك 

صدرت عن المجتمع السياسي الـسني العراقـي ،    

 ٠التي ظهرت بقوة ضد مذكرة حارث الـضاري         

ت في جزء منها بسبب الـشعبية       نا ردة فعلهم ك   إن

" الـشارع " علماء المسلمين في     التي تتمتع بها هيئة   

السني وحاجة السياسيين السنة للنظر الـيهم علـى         

سـليم عبـد اهللا      قـال    ٠هم كتلة سنية موحـدة      نأ

هذا " ، جبهة التوافق العراقية   من   نائب ،   الجبوري

سيكون لـه   ) عتقال عن مذكرة اإل   ناالعال(القرار  

ـ  على الوضع األ    جداَ  سيئاَ اَتأثير  ٠"ي العراقـي  من

 ستخدمت الحكومة حكماَإ لقد   ن الـدليمي  انعدوقال  

 حيـث وصـف حـارث       بعد كثيراَ أ وذهب   خاطئاَ

فضل الرموز بين القادة    أ من   اَواحد"ه  نأالضاري ب 

علن قائد من الجبهة العراقية للحـوار      أ و  ٠" السنة

 بشكل علني عن معارضـته   صالح المطلك الوطني  

 في عملية صناعة القرار     "إنحطاط مخزي "سماه  أما  

محمـود   كـذلك شـجب      ٠الحكومة والرئاسة   في  

 المذكرة ،   نا،المتحدث السني في البرلم   نياالمشهد

 إن في الواقـع      "٠سابقة خطيرة "ها  نأ اليها ب  مشيراَ

 كون القادة السياسيين السنة العراقيين صريحين جداَ

 الذي تتمتع   تأثير لل تقادهم للمذكرة يعطي زخماَ   إنفي  

مـستوى الـشعبي    به هيئة علماء المسلمين على ال     

  ٠الرأي الوطني السني والقابلية التي تمتلكها الثارة 

  الخاتمة 
ن عن مذكرة إعتقال حارث الضاري ،       قبل االعال 

ن تستطيع الحكومة العراقية مـن      أحتمالية  إنت  اك

شراك هيئة علماء المسلمين في المـساعدة علـى         إ

ه في إن وبالفعل ف٠ وقف العنف الطائفي تبدو ممكنة   

كد نائب رئيس الـوزراء     أ ،   ٢٠٠٦ام  شهر آب ع  

 حصل بين حارث الضاري  لقاءاَنأ بسالم الزوبعي

 ، رئـيس المجلـس االعلـى        عبد العزيز الحكيم  و

 نأ الـى    للثورة االسالمية في العـراق ، مـشيراَ       

الحكومة العراقية تنظر الى هيئة علماء المـسلمين        

قـسام  نها مؤثرة بما فيه الكفاية لتجـسير اإل       نأعلى  

 بعـض   إن الـى    يضاَأشار االقتراح   أ و ٠ئفي  الطا

ـ ه لمواجهـة الموقـف األ     نأالناس يعتقدون ب   ي من

ه يتوجـب   إن لوجه وبشكل جدي ف    والسياسي وجهاَ 

التشاور مع السنة في العراق وممثلين من خـارج         

ي حال ، فإنـه     أعلى   ٠التركيبة السياسية الرسمية    

حتماليـة  إن عن مذكرة الضاري ، فإن       مع االعال 

يئة علماء المسلمين الى عملية المـصالحة       جذب ه 

   ٠ الوطنية تبدو ضعيفة

  سياسياَ  هيئة علماء المسلمين سوف تبقى ممثالَ      إن

ها تعمل خارج   إن ٠ في المجتمع العربي السني      قوياَ

اليها مـن    منفذاَالبنية السياسية الرسمية لكنها تملك      

 والوقـف ،    الحـزب االسـالمي العراقـي     خالل  

ـ اشخأ وربمـا مـن خـالل        كمؤسسة دينية ،    اَص

 هيئة علمـاء المـسلمين هـي        إن ٠سياسيين سنة   
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 مع العنصر    للمتمردين السنة وفاعلةَ    معروفاَ مدخالَ

هـا  نأ ومن المحتمل    ٠ االسالمي للتمرد    –الوطني  

ـ ا ، عن  تـأثير مرتبطة مع ، اذا لم تكن تحت         ر ص

جتمـاع هـذه    إ إن ٠النظام السابق داخل التمـرد      

 يئة علماء المسلمين عنـصراَ    العوامل يجعل من ه   

  رئيـسياَ   في المشهد السياسي السني ومفتاحاَ     مهماَ

تجـاه  إك هيئة علماء المـسلمين ب      إن تحرّ  ٠للفوز  

لحكومـة  مـع ا  أكبـر   أكبر او معارضـة      تعاون

 تجاه الموقف    مهماَ ن يكون مؤشراَ  أالعراقية يمكن   

     ٠ السياسي في العراق
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