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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
هذه الدراسة منشورة في موقع . اقفي هذا العدد ترجمة لدراسة حول هيأة علماء المسلين في العر

 مركز أبحاث أمريكي مركزه في واشنطن تأسس وهو مشروع الشرق األوسط لألبحاث والمعلومات

 حيث تم إصدار أول عدد من تقرير الشرق األوسط، وهو مصدر للمعلومات حول الشرق ١٩٧١عام 

حرير من حوالي عشرين باحث األوسط للمهتمين واالعالميين األمريكان وغيرهم ، وتتشكل هيئة الت

  .وأكاديمي من جامعات أمريكية مختلفة وتالحظ بعض األسماء العربية في هذه الهيئة

  : بالمطالعة والدراسةة الجديرة المقالذهه األفكار الواردة في همفيما يلي إستعراض أل
 

ظام السابق، الى ولغرض مجاراة الوضع الراهن بادرت وسائل االعالم العالمية، ومنذ االطاحة بالن

ا الى ان المواقف السياسية في يمشيرة ضمن" المعارضة السنية"تعريف هذه المعارضة بعبارة 

  العراق يقررها االنتماء الديني لوحده
 

، بدا واضحا ان الهوية الطائفية والعرقية ستكون المبدأ الرئيسي المنظم ٢٠٠٣وفي مستهل سنة 

 بعد صداموالمؤسس للسياسة العراقية لعهد ما 
 

وقد تأسست هذه . منذ وقت بعيد، تعد هيأة علماء المسلمين اهم تنظيم سني عربي متشدد في العراق

 ومقرها في مسجد ام القرى الضخم في بغداد. المجموعة خالل خمسة ايام بعد سقوط صدام حسين
 

مع موقع " ائرالبص"وتتسم هذه الجماعة بحسن التنظيم، وامتالكها جريدة تصدر باسمها تحت اسم

حارث الضاري نفسه، ونجله ) الشيخ(انترنت متطور اضافة الى ممثلين مرتبطين بانتظام بها، مثل 

مثنى الضاري، والمفكر االول والمتحدث الدولي باسمها محمد عياش الكبيسي، وكذلك المتحدث 

 المحلي باسمها عبدالسالم الكبيسي وبشار الفيضي
 

 معهمة بأجة بان الهيأة تتطلع لتکون المتحدثة باسم اهل السنيوتجادل بقية المنظمات السن
 

اال ان جماعة الوقف السني، ورغم كونها تتمتع بامكانات مالية اقوى واكبر من هيأة علماء 

ولكون رئيسها موظفا لدى الدولة، فانه . المسلمين، تعد اضعف من الهيأة من الناحية السياسية

لذا رأينا كيف جرى استبدال الدليمي باحمد السامرائي بعد انتقاده معرض للفصل والعزل من العمل؛ 

 لمشروع الدستور العراقي
 

 وكما هو الحال بالنسبة للهيأة، فان الحزب االسالمي العراقي يستلهم افكاره من حركة االخوان المسلمون
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 كما يحتفظ الحزب بعالقات قوية مع المملكة العربية السعودية
 

 الرئيسية التي تبنتها هيأة علماء المسلمين لمواجهة المنافسين السنة هي االدعاء بكونها واالستراتيجية

 نظيرة سنية للمرجعية الشيعية في النجف، التي يقودها آية اهللا العظمى علي السيستاني
 

ة في واالستراتيجية االخرى التي تبنتها الهيأة بنيت على االدعاء بأنها تتحدث باسم الجماعات المتورط

 مقاومة االحتالل، كما تدعي
 

كما ان الخيار المعطى لعدد كبير من رجال العصابات المسلحة بالقاء سالحهم الجراء استفتاء الخامس عشر 

اكتوبر يعود الفضل فيه جزئيا لدعوة هيأة علماء المسلمين، بالرغم من ان بعض / من تشرين االول 

 وء ليتسنى للناس االدالء بأصواتهم بامان وسالمعناصر النظام السابق دعوا ايضا الى الهد
 

/ ويعود تاريخ ظهور هيأة علماء المسلمين ودخولهم المسرح السياسي الى ازمة الفلوجة في شهر نيسان 

 ، عندما تغاضى مجلس الحكم، وتحت ضغط امريكا، عن هجوم الجيش االمريكي العدواني٢٠٠٤ابريل عام 
 

. ها وامكاناتها الفكرية، لتجهيز حركة التمرد ببرنامج عمل سياسي اكثر تطورالكنها بادرت ومن خالل طاقات

وباظهارها الشخصية المزدوجة والمشوشة للتمرد، امتدادا من العلماء المحافظين في الفلوجة الى المقاتلين 

زجت هيأة في الرمادي، اضافة للضباط البعثيين الذين قد يشكلون القيادة االكثر تنظيما، م) المجاهدين(

وبعيدا عن المقابالت العديدة التي اجريت مع . علماء المسلمين كوكتيال ايديولوجيا لتبرير قتال المتمردين

المتحدثين باسمها، فان افضل تعبير مختصر اليديولوجية الهيأة يمكن العثور عليه في سلسلة من عشرين 

 مقاومةمقاال كتبها محمد عياش الكبيسي جمعت ونشرت في نشرة فقه ال
 

ورغم دفاعها عن المقاومة المسلحة باعتبارها حقا انسانيا وحقا قوميا، لكن الهيأة عجزت في النهاية عن 

مقاومة اغواء الدعوة الى الجهاد وتبني خط سير واسلوب خطابة شبيه باالسلوب الذي انتهجه المجاهدون 

" العلماء المعتدلين"ة المسلحة موجه ضد والمعروف ان معظم دفاعها عن المقاوم. السلفيون، بمدحها للعنف

 ـ وهي تسمية رمزبة تستعملها لخصومها الذين ابدوا مرونة اكثر منها ازاء الوجود العسكري االمريكي
 

فالتشيع بذاته ليس مدانا، كما هو الحال بالنسبة للسلفيين الذين بعتبرون الشيعة بأنهم طائفة الرافضة في 

 المقاومة تعد المعيار الرئيسي لالنتماء للوطن االماالسالم، لكن المشاركة في 
 

وبناء على ذلك تبنت .  الن الواليات المتحدة تمكنت من اقناع قادة الشيعة بأنهم يقودون طائفة مظلومة

القيادة الشيعية السياسة االمريكية لتأسيس نظام سياسي مؤقت قائم على تمثيل متكافئ لكل االطياف 

  من حدة االنقسامات العرقية والدينية في العراقوالتنظيمات، مما زاد
 

، عندما نجحت ٢٠٠٥ وشهر مارس٢٠٠٤نيسان/وفد بلغت قدرة الهيأة ذروتها بين شهر ابريل
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في تعبئة الرأي العام لقبول اسطورة التمرد الوطني لتعزيز ونشر المقاطعة السياسية الشاملة 

  للدفاع عن مصالح المجتمع السنيباعتبارها الوسيلة الوحيدة المتاحة امامها
 

ووقف . بعد ذلك مباشرة، تحرك القادة السنة العرب المعتدلون وامسكوا بزمام المبادرة من ايدي المتشددين

 في مقدمة هذه الحركة الدليمي، رئيس جماعة الوقف السني
 

 الشيعة واالكراد للسلطة وبينت هذه الفتوى بأن القيادة السنية كانت مضطربة وقلقة لحد بعيد ازاء تولي

 والحكم، وهو االمر الذي خشت القيادة السنية من ان يؤدي الى االضرار بمصالح السنة اكثر
 

فقد اعتبروا تضمين مادة تؤكد على االجراءات المتخذة في حملة اجتثاث البعث داخل صفوف الحكومة  .

  المشاركة في الحكومةالعراقية بأنه يمثل اهانة كبرى وخطة القصاء السنة العرب من
 

وفي هذا الخصوص، شاهدنا كيف ان مشروعها االصالحي، البحث عن حلفاء بين صفوف الشيعة، لم يكن 

 ناجحا بالشكل المطلوب
 

عندما نظم الصدر مظاهرات جماهيرية ضد الفيدرالية في تعاون وثيق مع قادة الهيأة وربما مع عناصر 

 النظام السابق ايضا
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  لماء المسلمين في العراقهيأة ع

  بقلم روئل ميجر

ود بروئل ميجر هو استاذ محاضر في جامعة راد(

في نجميغن بهولندا، وعضو هيأة المدرسين في 

المعهد الدولي لدراسة االسالم في العالم الحديث 

  ).في اليدن
Error!

وفد من أتباع مقتدى الصدر يودع الشيخ عبد 

من هيأة علماء ) من اليسار(السالم الكبيسي

المسلمين في مسجد أم القرى بتاريخ 

  )AFPأحمد الربيعي (٢٢/٥/٢٠٠٥

ان االستفتاء الذي جرى في الخامس 

شرين االول من عام ت/ عشر من اكتوبر 

   على الدستور العراقي الجديد حاله٢٠٠٥

حال سائر مراحل العملية السياسية االنتقالية 

الجارية تحت اشراف امريكا بعد سقوط نظام 

صدام حسين، جلب االنظار واالهتمام نحو 

العدد الكبير من مناوئي تلك العملية االنتقالية 

ن ومعارضي االحتالل االمريكي، المتورطي

بشكل مباشر في التمرد الحالي والعمليات 

ولغرض مجاراة الوضع . المسلحة في العراق

الراهن بادرت وسائل االعالم العالمية، ومنذ 

االطاحة بالنظام السابق، الى تعريف هذه 

مشيرة " المعارضة السنية"المعارضة بعبارة 

ا الى ان المواقف السياسية في العراق يضمن

وان قوى . ديني لوحدهيقررها االنتماء ال

المعارضة هذه في واقع االمر ليست من 

العرب السنة بشكل موحد ومنظم، فالعديد منها 

من القوميين العلمانيين ـ وليست من المنتمين 

. لطائفة او مذهب معين ـ في االتجاه والهوية

مع ذلك يصح القول ان مسير العملية االنتقالية 

ترنة بالتمثيل السياسية لفترة ما بعد صدام، مق

غير المتكافئ للسنة العرب في الحكومة 

العراقية السابقة وحزب البعث، وكذلك حملة 

مكافحة االرهاب والتمرد الحامية الوطيس 

والواسعة النطاق في المناطق ذات االغلبية 

السنية العربية، اجتمعت مع بعضها البعض 

لتركيز المعارضة ضد النظام الجديد في 

  .العربيالمجتمع السني 

، بدا واضحا ٢٠٠٣وفي مستهل سنة 

ان الهوية الطائفية والعرقية ستكون المبدأ 

الرئيسي المنظم والمؤسس للسياسة العراقية 

، ان لم يكن اهم االسس لعهد ما بعد صدام

والمعروف ان مقاعد مجلس الحكم . والقواعد

العراقي المعين من قبل المبعوث االمريكي 

 طبقا لنظام بول بريمر، تم تخصيصها

الحصص الموزعة حسب االنتماءات الطائفية 

فاصحاب االدوار الرئيسية في . والعرقية

المجلس، وهم في الغالب من االحزاب الشيعية 

الدينية العائدين من المنفى ومن الحزبين 

الحزب الديمقراطي (الكرديين الرئيسيين 

، دافعوا بقوة )واالتحاد الوطني الكردستاني

تأمين مصالح الشيعة العراقيين وشددوا على 

وقد ادت . الصالحين واالكراد على التوالي
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حركة اجتثاث البعث من الوزارات وحل 

الجيش العراقي الى اقصاء عدد اليستهان به 

من السنة العرب من مراكز الحكم والقرار 

السياسي، وهم كانوا من المفضلين الحتالل 

. مناصب قيادية مهمة في ظل النظام السابق

وفي هكذا اجواء، ومع تصاعد حدة العمليات 

المسلحة للمتمردين، ظهرت عدة منظمات 

  .وتشكيالت تدافع عن مصالح السنة العرب

  ":العيش تحت سقف واحد"

منذ وقت بعيد، تعد هيأة علماء 

المسلمين اهم تنظيم سني عربي متشدد في 

وقد تأسست هذه المجموعة خالل . العراق

ومقرها . صدام حسينخمسة ايام بعد سقوط 

 الذي في مسجد ام القرى الضخم في بغداد،

بناه النظام السابق بعد حرب الخليج لعام 

 وهو مشهور بمنائره المبنية على هيأة ١٩٩١

وامام جماعته، حارث . صواريخ سكود

، نال شهادة البكالوريوس ) عاما٦٤(الضاري 

من جامعة االزهر في الدراسات االسالمية 

دريس في جامعة بغداد، قبل واشتغل بالت

الهرب من جور نظام صدام حسين في اواخر 

التسعينات، ولم يعد الى العراق اال بعد سقوط 

ورغم ادعاء الهيأة بأنها تضم كافة . هذا النظام

، لكنها في i"من عرب واكراد وتركمان"السنة 

الواقع تمثل ائمة جماعة العرب السنة بشكل 

اتذة المدارس رئيسي، وخطباء الجوامع واس

" المثلث السني"الدينية في المنطقة المسماة 

وهي المنطقة الواقعة شمال غربي العراق 

ويقطنها السنة العرب بشكل مكثف ـ وكذلك 

في الجيوب السنية في المناطق الجنوبية 

وتتسم . الشيعية، كما هو الحال في البصرة

هذه الجماعة بحسن التنظيم، وامتالكها جريدة 

 مع موقع "البصائر"مها تحت اسمتصدر باس

انترنت متطور اضافة الى ممثلين مرتبطين 

حارث الضاري ) الشيخ(بانتظام بها، مثل 

نفسه، ونجله مثنى الضاري، والمفكر االول 

والمتحدث الدولي باسمها محمد عياش 

الكبيسي، وكذلك المتحدث المحلي باسمها 

وكل . عبدالسالم الكبيسي وبشار الفيضي

جري معهم شبكات فضائية عربية هؤالء ت

كقناتي الجزيره والعربية، تجري معهم لقاءات 

متلفزة تطلب منهم التعليق علی االحداث 

كما يقومون بسفرات . الجارية في العراق

منتظمة الى الدول العربية المجاورة، حيث 

تستقبلهم هناك شخصيات قيادية عربية مثل 

ربية، عمرو موسى، االمين العام للجامعة الع

كما حصلوا على دعم واضح من طرف 

مثل فهمي مفكرين اسالميين بارزين 

  ii.الهويدي

ورغم دورها الفعلي كقوة سياسية رئيسية على       

الساحة العراقية، اال ان هذه الهيـأة تنفـي ان          

تكون لها اي طموحات سياسـية او تطعـات         

 عبدالـسالم الكبيـسي   ويدعي  . لتولي السلطة 

. ا سياسيا ولسنا حركة   نحن لسنا حزب  : "بالقول

جلب المجتـع   " بل ان الهدف المعلن للهيأة هو     

 iii."السني بأسره للعيش تحـت سـقف واحـد        

ة بان الهيأة تتطلع    يوتجادل بقية المنظمات السن   

. معهمة بـأج  لتکون المتحدثة باسم اهل الـسن     

واحدی هذه المنظمات هي جماعـة الوقـف        

عـدنان  السني التي يرأسها الرجل الـسبعيني       

وقد تأسست هذه الحركة في اعقـاب       . ليميالد
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قرار سلطة التحالف المؤقتة القاضي بتقـسيم       

وزارة االوقاف الدينية الـى قـسمين شـيعي         

اال ان جماعة الوقف السني، ورغـم       . وسني

كونها تتمتع بامكانات مالية اقوى واكبر مـن        

هيأة علماء المسلمين، تعد اضعف من الهيـأة        

ن رئيسها موظفـا    ولكو. من الناحية السياسية  

لدى الدولة، فانه معرض للفصل والعزل مـن        

العمل؛ لذا رأينا كيف جرى استبدال الـدليمي        

باحمد السامرائي بعد انتقاده لمشروع الدستور      

والمنافس الرئيسي الثاني لهيأة علماء     . العراقي

المسلمين هو الحزب االسـالمي العراقـي ،        

ـ    لعبـد  ب المقـربين    زوباالخص اعضاء الح

، الذي كان احد اعضاء مجلس      حسن حميد الم

الحكم العراقي المعـين مـن جانـب سـلطة          

وكما هو الحـال بالنـسبة   . التحالف االمريكية 

للهيأة، فان الحزب االسالمي العراقي يـستلهم       

 لكنـه   افكاره من حركة االخوان المـسلمون،     

اتخذ موقفا اكثر اعتداال و توافقا مـن الهيـأة          

كما يحتفظ  .  المتحدة ازاء التعاون مع الواليات   

الحزب بعالقات قوية مع المملكـة العربيـة        

  .السعودية

واالستراتيجية الرئيسية التي تبنتهـا     

هيأة علماء المسلمين لمواجهة المنافسين السنة      

هي االدعاء بكونها نظيرة سـنية للمرجعيـة        

الشيعية في النجف، التـي يقودهـا آيـة اهللا          

ر وكمـا هـو دو    . العظمى علي السيـستاني   

 حمطتة    المرجعية للشيعة العراقيين ، فان الهيأ     

ليس ا احد سماسرة القدرة وراء الكودور للعب 

في اوساط المجتمع السني في العراق، عبـر        

وضع الخطـوط العريـضة واالسـتراتيجية       

السياسية الرئيسية للمجتمع الـسني بأسـره،        

والتدخل في القرارات السياسية اليومية عنـد       

اتيجية االخرى التي تبنتها    واالستر. الضرورة

الهيأة بنيت على االدعاء بأنها تتحـدث باسـم         

الجماعات المتورطة في مقاومة االحتالل، كما      

والطبيعة الدقيقة لعالقات الهيـأة مـع       . تدعي

حركة التمرد تبدو غيـر واضـحة، ولـيس         

معروفا ما هي الجماعات التي تمثلها الهيـأة،        

الدور التي لكن نفوذها واضح للعيان من خالل 

لعبته لضمان اطالق سراح الرهائن االجانـب       

كما ان  . ٢٠٠٤في العام   ) من اسر المسلحين  (

الخيار المعطى لعدد كبير من رجال العصابات 

المسلحة بالقـاء سـالحهم الجـراء اسـتفتاء         

اكتوبر يعود  / الخامس عشر من تشرين االول      

ة علماء المسلمين،   أالفضل فيه جزئيا لدعوة هي    

م من ان بعض عناصر النظام الـسابق        بالرغ

دعوا ايضا الى الهدوء ليتسنى للنـاس االدالء        

وحقيقـة ان الهيـأة     . بأصواتهم بامان وسالم  

طورت مثل هـذه االسـتراتيجية العريـضة        

والشاملة تبين سعيها لتمثيل طيف واسع مـن        

  .الجماعات المتمردة

ويعود تاريخ ظهـور هيـأة علمـاء        

 السياسي الى ازمة    المسلمين ودخولهم المسرح  

، ٢٠٠٤ابريل عام   / الفلوجة في شهر نيسان     

عندما تغاضى مجلس الحكم، وتحت ضـغط       

. امريكا، عن هجوم الجيش االمريكي العدواني     

ويعود الفضل لشعبية الهيأة الى حقيقـة انهـا         

كانت اهم منظمة سنية بهوية ذاتية تعـارض        

فهذه الهيأة لم تكتـف بالـدفاع عـن         . الهجوم

ين وتعبئة شبكة مـساجدها الواسـعة       المتمرد

لجمع االغذية والتبرعـات لـسكان الفلوجـة        

لكنها بادرت ومن خالل طاقاتها     المحاصرين،  
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وامكاناتها الفكرية، لتجهيـز حركـة التمـرد        

وباظهارها . ببرنامج عمل سياسي اكثر تطورا    

الشخصية المزدوجة والمشوشة للتمرد، امتدادا     

لوجـة الـى    من العلماء المحـافظين فـي الف      

في الرمـادي، اضـافة     ) المجاهدين(المقاتلين  

للضباط البعثيين الذين قـد يـشكلون القيـادة         

االكثر تنظيما، مزجت هيأة علماء المـسلمين       

. كوكتيال ايديولوجيا لتبرير قتـال المتمـردين      

وبعيدا عن المقابالت العديدة التي اجريت مع       

فان افضل تعبير مختـصر     المتحدثين باسمها،   

يولوجية الهيأة يمكن العثـور عليـه فـي         اليد

محمد عيـاش   سلسلة من عشرين مقاال كتبها      

ونـشرت فـي نـشرة فقـه          جمعت يالكبيس

 ومن خالل هذه الكتابات، سـعت       iv.المقاومة

الهيأة لمجابهة وردع المحـاوالت االمريكيـة       

المتواصلة لتشويه سمعة التمرد ووصفه بأنـه       

الشيء، وباستخدام كلمـات وزيـر الـدفاع        

االمريكي دونالد رامسفيلد، اعتبـرت الهيـأة       

مجموعـة مـن    "المتمردين بأنهم ليسوا سوى     

  ."قطاع الطرق والسفاحين واالرهابيين

  :م جهادأمقاومة 

ان البرنامج السياسي لهيـأة علمـاء       

المسلمين لم يكن في مرحلته االولية مـستندا        

على االسالم، وانما على حقوق عالمية شاملة       

) االنتماء الوطني(وق القومية ممزوجة مع الحق  

ـ اي الحق الطبيعي لكل شعب، سواء كـان         

مسلما او غير مسلم، لمقاومة االحتالل، كمـا        

وبما ان حق الـدفاع     . ينيكانت الحالة للفيتنام  

عن النفس هو احد حقوق االنسان الطبيعيـة،        

لذا صرح محمد عياش الكبيسي في منـاظرة        

كـانون   / بثتها قناة الجزيرة في شهر ديسمبر     

، التوجـد ضـرورة     ٢٠٠٤االول من عـام     

للدعوة الى جهـاد او اصـدار فتـوى تقـر           

والـسبب  . بالصراع العراقي لنيل االسـتقالل    

اآلخر لالمتناع عن اسـتخدام المـصطلحات       

االسالمية يکمن في كونها قد تخيف و تبعـد         

غير المـسلمين الـذين يـشعرون بـالحنق         

ال مـن    وبـد  v.واالزدراء ازاء احتالل العراق   

، رجحت الهيأة استخدام المصطلح     "جهاد"كلمة  

، الذي استعارته من    "المقاومة: "االكثر اعتداال 

ويتضمن ). حماس(حركة المقاومة االسالمية    

ذلك قيام الواليات المتحدة بنفس الدور الـذي        

تلعبه اسـرائيل فـي االراضـي الفلـسطينية         

وعلى مـستوى   . المحتلة، القيام به في العراق    

يطرح کفاح العراق على انه جزء من       اعلى،  

حرب حضارية شـاملة بـين قـوى البـشر          

الصليبية المصممة على تدمير وابادة الـشعب       

لحجر عقلـه وفكـره وعالقاتـه    "العراقي ـ  

حـسبما صـرح    "االجتماعية ونمـط حياتـه      

الكبيسي من على قناة الجزيرة ـ مـن جهـة    

والمقاومة الشجاعة التي تـدافع عـن ارض        

  .مته ودينه من جهتة اخرىالعراق وكرا

ورغم دفاعها عن المقاومة المـسلحة      

باعتبارها حقا انسانيا وحقا قوميا، لكن الهيـأة        

عجزت في النهاية عن مقاومة اغواء الـدعوة        

الى الجهاد وتبني خط سير واسلوب خطابـة        

شبيه باالسلوب الـذي انتهجـه المجاهـدون        

والمعروف ان معظم . السلفيون، بمدحها للعنف

اعها عن المقاومة المـسلحة موجـه ضـد         دف

ـ وهي تـسمية رمزبـة      " العلماء المعتدلين "

تستعملها لخصومها الذين ابدوا مرونة اكثـر       
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ويدعي . منها ازاء الوجود العسكري االمريكي    

محمد عياش الكبيـسي ان االزمـة الراهنـة         

التترك مجاال النتهاج طرق سياسية معتدلـة،       

اعي نحـو   بل يجب تركيز كل الجهود والمس     

شن حرب جهادية الن الدعوة الى االسالم هي        

 vi.دعوة للجهاد، الن الجهاد هو االسالم بعينه      

وكما يعتقد اعضاء الميليشات المسلحة، يعتبر      

واجب علـى   (الكبيسي المقاومة كواجب عيني     

تم تجاهله على حـساب المجازفـة       ) كل فرد 

 وفي الواقع ان ما يعلنـه       vii.بانكار توحيد اهللا  

ي هو ان االلتحاق بـصفوف المقاومـة        الكبيس

" واجب عيني في كل االوقات    "وحمل السالح   

مقدم على فرائض وواجبـات اخـرى مثـل         

 ومن جهة اخرى،    viii.الصوم بل وحتى الصالة   

فقد شجب الكبيسي ومعه هيأة علماء المسلمين       

وفي مناسبات عديدة اللجوء للعنف العـشوائي       

نسوب ضد المدنيين العراقيين، مثل العنف الم     

لتنظيم القاعدة بقيادة ابومصعب الزرقاوي في      

 بل هم ينـددون حتـى       ix.منظمة بين النهرين  

بالهجمات المنفذة ضد الحرس الوطني الـذي       

يهيمن عليه الشيعة، الن الشريعة االسـالمية،       

 تنص على ان المجرمين     كما يجادل الكبيسي،  

ال يمکن ادانـتهم اال فـي محکمـة قانونيـة           

ال يمکنـك   "وان تصريحه القائـل     .  صالحة

اعدام اي مجرم بـدون اجـراءات قـضائية         

قانونية؛ وكل عراقي ال يعد محتال بـل هـو          

، يظهر بوضـوح ان     "مواطن عادي في البالد   

التمييز او الفرق الواقعي لـيس مـن النـوع          

يكي بين المسلمين والكفار كما     القانوني الكالس 

. هو التفاوت القومي بين المواطنين والمحتلين     

فبينما يخضع المواطنون لحماية القانون، هناك      

واجب قومي وتكليف ديني في عاتق العراقيين       

بأجمعهم وهو محاربـة ومقاتلـة المحتلـين        

   x.لبالدهم

وهذا الجهاد القومي يعد المعلم البارز      

اقي وان احراز حقوق كـل      المحدد للفرد العر  

مواطن جرى التأكيد عليه من جانب الموقـف        

العام لهيأة علمـاء المـسلمين ازاء الـشيعة         

فالتشيع بذاته ليس مدانا، كما هـو       . العراقيين

الحال بالنسبة للسلفيين الذين بعتبرون الـشيعة       

بأنهم طائفة الرافـضة فـي االسـالم، لكـن          

 يلرئيـس المشاركة في المقاومة تعد المعيار ا     

 وفي هذا الخصوص فان     .لالنتماء للوطن االم  

هيأة علماء المسلمين تذهب الى ابعد من ذلـك         

لتدعي بكونها وريثة االمام الحـسين، حيـث        

تقول ان اختياره المـوت كمثـال نمـوذجي         

للشهادة وتأسيسه مدرسة الحسين االستشهادية،     

وترجيحه الشهادة علـى االذعـان والتـسليم        

ادئ تم انتهاكها وخيانتها    لطاغوت العصر، مب  

وتجادل الهيـأة   . على يد القيادة الشيعية نفسها    

لوال كل هذه المحاوالت والمخططات     : بالقول

االمريكية الثارة الفتنة والنعرات الطائفية عبر      

اللعب بالورقة الطائفية وتأليب طائفـة ضـد        

اخرى، لكان العراق في وضع افضل بكثيـر        

لـشعب وتمزيـق    فتقسيم ا . مما هو عليه اآلن   

صفوفه واضعاف مرکز الحکومة نفسها عبر      

طرح مشروع النظام الفيدرالي خطوات سجلت 

 الن الواليات المتحدة تمكنت   وتسجل النجاحات 

من اقناع قادة الشيعة بأنهم يقـودون طائفـة         

 وبناء على ذلك تبنت القيادة الشيعية       xi.مظلومة

السياسة االمريكية لتأسيس نظام سياسي مؤقت      

م على تمثيـل متكـافئ لكـل االطيـاف          قائ
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والتنظيمات، مما زاد من حـدة االنقـسامات        

وبناء على موقفها   .العرقية والدينية في العراق   

من ان اقامة ديمقراطية حقيقية في العراق في        

ظل االحتالل  امرغير ممكن، لذا تبنت هيـأة         

علمــاء المــسلمين قــرارا بمقاطعــة كافــة 

طالمـا بقيـت    المؤسسات السياسية العراقيـة     

امريكا ترفض تحديد جدول زمنـي لـسحب        

  .قواتها من االراضي العراقية

  :تحالف آيل للزوال

وفد بلغت قدرة الهيأة ذروتهـا بـين        

 وشـهر مـارس     ٢٠٠٤نيسان  / شهر ابريل   

، عندما نجحت في تعبئة الرأي العـام        ٢٠٠٥

لقبول اسطورة التمرد الوطني لتعزيز ونـشر       

ة باعتبارها الوسـيلة    المقاطعة السياسية الشامل  

الوحيدة المتاحة امامها للدفاع عـن مـصالح        

وقـد افلحـت فـي احبـاط        . المجتمع السني 

مناورات خصومها بمناورات ابرع الن السنة      

) وعددا كبيرا آخـر مـن العـراقيين       (العرب  

ثارت ثائرتهم واستشاطوا غضبا ازاء تـدمير       

/ نيسان ونوفمبر   / الفلوجة في شهري ابريل     

 وكـذلك حملـة     ٢٠٠٤ثاني من عام    تشرين ال 

مكافحة ومحاربة التمـرد والمـسلحين فـي        

محافظة االنبار في االشـهر التاليـة، بينمـا         

اكتشفوا في ذلك الصيف حليفا شـيعيا وهـو         

، مقتدى الـصدر  رجل الدين الثوري المتشدد     

الذي انتفضت ميليشياته في هجمات مـضادة       

للقوات االمريكية في عدد من مدن الجنـوب        

وعلى ضوء هذه الحقائق، فـان اي       . راقيالع

محاولة يقوم بها المعتدلون الـسنة لاللتحـاق        

بالعملية الديمقراطية المطروحة في انتخابـات      

 سيكون معناها اقتراف جريمـة      ٣٠/١/٢٠٠٥

  .االنتحار

وفي اشارة منها لمقتدی الصدر، الذي      

اكد على الشخصية والهوية العربية للشيعة في       

لمجلس االعلـى للثـورة     صراعه وجدله مع ا   

االسالمية في العراق الذي كان مقره سابقا في        

طهران وكذلك مع حزب الدعوة االسـالمية،       

بدا احتجاج هيأة علمـاء المـسلمين منطقيـا         

باالدعاء ان مشاكل العراق ذات طابع سياسي       

والشيعة، بنظر  . وليس دينيا او عرقيا بطبيعتها    

ات المتحدة  الهيأة، انما هم يتعاونون مع الوالي     

النهم يسعون لتحقيق مكاسب سياسـية داخـل     

نطاق نظام الحصص المتناسبة الـذي جـاء        

لصالح اغلبيتهم العددية، وليس النهـم كـانوا        

وعالوة على ذلك،   . ضد السنة في هذا المجال    

واستنادا لما جاء على لـسان محمـد عيـاش          

الكبيسي، لم يكن الشيعة لوحدهم او االكراد هم        

ضطهاد والقمع على يـد نظـام       من عانوا اال  

صدام حسين ليحققوا هذا الفوز الواسـع فـي         

بل تطرح هيأة علماء المـسلمين      . االنتخابات

اسطورة حول الشعب العراقي مفادها ان كافة       

 من  يالجماعات واالطياف عانت بشكل متساو    

 وللتأكيد علـى اهميـة      xii.ظلم النظام السابق  

ة، التضامن الطائفي بين الطوائـف المتنـاحر      

نظمت الهيأة تجمعها كبيرا في مسجد ام القرى        

الضخم اثناء الهجوم االول الذي نفـذ علـى         

، ٢٠٠٤نيسان  / مدينة الفلوجة في شهر ابريل      

الذي شارك فيه؛ حسب بعض التقارير، حوالي       

 كما  xiii. من القوات الشيعية والسنية    ٢٠٠,٠٠٠

شاركت في الوقت نفسه فـي تأسـيس عـدة          

مـشتركة هـدفها     شـيعية    –منظمات سـنية    
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التشجيع علـى الوحـدة وانهـاء الخالفـات         "

واالنقسامات التـي طـرأت بـين الطوائـف         

  ."المختلفة

لكن هيأة علماء المسلمين لم تنجح في       

اقناع شريحة واسعة مـن العـراقيين لتبنـي         

موقفهــا ووجهــات نظرهــا ازاء الــصورة 

فتلميحاتهم الـى ايجـاد     . االستراتيجية العامة 

طيـاف العراقيـة خفتـت      تضامن بين كل اال   

واضمحل تأثيرها بعد قبول السيد السيـستاني       

/ لمشروع اجراء االنتخابات في شهر اكتوبر       

وفي موقـف    . ۲٠٠٤تشرين االول من عام     

مطابق لبرنامج الهيأة السياسي فـي التنديـد        

كانون الثـاني واعتبارهـا     / بانتخابات يناير   

ن نتاجا الحتالل غيرقانوني، اعلن السيستاني ا     

ادالء الناس باصواتهم في هذه االنتخابات يعد       

. واجبا عينيا على كـل فـرد فـي المجتمـع          

وباعالنه في عشية الغزو الثاني لمدينة الفلوجة      

تشرين الثـاني،   / وتدميرها في شهر نوفمبر     

اعتبرت هيأة علماء المسلمين هذا القرار الذي       

صدر عن اعلى مرجع ديني شيعي في العرق        

وبانتهاء حركة التمـرد    . الظهربأنه طعنة في    

التي قادها مقتدى الصدر وعملية انشاء وتشييد       

الحرس الوطني، اتخذ الجدل السياسي المحتدم      

فيما بين العراقيين حول التعاون مع الواليات       

  .المتحدة اطار وشكل نزاع طائفي وعرقي

وقد تجلت خطوط االنقسامات الطائفية 

/ ينـاير    ٣٠ـ العرقية بوضوح في انتخابات      

كانون الثاني، عندما ادت الدعوات الجماعيـة       

من الى  ألمقاطعة االنتخابات وتفشي حالة الال      

تقليص حجم ظهور السنة العرب على المسرح       

السياسي وانكماش دورهم بشكل كبير ـ حيث  

ذكرت االنباء ان نسبة مشاركتهم في محافظة       

فقد التزم المعتـدلون    %. ٢االنبار لم تتجاوز    

سـواء منـازلهم ولـم       ددون على حد  والمتش

ونتيجة لذلك،  . يتوجهوا الى صناديق االقتراع   

لم يحصل السنة العرب على تمثيل او اصوات        

متكافئة مع نسبتهم من مجموع سكان العـراق        

في الجمعية الوطنية االنتقالية ومشاركتهم في      

القرارات السياسية المهمة حصلت فقط علـى       

مـن جانـب    قدر الفرصة المتاحـة امـامهم       

االحزاب الدينية الكردية والشيعية الفائزة فـي       

  .االنتخابات

  :التحرك نحو المشاركة في العمل

بعد ذلك مباشرة، تحرك القادة الـسنة       

العرب المعتدلون وامسكوا بزمام المبادرة من      

ووقف في مقدمة هذه الحركة     . ايدي المتشددين 

وادلـى  . الدليمي، رئيس جماعة الوقف السني    

ان مقاطعـة   : تصريح جدلي قـال فيـه     يوما ب 

كانون الثاني تعد   / انتخابات الثالثين من يناير     

كارثة ويجب على السنة العرب المشاركة في       

وبعكــس ذلــك فــانهم . العمليــة الــسياسية

سيتعرضون للتهميش الكامل وربما الـدائمي،      

وحث الدليمي شركاءه في    . سياسيا واقتصاديا 

ـ  ل مع لی اعطاء المذهب ا  ة للجنـة   ومات مهم

المعينة من قبل الجمعية الوطنية مـن اجـل         

  .اعداد مسودة الدستور الدائمي للعراق

من جهتهم رحب بقية قـادة العـرب        

السنة، ومن بينهم الحزب االسالمي العراقـي       

 امام مسجد ام القرى، رحبوا واحمد السامرائي

بحرارة بهذا التحول نحو االنهماك في العمـل        

وبتاريخ االول من   . وءمع الدولة الحديثة النش   
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نيسان اصدر السامرائي فتوى، وقـع      / ابريل  

عليها اربعة وستون من رجال الـدين الـسنة         

البارزين، والعديد منهم اعضاء في هيأة علماء       

المسلمين، حث فيها الشباب السنة العرب على       

وعكـس  . االلتحاق بعضوية الحرس الوطني   

 تجنيد الشيعة واستخدامهم في الحرس الوطني     

معنى واحدا وهو ان المواجهة المحتدمة بـين        

القوات االمريكية والمسلحين المتمردين اخذت     

تتحول الـى مجابهـة عراقيـة داخليـة ذات          

وبينت هذه الفتـوى    . مدلوالت طائفية واضحة  

بأن القيادة السنية كانت مضطربة وقلقة لحـد        

بعيد ازاء تولي الـشيعة واالكـراد للـسلطة         

ذي خشت القيادة السنية    والحكم، وهو االمر ال   

من ان يؤدي الى االضرار بمـصالح الـسنة         

واالمر الـذي اكـد صـحة شـكوكهم         . اكثر

، بيـان جبـر صـوالغ     ومخاوفهم هو تعيين    

المسؤول الرفيع السابق في فرقة بدر التابعـة        

للمجلس االعبى للثورة االسالمية في العراق،      

  .تعيينه وزيرا للداخلية

وعود ومن جهة اخرى، ورغم كل ال     

المقدمة لهم، لم ترضخ قيادة الحكومة االنتقالية       

للضغوط والدعوات لتعيين اشخاص من اهـل       

السنة في مناصب مهمـة فـي لجنـة كتابـة          

ولم يتم لهم ذلك اال بعد قيام وزيـرة      . الدستور

الخارجية االمريكية كونداليزا رايس بزيـارة      

للضغط ) ٢٠٠٥(ايار  / بغداد في شهر مايس     

 ورئيس  ابراهيم الجعفري زراء  على رئيس الو  

 لشمول السنة العرب    جالل طالباني الجمهورية  

بالتعيينات الجديدة، حيث ادت هذه الزيارة الى       

زيادة عددهم في اللجنة الدستورية، التي تضم       

 ١٥ عضوا، من عضوين اصـليين الـى         ٥٥

لكن مشاركتهم جـرت الـى خيبـة        . عضوا

 ففي الوقت الذي قبلت فيه عضويتهم     . عظيمة

حزيـران، كـان    / في اللجنة في شهر يونيو      

االكراد والشيعة قد اكملـوا لتـوهم صـياغة         

واعداد مسودة الدستور بالشكل الـذي يلبـي        

وبسبب الضغط الشديد الذي مارسته     . رغباتهم

امريكا على االطياف العراقية للتوصـل الـى    

 يونيو  ١٥اتفاق قبل المهلة النهائية المحددة في       

لمفاوضـات بـين هـذه      حؤيران ، كشفت ا   / 

االطياف عن الخالفات الموجودة بـين هـذه        

الجماعات بدال من ايجاد التقارب بينها وتوحيد       

  .صفوفها

نود مسودة الدسـتور التـي      بوحسب  

تمـوز  / تسربت للخارج في شهري يوليـو       

آب، قدم قـادة الـسنة العـرب        / واغسطس  

اعتراضات قوية مكتوبة ضد ثالثة عناصـر       

فقـد اعتبـروا    . لدسـتور اساسية في مسودة ا   

تضمين مادة تؤكد على االجراءات المتخذة في       

حملة اجتثاث البعث داخل صفوف الحكومـة       

العراقية بأنه يمثل اهانة كبرى وخطة القصاء       

. السنة العرب من المـشاركة فـي الحكومـة        

ان : "وابدوا استياءهم من عبـارة مـضمونها      

 ، التي "العرب العراقيين جزء من االمة العربية     

بدت كتلميح ضمني الى ان العراق بأسـره ال         

وثالثا في المقـام    . يعد جزءا من االمة العربية    

االول، رفض قادة السنة تلك الفقـرات مـن         

مسودة الدستور التي تجيز تحويل العراق الى       

دولة فيدرالية يتسنی للمحافظات فيها تحصيل      

حقوق وامتيازات في كشفيات النفط المستقبلية      

ويجـادل معظـم    . كومة المركزية بدال من الح  

القادة السنة العرب بأن على الناخبين المشاركة 
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في االستفتاء، لكن لالدالء بأصواتهم بـرفض       

مـات  ظ من ةكما اصدرت سـت   . الدستور فقط 

نفس الـدعوة، وعرضـت     ) محاربة(متمردة  

لة توفير الحماية االمنية لصناديق     أبعضها مس 

 االتحاد او    لكن هذا  xiv.االقتراع اثناء االستفتاء  

االتفاق الحديث الوالدة تم نقضه خالل يومين       

قبل اجراء االستفتاء وذلك عندما وجه الحزب       

االسالمي العراقي وجماعة الوقف السني، وفي 

مقابل التنازالت المقدمة من جانب الحكومـة       

وباالخص اجراء اعادة نظر رئيسية في المادة       

ت المتعلقة باجتثاث البعث، عندما وجها دعـوا  

ـ   وبـرز  . للدستور" نعم"التباعهما للتصويت ب

المتشددون ليعلنوا شجبهم لهذه الخطوة علـى       

بعد ذلك تعرض مقر الحزب االسالمي      . الفور

العراقي في بغداد لهجوم فيما تم حرق مكتبـه         

  xv.في مدينة الفلوجة

  :طموحات لم تتحقق

ما هيأة علماء المسلمين فقد تمسكت      أ

ب ازاء العمليـة    من جانبها بموقفها المتـصل    

السياسية االنتقالية خالل فترة ما بعـد صـدام         

اثناء مرحلة كتابة واعداد دسـتور، رافـضة        

ارسال عضو منها للوفد السني المشارك فـي        

 وكان خصوم الجماعة    xvi.لجنة كتابة الدستور  

السنة اكثر مرونة، والتحقوا بالعملية السياسية      

في وقت متأخر وحولوا المفاوضات لصالحهم      

لى حد ما عبـر وصـف المفاوضـين مـن           ا

االحزاب الدينية الكردية والشيعية بـالمتعنتين      

وبأنهم يرجحون مصالحهم الشخـصية علـى       

وحتى بعد رفـض مـسودة      . المصلحة العامة 

الدستور من جانب المفاوضين السنة، وبـدال       

من الدعوة الى تعبئة جماهيريـة للتـصويت        

 اثناء االستفتاء اصدر محمـد عيـاش      " ال"بـ

الكبيسي فتـوى صـيغت بأشـد العبـارات         

والمصطلحات سلبية، دعا فيها اتباع وانصار      

هيأة علماء المسلمين الـى التـصويت ضـد         

وفي . الدستور، لكن مع اقصى درجات التردد     

الوقت الذي اعلن فيه تأييده ودعمه لمعتقـدات        

الهيأة من ان التصويت في ظل االحتالل عمل        

لقول بأنه فـي    غير قانوني، جادل الكبيسي با    

ظل الظروف االستثنائية الراهنة يمكن خـرق       

وكما كان بقاء االفراد يعتمد على      . هذه القاعدة 

المشاركة السياسية، اصبح هذا األمر ضرورة      

شريطة ان ال تؤدي هذه المشاركة الى عرقلة        

الجهاد ضد الواليات المتحدة او تقـود الـى         

ر  وكان موقف الهيأة اكث    xvii.المهادنة مع العدو  

وضمن تنديـدها   . سلبية في رسالة مفتوحة لها    

بمسودة الدستور، تركـت الرسـالة الخيـار        

للناخبين انفسهم التخاذ القرار بالمشاركة فـي       

التصويت او مقاطعة االستفتاء، مع تحـذيرهم       

بأنهم اذا اختاروا التـصويت، فـان رجـال         

 ومـن   xviii.السياسة قد يخدعونهم ويضللونهم     

 انهـا التعـارض     الواضح ان الهيأة، ورغـم    

البرلمان في المبدأ وترفض الدسـتور النهـا        

ترى انه ال يطرح ارادة الشعب او يمثلها، لم          

تساهم بشكل كبير في نـشر وبـث المفـاهيم          

  .الديمقراطية

وقد انشأت هيأة علمـاء المـسلمين       

ايديولوجية قائمة على اساس مقاومة االحتالل      

االمريكي، وعالقاتها مع سـائر الجماعـات       

خرى في العراق ينظر اليها من هذه الزاوية     اال

وبناء على ذلك ال تعترف الهيآة بـأن        . تماما
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تسليم السلطة قد حصل من جانب امريكا الى        

ايدي االحزاب الشيعية والكردية في الحكومة      

وفي هذا الخصوص، شاهدنا كيـف      . االنتقالية

ان مشروعها االصالحي، البحث عن حلفـاء       

يكن ناجحـا بالـشكل     بين صفوف الشيعة، لم     

فالتحالف مع مقتدى الـصدر لـن       . المطلوب

يعاود الظهور اال اثنـاء المفاوضـات حـول         

عندما نظـم   مسودة الدستور بعد سنة واحدة،      

الصدر مظاهرات جماهيرية ضد الفيدرالية في      

تعاون وثيق مع قادة الهيأة وربما مع عناصر        

وفي الرمادي وبقية مدن    . النظام السابق ايضا  

ة المثلث السني، رفع المتظاهرون صور      منطق

الـى جانـب    ) على سواري االعالم  (الصدر  

 كما تـدخل الـصدر      xix.صور صدام حسين  

بالنيابة عن الهيأة عندما اتهمت االخيرة فرقـة        

مـن، بـشن    أ غطاء قوات    تحتبدر، العاملة   

حملة اغتياالت ضد رجـال الـدين الـسنة،         

 xx.وباالخص اعضاء هيأة علمـاء المـسلمين      

 علمـاء   ١٠٧ة في تقرير لها ان      أي الهي وتدع

 آخرين منـذ    ١٦٣سنة قد اغتيلوا وتم اعتقال      

بداية غـزو العـراق وحتـی نهايـة شـهر           

، عالوة علی تـدمير او      ٢٠٠٥ايلول  /سبتمبر

 ولم يـنج قـادة      xxi.  مسجدا سنيا  ٦٦٣احتالل  

وعلماء الهيأة من هذه الحملة، حيث فقد كـل         

ر بـشا  وكـذلك    حارث الضاري ) الشيخ(من  

 شقيقا برصاص منفـذي االغتيـاالت       الفيضي

اثناء الفوضى التي عمت العراق خالل السنتين 

  .الماضيتين

ويمكن القول ان تركيز هيأة علمـاء       

المسلمين الهتمامها علـى اشـد الجماعـات        

الشيعية تطرفـا وانـشغال فكرهـا بأخطـار         

االحتالل وبالمقاومة المسلحة لم يؤديـا الـى        

للثورة االسـالمية فـي   ابتعاد المجلس االعلى    

العراق وحزب الدعوة عنها فحسب وانما اديا       

ايضا الى ابتعاد الشخـصية االکثـر اعتـداال       

المتمثلة بالسيد السيستاني الذي انتقـد بـدوره        

البنود المتعلقة بـشروط النظـام الفيـدرالي        

وفي هذه االثناء   . الموجودة في الدستور الجديد   

ـ تجاوزت المنظمات الـسنية الراغ     للعمـل  ة  ب

والتحرك على الساحة كما هو الحال بالنـسبة        

لالحزاب السياسية الناشـطة، مثـل الحـزب        

االسالمي العراقي، تجاوزت وبشكل جزئـي      

القيود والتحديدات الموجودة امام االقلية السنية      

 مازالت هيـأة علمـاء      العربية، محققة انجازاَ  

ورغـم ان مطالبـة     . المسلمين تطمح لتحقيقه  

جدول زمني النسحاب القـوات     الهيأة بوضع   

االمريكية حظيت بدعم شعبي، اال ان تعنـت        

هيأة علماء المسلمين حال دون قبول الـشعب        

للهيأة واالعتراف بها كجهة معادلة للمرجعيـة    

وتأثيرها او نفوذها المستقبلي سيعتمد     . الشيعية

على نجاح بقية المنظمات والجماعات الـسنية       

على المـشاركة  في تعبئة العرب السنة وحثهم     

كانون االول للعام / في انتخابات شهر ديسمبر 

٢٠٠٥.  

   الهوامش  
  

                                                 
" السبيل" مقابلة مع عبدالسالم الكبيسي، مجلة  )١(

  .٧/١٠/٢٠٠٣، )عمان(

  .٢/٢/٢٠٠٥صحيفة الشرق االوسط،  )٢(

  .٧/١٠/٢٠٠٣مجلة السبيل،  )٣(

 السلسلة بشكل لقد نشرت معظم اعداد هذه) ٤(

موجز في مجلة السبيل، النشرة االسبوعية 



 التحدي الصهيوين         )٢٥(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
                         مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية ١٥ من ١٥                            ٢٠٠٦ - نيسان

 

                                                                 
االسالمية التابعة لحركة االخوان المسلمون 

/ شباط واغسطس / االردنية، بين شهري فبراير 

 وقد انتقل موقع انترنت الهيأة ٢٠٠٥آب من عام 

-http://www.iraqمؤخرا الى العنوان 

amsi.org/.  

 من فقه –" لماذا مقاومة وليس جهادا؟) "٥(

المقاومة، الجزء االول، مقال نشر في مجلة 

  .٢٠٠٥ –شباط /  فبراير ٢٢السبيل، 

، من فقه المقاومة، الجزء "مجاهدون ام دعاة) "٦(

الحادي عشر، مقال نشر في مجلة السبيل، 

٤/٥/٢٠٠٥.  

، من فقه المقاومة، "المقاومة وعقيدة التوحيد)٧(

ل، الجزء الثالث، مقال نشر في مجلة السبي

، "المقاومة والمصلحة العامة"، ومقال ١/٣/٢٠٠٥

من فقه المقاومة، الجزء الثامن عشر، 

، يمكن الحصول عليها على موقع ٢٦/٦/٢٠٠٥

 http://www.iraq-amsi.org : االنترنيت

، من فقه "المقاومة وواجب الوقت" مقال  )٨(

المقاومة، الجزء العاشر، نشر في مجلة السبيل، 

٢٦/٤/٢٠٠٥.  

، بتاريخ ٩١ انظر مثال، البالغ رقم  )٩(

، بتاريخ ٩٤، والبالغ رقم ١٢/٢/٢٠٠٥

١٩/٢/٢٠٠٥.  

مقابلة مع محمد عياش الكبيسي في مجلة ) ١٠(

  .١/٢/٢٠٠٥السبيل، 

، من فقه "المقاومة والورقة الطائفية) "١١(

، ١١/٥/٢٠٠٥المقاومة، الجزء الثاني عشر، 

: يمكن الحصول عليه على موقع االنترنيت
http://www.iraq-amsi.org  

  .المصدر نفسه) ١٢(

  .١٠/٤/٢٠٠٤صحيفة الغارديان، ) ١٣(

. نت.اسالم اون الين: موقع انترنيت) ١٤(

IslamOnline.net ،٢٢/٨/٢٠٠٥.  

                                                                 
  .١٥/١٠/٢٠٠٥مجلة نيويورك تايمز، ) ١٥(

مقابلة مع عبدالسالم الكبيسي في مجلة ) ١٦(

  .٢٨/٦/٢٠٠٥السبيل، 

لنص الكامل للفتوى الصادرة للحصول على ا) ١٧(

: ، يراجع موقع االنترنيت١٩/٨/٢٠٠٥بتاريخ 
http://www.thisissyria.net 

 نشرت الرسالة المفتوحة على موقع  )١٨(

. ٨/٩/٢٠٠٥بتاريخ  Elaph.com  :االنترنيت

، بتاريخ ١٤٨انظر ايضا البالغ رقم 

، الذي يمكن الحصول عليه على ٢٤/٨/٢٠٠٥

 http://www.iraq-amsi.org: موقع االنترنيت

  .٢٣/٨/٢٠٠٥مجلة السبيل، ) ١٩(

. ١٩/٥/٢٠٠٥صحيفة الشرق االوسط، ) ٢٠(

وللتعرف على دور مقتدى الصدر يراجع موقع 

  .Elaph.com ،۲۱/۵/۲۰۰۵: االنترنيت

، IslamOnline.net: يراجع موقع انترنيت )٢١(

٢٥/٩/٢٠٠٥.  


