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  مركز الكاشف"ط الضوء على أفكار الكاتبمقاطع مقتبسة من النص األصلي تسلّ"

دار االهتمام البريطاني للسيطرة على العراق بعد الحرب العالمية األولى ،كانت بيل هذه المقيمة في عندما إست

 ، فهي التي أعدت العراق وهيأت مِلكه المستقبلي فيصل أمير صاحبة القرار في صناعة تأريخهشارع الرشيد هي 

، وشرحت له أنساب القبائل  المحلّيينوعرفته على شيوخهمكة ، وهي بيل التي أرته القطر الذي سيحكمه ، 

  وأسماء العشائر الوفية المخلصة

 ولم يكن لها إال صبر قليل في التعامل مع زعمائهم الدينيين تضمر شكوكاً عميقة تجاه الشيعةيقال أن بيل كانت 

بسبب عوا الكثير المزعجين والحساسين السريعي الغضب ، الذين كانت تعتقد أن عليهم أن يفعلوا الكثير أو يدف

   في نهاية الحربتمردهم ضد البريطانيين

 كبيرة سوء ثقة ، وهم يختزنون وترددوا في التعامل معهاعلماء الشيعة من جانبهم بادلوها هذه المشاعر، 

   الحقةلسنين طويلة سوف تبقى تنفذ أو تترشح وتتقطر مرارةبالبريطانيين ويكنّون لهم 

 الالحقة للعقود الثمانية ، وإنّهم سوف يحكمون هذه الدولة ستوكل الى السنّةاك كانت إن دولة العراق الجديد آنذ

كأكثرية ) أي داخل هذه الدولة( الى داخلها الشيعة أن ينظروا من الخارجكأقلية ولكن بصفة األكثرية ، وعلى 

  يعيشون في وسط األقلّية

أي إن الرياض .  واضحة ضد صدام تحرز انتصاراًعيةرؤية إنتفاضة شيإن العائلة السعودية لم تكن راغبة في 

الخوف الذي تراه  ، وهو نفس التوجس أو ١٩٩١ عام تهديد الشيعة وإحتمال قيام سلطة شيعيةتوجست من 

  اليوم في العراق

             تحت ) خطيراً( من أن تراه عراقاً دكتاتورية سنّية أكثرإنها تفضل أن تُبقي العراق عراقاً تحت 

  سيطرٍة أو سلطٍة شيعية

 الى صناديق خرج ماليين الشيعة العراقيون ، ٢٠٠٥ يناير ٣٠وبعد قرابة الخمسة عشر عاماً ، وتحديداً في 

   فيههيمنة الشيعة والتأكيد على بنهضة الديمقراطية في العراقاالقتراع في أشبه ما يكون باالحتفال أو االحتفاء 

  الفوز بحكم األكثريةأن المكافأة هي ) ريخ الشيعةفي تأ(وهكذا حصل وللمرة األولى 

  ممثّلين عنهمالشيعة   الذين إختارهم الزعماء الملهمين دينياًوعلى واشنطن اليوم أن تتعلّم كيف تتعامل مع 

ومع . الوسطاء الحقيقيين للسلطة في العراق) آيات اهللا  (أصبح الشيعة ومعهم آياتهمفي فترة ما بعد الحرب ، 

   وثيوقراطيتهاتكرار التجربة اإليرانيةإن هذا لم يكن يعني ذلك ف

 ولكن على منقسمين بعمق في البلد ، وجد رجال الدين الشيعة أنفسهم إعدادهم الستالم الحكموبينما يجري 

  الصعيد السياسي هذه المرة أكثر بكثير من إنقسامهم على المواضيع الثيولوجية أو الدينية

                  تهيمن على السياسة الشيعيةو مذاقات دينية لرجال الدين ظهرت وكأنها  أثالثة إتجاهاتهناك 

  الجديد في العراق
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 واآليات العظام لسيستانيوهذا يشمل معسكر آية اهللا العظمى ا. المذاق المهدئهو المزاج أو : االتجاه األول

الباكستاني ، وسعيد الحكيم، ويضم أيضاً محمد إسحاق الفياض ، وبشير النجفي : اآلخرين في النجف وهم

  ممثلّيهم ووكالءهم في مختلف المدن والمحافظات في طول العراق وعرضه

 مجيد الخوئي ونجله األكثر شهرة آية اهللا الخوئي الذين كانوا مرتبطين مع الزعماء الشيعة في المنفىوكذلك 

 ، واألكثر ٢٠٠٣ق من منفاه في بريطانيا في ربيع الذي طُعن حتى الموت بعد فترة قصيرة من عودته الى العرا

  مقتدى الصدرإحتماالً بإيعاز أو توصية من 

 في األحياء الفقيرة في بغداد والبصرة ، وكذلك في كركوك بين بمقتدى الصدر ومؤيديهويمثَّل : االتجاه الثاني 

  التركمان الشيعة في شمال العراق

 أحرزت تأييداً جماهيرياًى  علماء الدين كانت هي األخرى قد مجموعات شيعية أخرى ، ليست محسوبة عل

 ، والتي كانت في يوم من األيام حاملةً مشعل النشاطات الدعوةأكثر هذه الجماعات معروفيةً هي . وشعبياً

الدعوة كان لها توجهاً دينياً ، ولكن . ١٩٨٠ في الثمانينات نظّمت الشيعة ضد صدامالشيعية، وكانت هي التي 

  جال الدين لم يكونوا يديرونها أو يشرفوا عليهار

وكأنها ال تتفق في مسألة التنسيق والتعاون مع  الواليات المتحدة ، ) أي الشيعية ( وظهرت هذه الفصائل 

ويستمر إختالفها على االنتخابات والحكم ومسار العملية السياسية حتى يصل هذا االختالف الى مسائل التعامل مع 

  لكرد، والدستور وحتى الفيدراليالسنّة ، وا

   ومتحدياً المجلس األعلى وفيلق بدررافضاً قبول زعامة السيستانيواصَل الصدر طريقه الخاص بال تحفّظ 

 بإعتبار هذا الوقوف هو سيجعل منه زعيماً وطنياً عراقياً كامالًكان يعتقد بأن الوقوف ضد األمركة ومناهضتها 

   أو إرادة عموم السنّة كذلك ورغبةرغبة األكثرية الشيعية

 إلزاحة الصدر عن  المشهد العراقي بشكل دائم، ولكنه يعول وبشكٍل واضح على القوات األمريكيةكان السيستاني 

 ، الذي له عالقات وثيقة مع الصدر لم يكن راغباً برؤية بتشجيع من قبل حزب اهللا يقال إنه - لم يقرر التدخّل بعد 

ولكن وعندما ظهر بأن إقتحاماً وشيكاً أو هجوماً على المرقد المقدس يمكن أن يقع وإن  -جيش المهدي يدمر 

  قرر التدخّلذلك يثير عاصفة من غضب جماهيري تصعب السيطرة عليها 

، تحول فيلق بدر بسرعة الى حكومة أمر واقعكان تركيز المجلس األعلى الخاص واألهم على البصرة ، حيث 

 في يناير تشكيل قوة إستعراضية كبيرة في االقتراعات البلدية األعلى قد أسفرت عن وكانت جهود المجلس

 حيث فاز في ست من مجموع ثماني من المحافظات ذات األكثرية الشيعية ، كما جاء الفائز األول في ٢٠٠٥

  من األصوات% ٤٠بغداد وبنسبة 

 ، وخاصة فيلق بدر الذي أصبح محصناً في  فيهاالعديد من الوزارات مسلّالًَ عناصرهالمجلس إنطلق بسرعة الى 

   ، مكرساً موقعاً مفضالً للمجلس األعلى في مستقبل العراقوزارة الداخلية

    زرع بذور خصومات حادة في - والسيستاني في القمة المفضلة - الفوز االنتخابي لشيعة العراق عموماً

  أوساط الجماعات المختلفة



 التحدي الصهيوين         كتب خاصة                                                  التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ٣٧ من ٤                                            ٢٠٠٨ -      شباط
 

مدينة البصرة ) حكومة (ركز االهتمام ، قدمت صورة بعيدة المدى في التعددية مما قدمته  ،  مالحكومة الشيعية

، إقحام التشريعات الدينية في الحياة اإلجتماعيةالمحكومة من قبل المجلس األعلى ، التي أظهرت حماساً بالغاً في 

،والعقوبات الوحشية ) لخمورومحالت بيع ا( من قبيل إغالق دور السينما ، ومحالت بيع أشرطة الفيديو 

           وإبعاد السنّة  المالبس واألزياء، وفرض نمط صارم من بحق الزانيات وسماسرة الكحولوالمتهورة 

  من المجالس البلدية وما الى ذلك

 وقدمت الى الواجهة أثارت سخط وحنق الكثيرين من الشيعة في بغدادإن صورةً لجمهورية إسالمية في البصرة 

   العتبارات خاصة الى فترة الحقةأراد السيستاني تأجيلهاع تلك التساؤالت التي جمي

، ليس فقط في إنعطافتها الثيوقراطية وإنما في كانت مثيرةً للمشاكلحكومة المجلس األعلى في البصرة تحديداً 

 كل مظاهر السلب مع ثيوقراطية ممزوجة، لقد صار منتقدوها ينظرون إليها على أنها فسادها الواضح المعالم

  واللصوصية وسفك الدم

   األعلى في بغداد وكذلك في الجنوبيتحدون المجلس ينظّمون أنفسهم وبدأوا أتباع الصدرفي هذه األثناء راح 

 ومناطق أخرى في جنوب الناصرية حيث عكس مزاج شيعة البصرةأما موقف المجلس األعلى من جانبه فقد 

، بغداد جوعتهم لفترات طويلة وحرمتهم من مصادر ثروتهم الضخمةاد بأن يميل المقيمون هناك الى االعتق

لم يعودوا يثقوا بحكومة مركزية قوية ، وراحوا ينظرون الى بغداد كحصن أو ) الجنوبيون(وبالتالي فإن هؤالء 

                        معقل ينطلق منه السنّة إلحكام الخناق عليهم والسيطرة على مصادرهم المالية ، فضالً 

  عن التحكّم بواقعهم وبمستقبلهم

 ينظرون بحذر ، وكركوك والموصل وحتى األنبار ، فإنهم على النقيض من ذلك الشيعة الذين يقطنون بغدادأما 

 الهشّة التي قد تجعلهم أو تحولهم الى أقليات في تجمعات حكم ذاتي كردية أو الترتيبات الفيدراليةالى مسألة 

  تقلّةسنّية شبه مس

 مترفّعاً على هذه النـزاعات حاول السيستاني أن يبقى فوق الجميعوعلى إمتداد كل هذا الجدل والصراع ، 

 وصيانة الهوية الشيعية ، الجائزة الكبرى وهي تسليم العراق للشيعةلقد إستمر واضعاً عينيه على . والسجاالت 

  الدستور الجديد وفي الدولة المنبثقة عنهفي نصوص ) أي إدخالها(بالتأكيد على دعمها أو تدعيمها 

 لدرجة أن يحولوا ذكريات إحياء أن يلحقوا األذى ويوجعوا الشيعةهذه الحادثة دلّلت على أن المتمردين يمكن 

   جديدة وبال إنقطاعمناسبات عزاء ونحيبوفاة أئمتهم الى 

، وباتوا يسخرون من دعاواهم ابطةبدأ الشيعة ينظرون الى السنّة كوحوش هتدريجياً ، بعد هذه الحادثة 

  التأريخية في الفخامة والجالل

إذ جرى إستهداف عدد من . صار السنّة هم أيضاً تحت نيران الهجمات ففي البصرة ومناطق أخرى في الجنوب ، 

لغيرهم رجال الدين السنّة وتصفيتهم ، وهكذا بعض قادتهم ، وكان هذا الفعل أشبه برسالة واضحة لآلخرين أي 

  من السنّة على أن يرحلوا

         الصراع كان مرتبطاً بشكل مباشر مع حدة بدأت الهوية الشيعية تتشكّل من خاللهإن السلوك الذي 

   الطافح المذكورالطائفي
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 جيرترود بيل األكثرية التي أرادتعبر سهول العراق ، فإن ) أي تنحدر(وبينما كانت الدبابات األمريكية تتدحرج 

  )في صناعة عراٍق جديد ( بدأت اليوم تأخذ دورهاأو رغبت في إزالتها ) مس بيل(

 في مجلس الحكم ، ومعتبرين ذلك دالّة جيدة على التعددية مرحبين بالظهور الشيعيوبينما راح الكثيرون 

   كعالمة نحس وشؤمنظر السنّة الى هذه الدالة بتشاؤمالعظيمة، 

 العراقيين وبعض يفكر بها العديد من السنّةطريقة أو الرؤية التي كان  هذه كانت إنعكاساً للوجهات نظر شعالن

   العراقي الموحدتجاه اإلئتالفالشيعة العلمانيين 

 منذ بعالقات وثيقة مع ايران ، وإنما كانت تُقاد من قبل أناس يحتفظون فقط شيعية صريحةإن القائمة لم تكن 

بسخرية مرة ، ويصفونها بأنها ) أي عن الحكومة ( يتحدثون عنها بعض السنّة كانوا  . ١٩٨٠أعوام الثمانينات 

  ))الحكومة الصفوية((

 تون لقادة من قبيل ابراهيم الجعفرينعم ، إنوعبدالعزيز الحكيم اللذين عاشا طيلة سنّي رؤية الشيعة يصو ، 

 بين عمق الهوة، يكشف عن  خونةالحرب قاطنين في طهران فيما يراهما العديد من السنّة على إنّهما وغيرهم 

  ما تراه جماهير الطرفين حول هذا الموضوع وغيره

 وراح معبراً بعدما فتح رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري عالقات دبلوماسية مع إيرانوهذا ما أصبح أكثر وضوحاً 

  في تلك الحرب) الشائنة(عن أسفه لسلوك النظام العراقي، وممارساته 

 في النفوذ اإليراني بأن االتهامات الخشنة ذات الصوت األجشّ التي تتحدث عن التدخّل أو كل ذلك قدم دليالًَ

اإلشكاالت، .  أي إيران ، وإنّما ظل هذا العدو داخلياً- تشخيص العدو الخارجي للشيعةالعراق لم تكن قادرة على 

، التي بإمكانها تعزيز التحالفات فمخلّفات البعث والنمط السلفي المتطركما يراها الشيعة ، كانت ناشئة من 

  التكتيكية بسهولة ، وكانت تلقي بظاللها المقيتة فوق السياسة السنّية

 ، إنما هو موقفٌ تم تعميمه مسألة كون الشيعة أغلبية في داخل القطربعض السنّة تعلّقوا بوهٍم غريب وهو أن 

   الصنعأسطورة أمريكيةأو تمريره ِعبر 

 ويعتقدون بأن نسبتهم من يقدرون حساباتهم خطًأ، في ذلك الوقت ، مع ذلك ، كانوا مازالوا كثيرون من السنّة 

   %٦٠ليس بأقل من سكان العراق كانت يمكن أن تكون حسب إستفتاء يناير في أقل تقدير لها 

ي سيجرى  هذه في االستفتاء الذقادرين على إسقاط مسودة الدستوريتوقّعون بأنهم ) أي السنّة(لقد كانوا 

 الذي سيجري إنتخاب ستكون لهم كلمة أعلى في البرلمان الجديد -  كما أملوا -للمصادقة عليها، وإنهم عندئذ 

  أعضاءه الستئناف العملية السياسية

 على السكّة ، إيقاف حركته غير إنهم لم يستطيعوا عموم السنّة يزدرون الدستوروقد كشفت النتائج مؤخراً بأن 

 مما كانوا يحسبون السنّة كان عددهم أقّل في العراق ألن نتائج التصويت أثبتت بأن جينمنزعوإستمروا 

   ٢٠٠٥ وال تقبل الجدل في االنتخابات الوطنية في ديسمبر النقطة أصبحت واضحة تماماًهذه . ويقدرون

      ال المعارضةإ ، لم يبقَ أمام األحزاب السنّية من عمل ضعف السنّة العددي في العراقوبعد أن إنكشف 

  وتحدي نتائج االنتخابات
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 بدون التعاون الشيعة سوف لن يكون بمقدورهم حكم العراقإعتقد السنّة كذلك ، وربما لبعض القناعات بأن 

 دعمها وإسنادها من قبل إيرانوالتنسيق معهم وبغير ذلك فإن والواليات حكومة شيعية سوف تعمل فقط إذا ما تم 

   حسب زعمهم-ة المتحدة األمريكي

 وتلطيخ أو تشويه عالقاتهم أيضاً مع لعزلهم سياسياً كان مخطط له أو مصمم إن اتهام الشيعة بعالقات مع إيران

  بأنهم ال يستطيعون الحكم بدون دعم أجنبي) واقعية أو مفتعلة(الواليات المتحدة ، فضالً عن وصمهم بحقيقة 

، وإستهداف الوكاالت العالمية، والمؤسسات مهاجمة البنية التحتية للبلددعى  هذه االستراتيجية أو هذا االتّهام إست

       من تقديم من أجل إضعاف الحكومة ومنعها أو حرمانهاأو المجموعات االنسانية العاملة في العراق 

  الخدمات األساسية للمواطنين

 عدم قدرة هذه زيد دالالت التأكيد على  وأجهزتها األمنية مباشرةً ، سوف يمهاجمة الحكومة الشيعيةكما إن

  )وهو ما يسقط هيـبتها على الصعيدين الداخلي والخارجي(  ، بل عجزها عن توفير األمن الحكومة

 ، ولم يكن هناك أي سبب أو حكمة في معارضة بناء هذه الدولة لقد بدأ الشيعة يرون بإن الدولة الجديدة دولتهم

   من أجل أن يحصلوا على كل شيءحافظوا على كل شيءعليهم أن يبل على العكس ، كان 

، وإن السنّة يحملونها العناصر األكثر مناهضةً للسنّة في سياسة شيعة العراقظهرت قوات فيلق بدر وكأنها 

  مسؤولية الهجمات على مساجدهم وإستهداف رجال الدين السنّة فيها

ضد ظاهرة وصية صادرة من قبل المقاومة السنّية كان هذا النوع من القتل والموت أشبه  بتنفيذ عهد أو 

  االنبعاث الشيعي ومدعاةً لتعميق إنقسام طائفي مخطط له

 وبالتالي سوف يحدث رعباً عند الشيعةهذا العنف كان يوحي للسنّة ، أو يؤكّد تصورهم المعمول به طويالً ، بأنه 

  ينكمشون وينكفئونم دائماً فإنّهم على األقل يروعهم ويدفعهم لالنسحاب ، وإذا لم ينسحبوا كما هو حاله

، وهو نفس الشيء الذي فعله صدام حيث إستطاع حكم وهذا هو ما فعله العباسيون مع من تبقّى من الشيعة

          األكثرية الشيعية بهذا الترويع ، وهو نفس  الفعل الذي إستطاع به المتطرفون إنهاء التحدي الصادر 

  ةأقليتهم الشيعي من

 تتمظهر عبر حاالت إستعراض القوةردود الفعل السنّية دائماً وعلى طول الخط ضد التحدي الشيعي كانت 

بأن السنّة قادرين على  - ومعهم الواليات المتحدة -كان التمرد يكافح من أجل أن يري الشيعة . والسلطة

التخلّي عن  سوف يجبر الواليات المتحدة على  ، إلعتقادهم بأن ذلك في النهايةمواصلة العنف وإدامته الى األبد

  أي الحكم السنّي) حكمهم التليد(، وبذلك سوف يمهدون الطريق إلستعادة ولو شيئاً من الشيعة 

 نوا للشيعة بأنهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإنهم كانوا يقصدون من هجماتهم العنفية تلك ، بأن يبي

، وال حتى الواليات المتحدة ضعفاء وغير قادرين على حمايتهمالدينيين المبجلين حكومتهم المنتخبة ، وزعماءهم 

  األمريكية قادرة على توفير األمن الذي تاق ويتوق له الشيعة منذ زمن طويل
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 فالشيعة لم يكونوا آمنين على أنفسهم ، ال في األسواق العامة ، وال في المنازل وال المساجد وال مراكز الشرطة، 

وها هم في أماكن تجمعاتهم الدينية الكبيرة ، التي كانت محرمة عليهم تحت حكم صدام ، ) رمزياً طبعاً(تى وال ح

  اآلن يحتفلون ويحييون ذكرياتهم ومناسباتهم، بالماليين كداللة على قوة الشيعة وحضورهم

 العنف لم يعد مجرد تمرد هذا هو أن ٢٠٠٥بالنسبة للكثير من العراقيين ، الشيء الذي لم يكشف عنه في صيف 

  طائفي وإنما حرب أهلية

وكلما كان االنتحاريون التفجيريون يقتلون ويشوهون ، ويهاجمون المراقد والجوامع مستفزين اآلخرين بردود 

  كلما كان البلد يتجزأ ويتقسمفعل تعكس الفوضى والهرج والمرج في الشوارع والساحات العامة ، 

تصاعد، كانت الجلبة والجدل حول الديمقراطية ، والتنمية وكتابة دستور أو دساتير كلها في وسط هذا العنف الم

 ليس فقط كيف يستطيع العراق الجديد أن يمنح األكثرية الشيعية: لم تستطع إالجابة عن السؤال األصولي القائل

  ! من حمالت العنف؟ واقعية حمايتهم والحفاظ عليهمسلطة الشرعية السياسية وإنما 

فلن يكون من السهل ، والقبول بحقيقة األمر الواقع، وباألحرى قبول الحقيقة الجديدة، اإلذعان السنّينعم ، بدون 

   معاًإنجاز هذين الهدفين

 هذه أو تهدئتها وإذا لم سحق دوامة العنفوإذا لم تستطع الواليات المتحدة األمريكية وقوى األمن العراقية على 

           يفكروا  في العراق فلن يبقى أمام الشيعة إال أن بول فكرة الحكم الشيعيقيكن السنّة راغبين في 

  بالعراق بشكل مختلف

تُضعف ، وهذه سوف لن تُربك مهمة بناء الدولة وحسب، وإنما إشعال حرب أهليةفالمهم ، بالنسبة للزرقاوي هو 

   أو الجالء عنه بدون أن تحقّق أية عراقمغادرة ال، وتجبر الواليات المتحدة األمريكية على موقف الشيعة

  حصيلة سياسية إيجابية

اللذين كانا يرتكبان ضدهم ، وكما قال أحد علماء الدين سر الغضب وجذور العنف لقد فهم الشيعة بل عرفوا 

لألجانب ومع ذلك ، فما زال الشيعة بإختيارهم يكررون لومهم ) إن القتلة اليوم هم أنفسهم قتلة األمس: (الشيعة 

زالوا خائفين بل مذعورين في إلقاء اللوم على جيرانهم أو أبناء والدخالء على العنف الموجه ضدهم، وكأنهم ما 

 والقتلبلدهم وتحميلهم مسؤولية ذلك العنف
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  الفصل السابع

  أول دولة عربية شيعية
The First Arab Shia State 

. محالت من كال جانبيه ، يقع في قلب العاصـمة بغـداد           شارع الرشيد طريقٌ قديم مرصوفٌ بالدكاكين وال      

على مدخل هذا الشارع يتربع محل اإلقامة التأريخي للمديرة الدبلوماسية البريطانية المؤثرة فـي تـأريخ                

والمشهورة )  المترجم-المس بيل كما يسميها العراقيون  (Gertrude Bellالعراق الحديث، جيرترود بيل 

التي عاشت فترة هناك، ورسمت حرفيـاً خارطـة         )) ملكة العراق غير المتوجة   ((و)) بنت الصحراء ((بـ  

كانت بيل الحمراء الشعر ، متسلّقة جبال، خريجة جامعة . العراق، وباألحرى رسمت العراق على الخارطة

 ولقـد . أكسفورد ، وشاعرة مبجلة ذات عشق كبير للمجوهرات والقبعات الوردية ومحبة لكل ما هو عربى    

 ، و على إمتداد العقد التالي جابت الصحراء العربية ذهاباً وإياباً ١٩٠٠ذهبت أوالً الى الشرق األوسط عام 

وعلى طول هذا السفر كانت تأكل فـي  . astride a camelست مرات منفرجة الساقين على بعير عربي 

  .التضاريس الرملية الشاسعةأواني الخزف الصينية الجميلة التي كانت قافلتها قد رزمتها معها في تلك 

عندما إستدار االهتمام البريطاني للسيطرة على العراق بعد الحرب العالمية األولى ،كانت بيل هذه المقيمة               

في شارع الرشيد هي صاحبة القرار في صناعة تأريخه ، فهي التي أعدت العراق وهيأت مِلكه المستقبلي                 

قطر الذي سيحكمه ، وعرفته على شيوخه المحلّيين، وشرحت له          فيصل أمير مكة ، وهي بيل التي أرته ال        

  .أنساب القبائل وأسماء العشائر الوفية المخلصة

  .كانت لها رؤية واضحة جداً في كيف سيكون العراق ومن سيمسك السلطة فيه

 زعمـائهم   يقال أن بيل كانت تضمر شكوكاً عميقة تجاه الشيعة ولم يكن لها إال صبر قليل في التعامل مع                 

 ، الذين كانت تعتقد أن عليهم أن يفعلوا الكثيـر           pricklyالدينيين المزعجين والحساسين السريعي الغضب      

 كانت تعتقد أنهم كانوا دائماً شوكةً مؤذية .أو يدفعوا الكثير بسبب تمردهم ضد البريطانيين في نهاية الحرب

اء الشيعة من جـانبهم بادلوهـا هـذه المـشاعر،        علم. في خاصرة حلفائها وزمالئها في إيران المجاورة        

وترددوا في التعامل معها ، وهم يختزنون سوء ثقة كبيرة بالبريطانيين ويكنّون لهم مرارة سوف تبقى تنفذ                 

فالشيعة وقادتهم الدينيين لم يكونوا مناسبين أو متوائمين مع نظـرة           . أو تترشح وتتقطر لسنين طويلة الحقة     

لم تعرفهم ، أو على األقّل ، ال تعـرفهم كمـا تعـرف              ) في الحقيقة   ( إنها  .  العرب   بيل الرومانسية تجاه  

إن عالَم النجـف كـان      . زعماء القبائل الذين زارتهم وتعرفت عليهم في جوالتها السياحية في الصحراء            

  . غريباً عليها، ولم يكن هناك أي مكان في العراق يمكنها أن تتصور عالَم النجف من خالله

ن دولة العراق الجديد آنذاك كانت ستوكل الى السنّة ، وإنّهم سوف يحكمون هذه الدولة للعقـود الثمانيـة                   إ

أي داخـل هـذه   (الالحقة كأقلية ولكن بصفة األكثرية ، وعلى الشيعة أن ينظروا من الخارج الى داخلهـا     

  .كأكثرية يعيشون في وسط األقلّية) الدولة
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ملك فيصل ذي الثالثة وعشرين عاماً وهو حفيد فيصل الثاني وقتْله في إنقـالب  وعندما تم االنقالب على ال   

 تذوق الشيعة لفترة قصيرة طعم الحكم، وفقاً للقضية المعروفة بكون قائـد االنقـالب الـزعيم                 ١٩٥٨عام  

ة عبدالكريم قاسم من أم شيعية وكانت لديه عالقات وثيقة مع الشيوعيين الذين كان الكثيرون مـنهم شـيع                 

 ، فكانت نهضة القومية العربيـة       ١٩٦٣قاسم هذا تم االنقالب عليه هو اآلخر في إنقالب آخر عام            . كذلك  

كان البعـث   . في تهميش الشيعة  )  المترجم -أي حزب البعث    (التي أعقبت ذلك، وحيث ذهب البعث كثيراً        

يطرة سنية متوحـشة علـى    ولكنه بمرور الزمن أصبح آلة أخرى لس : في مظهره الخارجي علمانياً وقومياً    

كثيرون من الشيعة إعتنقوا القومية العربية وعدداَ منهم كانوا مبرزين في البداية في قيادة حـزب                . العراق

ولكن وبمرور الزمن أيضاً أمسك الحزب السلطة بالكامل وتـمت سيطرة البعثيين عليه كاملةً عام              . البعث  

) تكريت(ة بجذور تأريخية منسوجة بقوة من قبائل مدينة صدام           عبر إنقالٍب قاده مجموعة من السنّ      ١٩٦٨

والتي تعنـي   ( كانت هذه القيادة العشائرية السنّية مناهضة للشيعة وضد الشيوعيين          . وعشائرها ومحيطها 

خمس وثالثون سنة من حكم البعث كانت قاسيةً جداً علـى           ) . غيابياَ عند المتخلفين مناهضة للشيعة أيضاً     

فلقد قمع الشيعة وأساء معاملتهم بـشكل فـظّ         . وكانت سني صدام هي األسوأ في كل تلك الحقبة        الشيعة ،   

  .صدام يعتبر مثل يزيد) وبكلمة واحدة( بالنسبة للشيعة ، . وبدون شفقة أو رحمة 

 أثناء حكم صدام، كان يجري االعتداء عليهم      . يشكّل الشيعة األغلبية الساحقة من السكان في جنوب العراق        

بقسوة بالغة ، وكانت مدنهم مهملة بشكل مقصود ومنظم ومحرومة تماماً من الخدمات ، أهوارهم الرائعـة             

وضفاف األنهار تم تجفيفها بشكٍل متعمد وذلك لكي ال تكون مالذاً أو مأوى للمتمردين المناهضة لحكومـة                 

ى عمليات تهجير جماعي مرتجل     الكثيرون منهم تعرضوا ال    . ١٩٩٠صدام كما كانوا في بداية التسعينات       

ما يقارب المليون أو أكثر من الشيعة وعلى مدى جيل          . وفوري الى البصرة وبغداد ومدن العراق األخرى      

كامل أو أقل قليالً والذين كان يمكن أن يكونوا اآلن متواجدين في الحقول والمزارع والقرى، في منظومة                 

ن يقتصدون ويعيشون شظف العيش في وجـودات غيـر          األحواض الجنوبية لنهري دجلة والفرات هم اآل      

مستقرة في المدن وتحديداً في حي الفقراء المزدجم شمال شرق بغداد الذي كان يـسمى مدينـة صـدام ،                    

  .ويسمى اآلن مدينة الصدر بعد اغتيال آية اهللا محمد صادق الصدر والد مقتدى

ة الشعبية والمناسبات الخاصة بهم كعاشوراء مثالً ،        البعثيون منعوا الشيعة من إقامة االحتفاالت الجماهيري      

ويقـال أن أزالم صـدام أو       . وأعدموا العديد من القادة والزعماء الدينيين المحبوبين والمعـروفين لـديهم          

 ١٩٨٠مرتزقته وتابعيه قاموا بإغتيال رجل الدين المشهور والمحبوب جماهيرياً محمد باقر الصدر عـام               

يزعم أنهم أجبروه أن يشاهد إغتصاب شقيقته بعينيه وبعد ذلك زرعـوا            (  وحشي   وبطريقة شنيعة وأسلوب  

 بعدها قام سفاحوا حزب البعث كذلك بقتل أتباعه في حركة الدعوة وطاردوا كثيرين              )١().مسامير في جبهته  

أو )  المترجم -أي ممارسة العمل السري     ( منهم بشكل بوليسي بعد أن أجبروهم على العمل تحت األرض           

إنخرطوا في تجمعات ونشاطات شيعية ) أي في إيران(الفرار الى الخارج أو نفيهم عمداً الى ايران، وهناك 

تلقّت هذه المجاميع تدريبات ودعم     . وأصبحوا كوادر في المجلس األعلى للثورة االسالمية في العراق مثالً         

  .د البعثيين ولكن بدون جدوىمن قبل الحكومة اإليرانية للقيام بشن حمالت تمرد ومقاومة عنيفة ض
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كّل عائلة شيعية في العراق أو يشتبه أنها عائلة رجل دين كانت تواجه معاناة شديدة تحت حكم صدام ولها                   

. قصص طويلة يمكن أن تسردها عن ألوان التعذيب واالغتياالت التي شاهدتها في سجون صدام وطواميره              

) أي والد مقتدى الصدر وأخويه الكبيرين( ادق الصدر ونجليه كما قام صدام بقتل آية اهللا العظمى محمد ص       

 ، ناهيك عن إعدام العديد من أعمام وأخوال وأبناء عمومة عبدالعزيز الحكيم الرئيس الحـالي                ١٩٩٩عام  

  .للمجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق باالضافة الى عشرة من اخوانه

 أي عندما عاد الجنود     ١٩٩١ بمعنى إنهم حتى عام      -) م ومذهبهم لبلده(ورغم كل ذلك، بقي الشيعة أوفياء       

الشيعة من حرب الخليج األولى في الكويت ، قاموا بإشعال شرارة فوضى وشغب في البـصرة تطـورت                  

وهنا نظر الشيعة الى الواليات المتحدة لمساعدتهم بغية دعمهـم ، السـيما             . بسرعة وإمتدت  الى النجف      

للشعب العراقي باالنقالب على صـدام ،       ) األب(ترجموا دعوة الرئيس جورج بوش      وإنهم قد إستجابوا أو     

ومع ذلك ، فإن العربية السعودية قامـت بتحـذير          . وهو ما كان يمكن أن يترجم يدخّل أمريكي لصالحهم          

واشنطن ، بأنه وفي أوضاع غير مؤكّدة أو غير مستتبة في العراق إذا حـدث وأن، أزيـح صـدام عـن                  

، وتحت أي ظرف من الظروف آنذاك ، فإن إيران سوف تجني المكاسب وتفرض سيطرتها علـى                 السلطة

  . جنوب العراق 

أي إن  . إن العائلة السعودية لم تكن راغبة في رؤية إنتفاضة شيعية واضحة ضد صدام تحـرز انتـصاراً                

 التوجس أو الخوف     ، وهو نفس   ١٩٩١الرياض توجست من تهديد الشيعة وإحتمال قيام سلطة شيعية عام           

إنها تفضل أن تُبقي العراق عراقاً تحت دكتاتورية سنّية أكثر مـن أن تـراه               . الذي تراه اليوم في العراق      

وهكذا ، وتأثّراً بحليفتها في الحرب ، كانت الواليات المتحدة . تحت سيطرٍة أو سلطٍة شيعية) خطيراً(عراقاً 

وبقيت القـوات األمريكيـة     . ١٩٩١ الشيعية المذكورة عام     قد ضيعت فرصة المشاركة أو دعم االنتفاضة      

متمركزة تتفرج على المعارك في وادي الفرات وهي ترى كيف راح صدام يرسل قوات حرسه الجمهوري 

المرعبة نحو الجنوب ، مدججين بأسلحتهم ، تحرسهم الدبابات ورشاشات طائرات الهليوكـوبتر لـسحق               

  .المنتفضين والثوار

األضرحة المقدسـة فـي النجـف       .  من مدن شيعية بأكملها دمرت وتـمت تسويتها باألرض        أجزاء كبيرة 

وكربالء قُصفت بالقذائف والطائرات وعشرات اآلالف قُتلوا ، وتُركت أجسادهم تتجعد كقماش الجوخ فـي            

. أيـام   الشوارع حيث تلقي أضوية ضريح الحسين في كربالء إشعاعاً وهم ممددون في تلك الشوارع لعدة                

كانت القسوة والوحشية ال نظير لها، حسب قول أحد الجنراالت العراقيين في الحلة من الذين شهدوا مذابح                 

  : الشيعة في تلك المدينة وفي تلك االنتفاضة وأضاف

المجموعة األولى كانت من    . لقد قُمنا بإلقاء القبض على الكثيرين من الناس وقسمناهم الى ثالث مجاميع             ((

المجموعة الثانية هم من الذين كنا نشك بهم ، أما المجموعة الثالثة            . الذين كنا متأكدين بأنهم مذنبون      الناس  

وهنا إتّصلنا تلفونياً مع المراتب العليا الستالم األوامر وماذا يجب علينا فعله مع هؤالء     . فكانوا من األبرياء  

  .)٢()) مله فعالَفكان جوابهم أن أقتلوهم جميعاً ، وهذا هو الذي قمنا بع
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كما قام صدام بإجبار عم     . المقابر  الجماعية التي ضمت هؤالء ، لم يتم الكشف عنها إال بعد سقوط صدام                

بأن يشاهد إعدام عدداَ من أبناء أخوته بأم عينيه         )  المترجم -آية اهللا محمد حسين الحكيم      (عبدالعزيز الحكيم   

أي ( الى عبدالعزيز وأخيه األكبـر بـاقر        ) المرعب(المشهد  ومن ثم إرساله الى طهران لنقل صورة هذا         

والذي كـان رئيـساً     )   المترجم -السيد محمد باقر الحكيم الذي إستشهد بعد سقوط النظام بسيارة مفخخة            

نعم، في عراق صدام حسين لم تكن هناك أية تنظيمات          . للمجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق آنذاك      

معترف بشرعيتها ، والقياديون الوحيدون الذين كان الشيعة ينظرون إليهم كمنقـذين أو             شيعية شرعية أي    

  .مؤيدين أو هادين هم آيات اهللا الذين إستمروا في رعاية أبناء جلدتهم بالرغم من إنحطاط النظام ونذالته

راقيـون الـى     ، خرج ماليين الـشيعة الع      ٢٠٠٥ يناير   ٣٠وبعد قرابة الخمسة عشر عاماً ، وتحديداً في         

صناديق االقتراع في أشبه ما يكون باالحتفال أو االحتفاء بنهضة الديمقراطية في العراق والتأكيـد علـى                 

 آية اهللا السيستاني كان قد إقترح على الشيعة بأن يعقدوا ما يشبه الميثاق بين الفـصائل                 .هيمنة الشيعة فيه  

سمي أيضاً البيـت    ( شيعي موحد   ) لتكاتف ضمن إئتالف  أي ا (الشيعية المختلفة ، ملزماً إياهم بشد األيدي        

في (وهكذا حصل وللمرة األولى     . والتركيز على تأكيد قوتهم عبر صناديق التصويت واالستفتاء         ) الشيعي

إقترح السيستاني بعد ذلـك ، أن الـشيعة بإمكـانهم           . أن المكافأة هي الفوز بحكم األكثرية     ) تأريخ الشيعة 

ولكـن المفـردة    . النظام الذي يريدونه بالضبط ويراوغون على هيكلته بالتحديد بعدئذٍ        المماحكة على شكل    

األولى من العمل التي ينبغي عليهم فعلها هي حماية وضمان المكاسب الشيعية األساسية والتي بـدونها ال                 

  . يمكن تحقيق أو ضمان أية منجزات مستقبلية 

ذاهباً الى ما هو    . ة والثانية شفوية ملزماً الشيعة بالتصويت     وهكذا أصدر السيستاني فتوتين األولى تحريري     

أبعد من ذلك ِعبر التأكيد على إخبار النساء، بأن تصويتهن يعتبر واجباً إلزامياً دينياً، حتى لو قام أزواجهن                  

الستفتاء وفي الحقيقة إن ذهاب النساء الى مراكز االقتراع في يوم ا          : ((  حتى إنّه قال   )٣(. بمنعهن عن ذلك  

 ولم يعد مدهشاً أنّه     )٤()) أو االنتخاب ، إنّما هو كخروج زينب حين نزلت الى ميدان المعركة في كربالء               

  )٥(.من كّل ثالثة مصوتين في القوائم الشيعية التي عمل السيستاني على إيجادها فعالً كانت إمرأة 

ـ         من األصوات ، وقريباً من النـصف فـي          % ٤٨ فالبيت الشيعي فَعَل حسناً في االنتخابات ِعبر فوزه ب

وكان في قمة المكونات الدينية الفائزة باالنتخابات هما المجلس األعلى للثورة اإلسـالمية            . مقاعد البرلمان 

. قد إكتسح معظم المقاعد البلدية في بغداد العاصـمة        ) أي المجلس األعلى  (كان األول   . في العراق والدعوة  

 .ن تتعلّم كيف تتعامل مع الزعماء الملهمين دينياً الذين إختارهم الشيعة ممثّلين عنهم            وعلى واشنطن اليوم أ   

وكان على االئتالف أن يحِكم سيطرته على موقعه المهيمن بعد سنة تقريباً أي في االنتخابات الوطنية التي                 

ن ، أي أكثـر مـن       من مقاعد البرلما   % ٤٦، والتي فاز بموجبها بـ      ٢٠٠٥ ديسمبر   ١٥تم إجراؤها في    

 على الرغم من أن أتباع مقتدى الصدر هذه المرة كانت لهم حصة             -مقاعد كتلتي السنّة واألكراد مجتمعين      

  .UIAاألسد في مقاعد اإلئتالف العراقي الموحد 
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. الوسطاء الحقيقيين للسلطة في العـراق     ) آيات اهللا   (في فترة ما بعد الحرب ، أصبح الشيعة ومعهم آياتهم           

فالقضية في العراق ال تعني كم هم        . ع ذلك فإن هذا لم يكن يعني تكرار التجربة اإليرانية وثيوقراطيتها          وم

وبينما يجري إعدادهم الستالم  not how much shiism but whoseالشيعة؟ وإنّما لمن هؤالء الشيعة؟ 

 الصعيد السياسي هـذه المـرة       الحكم في البلد ، وجد رجال الدين الشيعة أنفسهم منقسمين بعمق ولكن على            

  .أكثر بكثير من إنقسامهم على المواضيع الثيولوجية أو الدينية

هناك ثالثة إتجاهات أو مذاقات دينية لرجال الدين ظهرت وكأنها تهيمن على السياسة الشيعية في العـراق                 

 العظمـى السيـستاني     وهذا يشمل معسكر آيـة اهللا     . هو المزاج أو المذاق المهدئ    : االتجاه األول . الجديد

محمد إسحاق الفياض ، وبشير النجفـي الباكـستاني ، وسـعيد            : واآليات العظام اآلخرين في النجف وهم     

الحكيم، ويضم أيضاً ممثلّيهم ووكالءهم في مختلف المدن والمحافظات في طول العراق وعرضه ، وكذلك               

 الخوئي ونجله األكثر شهرة مجيد الخوئي الذي        الزعماء الشيعة في المنفى الذين كانوا مرتبطين مع آية اهللا         

 ، واألكثر ٢٠٠٣طُعن حتى الموت بعد فترة قصيرة من عودته الى العراق من منفاه في بريطانيا في ربيع 

  . من مقتدى الصدرbehestإحتماالً بإيعاز أو توصية 

داد والبصرة ، وكذلك في كركوك      ويمثَّل بمقتدى الصدر ومؤيديه في األحياء الفقيرة في بغ        : االتجاه الثاني   

وعلى الرغم من أن حركة الصدر تبدو مفتّتة ومتشظّية وأن آخرين . بين التركمان الشيعة في شمال العراق   

إن والده كان رجل دين جماهيري محبـوب فـي          . يزعمون قيادتها ، فإن مقتدى هو المهيمن على الحركة        

لممتدة في الوسط الشيعي وداخل المدن الشيعية المحرومـة         حقبة صدام، وقد عرف بمشاريعه االجتماعية ا      

مقتدى إستورث جمهور والده الوفي وكافة شبكات أعماله في الخدمات االجتماعية التي كانـت              . والفقيرة  

  .متمركزة وقوية في محيط مدينة الصدر ببغداد

نه مازال شاباً جداً وأن تراث أبيه       أما مقتدى فلم يكن شخصية دينية جماهيرية أو محبوبة ، والسبب إبتداء أ            

 ، ولكنهما لـم   charisma and supportوالدعم )  المترجم-أي إعجاب الناس (هو الذي منحه الكارزما 

يمنحاه التحصيل العلمي واالحترام اللذين هما مصدري القوة الحقيقيين المعتبرين أو قل، لهمـا االعتبـار                

ولكونـه  )  المترجم -ويقصد الحوزوي   (شل في إنهاء تعليمه المؤسساتي      األكبر في الوسط العلمائي، ألنه ف     

شاباً ، كان األفضل له ممارسة ألعاب الفيديو من التعامل أو التعاطي مع تعقيدات الشريعة والفقه الـشيعي                  

نع  نسبةً الى صاMulla Atariفي أيام دراسته الحوزوية كان يطلق عليه مالّ أتاري ( والثيولوجيا الشيعية 

وهكذا فإن شأنه شأن العديد من سليلي العوائل الدينية األخرى في العراق وجد نفسه              ) . األلعاب االكترونية 

.  في موقع قوة وبروز ألن والده وأخويه الكبيرين كانوا قد قُتلوا   Catapulted) أي مرمياً بالمنجنيق  (مجنّقاً  

 كان عليه أن يعتمد في البداية على سلطة ونفوذ واحد           وألنه كان ضعيفاً جداً بلحاظ أوراق إعتماده الدينية ،        
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 ، حتى بدأ الحائري هذا قلقاً من سياسة مقتـدى           حسين الحائري من خلفاء والده المقيم في قم وإسمه كاظم         

  . ، ووجد من الحكمة النأي بنفسه بعيداً عنه)∗( erratic politicsالضالة الغريبة األطوار 

وراق إعتماد دينية مهمة راح محاوالً تزويقه بميسم راديكالي صـارٍخ مـن      كّل ما كان ينقص مقتدى من أ      

كان يفضل خوض معاركه في ميـدان       .سياسة تتفاقم إثارتها حدةً وجدالً بشخصيته الخاصة غير المستقرة          

صراع سياسي بممثّلين ينحدرون تصنيفاً من حزب اهللا ، ومن حرس الثورة اإليرانية، وحتى مـن أحمـد                  

حتى السيستاني ، الذي    . الذين راحوا جميعهم يحرضوه أو يدفعوه الى األمام لخدمة أهدافهم الخاصة          الجلبي  

 ، وجد في هذا الزعيم الديني المهيج المثيـر  rash politicsكان هدفاً لسياسة مقتدى المتهورة والطائشة 

 بغداد ، ما دام هو ومقتدى يشكّالن         أداة مفيدة للتعامل مع اإلدارة األمريكية في       firebrandللفتن والقالقل   

      good cop bad cop) وكبـة سـيئة  (نمطاً من فريق واقع الفعل أو األمر الواقع ، أو ما يمكن تـسميته  

  .األمر الذي ساعد على إبقاء األمريكان خارج لعبة التوازن) يلفّ حولها الغزل( 

 فضالً عن إرادته في تحـدي سـلطة الواليـات            الثائر هذه الجامعة بين االسالم والوطنية،      مقتدىصورة  

كانت حركته ، مع ذلك بحاجة الـى التـرابط          . المتحدة األمريكية ، أكسبته مقداراً من الشعبية والمحبوبية         

فقد كانت قوية ومندفعة ولكنها مشوشة وفوضوية ، وأفضل توصيف لها أنها سياسة الشارع أو               . المنطقي  

لقد حاز مقتدى على إعجاب أو ما يشبه اإلعجاب بين الشباب الفقـراء             ) . barrio(تيار الجماهير الشعبية    

الشيعة ، وإن منسوب تأييده في جنوب العراق راح ينمو بعد أن رمى بجيشه جيش المهدي وغير المتعلمين 

لقد حاز على موطئ قدم لـه       ) . في النجف  ( ٢٠٠٤ضد القوات األمريكية عام     ) غير متكافئة (في معركة   

تلك المدينة وكذلك في البصرة ، واألكثر منهما في كربالء حيث التجارة تقترن مع زيارات الحجـيج                 في  

كان مؤيدوه قـد    . الى الضريح المقدس للحسين وحيث يوفر موسم الزيارات هذه له تمويالً مهماً           ) الزوار(

ليـل مقارنـةً بالبيـت       ، ورغم أن حزبه أو جماعته لم يحرزوا إال الق          ٢٠٠٥شاركوا في إنتخابات يناير     

  . الشيعي، إال أنه كان قادراً على إيجاد وظائف حكومية ال بأس بها ألتباعه 

مقتـدى   قرر المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق والسيستانيبعد فترة من الشجار والشحناء مع      

تلك االنتخابـات عـن     أسفرت نتائج   . ٢٠٠٥ االندماج والمشاركة مع قواهما في إنتخابات ديسمبر         الصدر

وهكذا وعبر السيطرة على حصة كبيرة وحيازة سهم ال بأس به من            . ترقية موقف الصدر وتدعيم وجوده      

، وصار مع   King-maker صاحب قرار    - ملكاً   -مقاعد االئتالف الشيعي في البرلمان ، أصبح الصدر         

  .أولئك الذين يختارون مرشّح االئتالف لرئاسة الوزراء

                                                 
 يحاول الكاتب دائماً استخدام مفردات موهمة وتحمل أكثر من معنى في توصيف             –راجع قاموس المورد الكبير     ) ∗(

ى  مرادف كما جاء فـي القـواميس         المواطن الحساسة والدقيقة، لذا فإننا نجد أنفسنا مضطرين لتقديم أكثر من معن           

العربية، لإلحتفاظ بأمانة النص ودقّة الترجمة وخاصة في الكناية والمجاز والتشبيه كما قرأت وسـتقرأ بعـد قليـل                  

  ).  المترجم(
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 كان فيلق بدر ذراع المجلس األعلى العسكري يقف لموازنة العمليـة            السيستاني والصدر  بين   في مكاٍن ما  

قادة المجلس األعلى هما األخوان الحكيميان ، باقر وعبدالعزيز اللذان كان والدهما آية اهللا قيادياً               . السياسية

نفاهما في ايران مستقرين فـي       ، ذهب الحكيميان الى م     ١٩٨٠في الثمانينات    . ١٩٦٠نجفياً في الستّينات    

 االيرانية، -أثناء الحرب العراقية . وهناك شكّال المجلس األعلى للثورة االسالمية في العراق . طهران وقم

 بتشكيل وتدريب فيلق بدر الذي قاتل جنباً الى جنب مع القوات االيرانية ضـد               حرس  الثورة اإليراني   قام  

 فـي  ١٩٩١المجلس األعلى وفيلق بدر لعبا دوراً مهماً عـام  .  Saddam's militaryالجيش الصدامي 

 الرهيب المدبر من ِقبل     ٢٠٠٣آب  / بعد تفجير أغسطس    . إنتفاضة الشيعة العراقية التي دفعوا ثمنها غالياً      

متطرفين سنّة وقتْل باقر مع خمٍس وثمانين آخرين من الناس خارج مرقد اإلمام علي في النجف ، أصـبح      

  . رئيساً للمجلس األعلىعبدالعزيز

كان طويل القامة وكان في بداية ظهوره خجوالً فيه مسحة          .  ظهر للعلن كشخصية مؤثرة فجأة       عبدالعزيز

فبينما كان قريباً من أخيه الـذبيح بـاقر         . )٦(accidentalمن قائد عرضي أو غير مقصود أو غير متوقَّع          

رب وخبرات مشابهة ، عاش عبدالعزيز فترة  طويلة في          الذي كان متمرساً ومهنياً بين العديد ممن لهم تجا        

 مثّل الوجه المعتدل والمقبول فـي المجلـس         ٢٠٠٢وفي صيف عام    . ظل عالمية وحكمة أخيه باقر هذا       

. األعلى الذي سافر الى واشنطن للقاء نائب الرئيس األمريكي ديك تشيني ووزير الدفاع رونالد رامسفيلد                

لمبكّرة لبعض المراقبين في إمكانية فرض سيطرته على التنظيم والميليـشيا           وعلى الرغم من التشكيكات ا    

الجامعة له، لكنه نجح في هذه المهمة ووضع نفسه بقوة في موضع المسؤولية ، فـالمبعوث والمـشير أو                   

  . المستشار ، أصبح قائداً

 تأييداً جماهيرياً مجموعات شيعية أخرى ، ليست محسوبة على  علماء الدين كانت هي األخرى قد أحرزت         

أكثر هذه الجماعات معروفيةً هي الدعوة ، والتي كانت في يوم من األيام حاملةً مشعل النشاطات                . وشعبياً

الدعوة كان لها توجهاً دينيـاً ،       . ١٩٨٠الشيعية ، وكانت هي التي نظّمت الشيعة ضد صدام في الثمانينات            

 عدد من أعضائها ، بمن فيهم أول رئـيس وزراء           .ا عليها ولكن رجال الدين لم يكونوا يديرونها أو يشرفو       

آخرون منهـا بقـوا فـي       .  ، كان يعيش في المنفى في ايران وفي أوربا         براهيم الجعفري إعراقي منتخب   

  .العراق وإستمروا في التحريض ضد نظام صدام

قـات وثيقـة مـع      كان هناك سياسيون علمانيون شيعة كذلك وكان لعدد منهم ، من العراقيين المنفيين عال             

آخـرون  . الواليات المتحدة األمريكية ، ومن هؤالء أحمد الجلبي ، ورئيس الوزراء االنتقالي أياد عالوي             

غيرهم كانوا منضمين للحزب الشيوعي العراقي وهؤالء جميعهم غالباً ما يصنّفون على إنهم فريق شيعي               

  .أو صناعة شيعية

  .  األمريكية راحت فصائل شيعية مختلفة تتنافس الستالم السلطةحالما سقطت بغداد بأيدي القوات العسكرية

وهكذا الحكـيم،  ) أي المحتلين (مقتدى الصدر، مضخّماً ومستفيداً من عالقات السيستاني مع القوى األجنبية           

الذي هو ضـد    (جعل الصدر من نفسه ابن البلد  والقيادي العراقي العربي الوحيد من القادة ورجال الدين                



 التحدي الصهيوين         كتب خاصة                                                  التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ٣٧ من ١٥                                            ٢٠٠٨ -      شباط
 

وكلما خرجت العملية السياسية عن مسارها أو تعثرت أو إلتوت هنا           ).  المترجم - األجنبي الغازي    المحتل

) أي مقتـدى  (وهناك خرجت نغمة االحتالل ومسألة اإلعمار ومعزوفة بناء الدولة الى العلن، وبـدأ هـو                

بات المرحلة ومـا    وخصومه يتراشقان ويتبادالن التُهم وتغيير المواقف وتبديل التحالفات ، أي حسب متطل           

أي ( وظهـرت هـذه الفـصائل    . تقتضيه الضرورات التكتيكية أو ما تمليه الظروف اآلنية الشديدة التعقيد         

وكأنها ال تتفق في مسألة التنسيق والتعاون مع  الواليات المتحدة ، ويـستمر إختالفهـا علـى                  ) الشيعية  

االختالف الى مسائل التعامـل مـع الـسنّة ،          االنتخابات والحكم ومسار العملية السياسية حتى يصل هذا         

  .والكرد، والدستور وحتى الفيدرالية

واصَل الصدر طريقه الخاص بال تحفّظ رافضاً قبول زعامة السيستاني ومتحدياً المجلس األعلـى وفيلـق                

  . بدر

 وعهود بـين    أكثر من مرة وقف االيرانيون ، وحزب اهللا لبنان ، وأحمد الجلبي ، وتوسطوا لعقد إتفاقيات               

متلهفاً لتقوية موقعه بلعب دور الرجل الوطني المناهض لالحـتالل          . الصدر وخصومه من القوى الشيعية    

فإستفاق مرة . والوجود األمريكي ، تحدى الصدر وبشكل مفتوح وصريح سلطة الواليات المتحدة األمريكية           

لشيعة الذين كانوا يتعـاونون مـع الواليـات         فجأة وراح متودداً للسنّة آمالً في تقويض دور أولئك القادة ا          

كان يعتقد بأن الوقوف ضد األمركة ومناهضتها سيجعل منه زعيماً وطنياً عراقياً كامالً بإعتبار              . المتحدة  

  .هذا الوقوف هو رغبة األكثرية الشيعية ورغبة أو إرادة عموم السنّة كذلك

مـن  ( ألمريكية بتحريك مقاتلي جيش المهـدي        تحدى الصدر إتفاق معاهدة مع القوات ا       ٢٠٠٤في صيف   

داخل النجف حيث إحتلوا مرقد اإلمام علي والمقبرة الواسعة القريبـة واألزقـة             ) gunmenحملة البنادق   

قوات المارينـز األمريكية وباالشتراك مع قوات في الجـيش األمريكـي تحركـوا             . الضيقة المحيطة بها  

كانت المعارك ضارية وقد تركت آثاراً باديـة حـول المقبـرة            . اإلخراجه من األماكن التي يتحصن فيه     

لم تتوقف هذه المعارك حتى وصلت القوات األمريكية الى أسـوار أو جـدران              . المقدسة المحيطة بالمرقد  

ومع شبح أو إحتمال إقتحام قوات الكوماندوز العراقيين المدربين أمريكياً للمرقد المقـدس ،              . المرقد نفسه   

كـان السيـستاني    . اني من رحلة عالج في لندن ليقود عملية إنسحاب الصدر وينهي االشكالية             عاد السيست 

ولكنه لم يقرر  يعول وبشكٍل واضح على القوات األمريكية إلزاحة الصدر عن  المشهد العراقي بشكل دائم،

در لم يكن راغباً برؤية      يقال إنه بتشجيع من قبل حزب اهللا ، الذي له عالقات وثيقة مع الص              -التدخّل بعد   

 ولكن وعندما ظهر بأن إقتحاماً وشيكاً أو هجوماً على المرقد المقدس يمكن أن يقـع                -جيش المهدي يدمر    

  .وإن ذلك يثير عاصفة من غضب جماهيري تصعب السيطرة عليها قرر التدخّل

غيـر المدربـة وأسـلحتها      وبينما كان الصدر يلعق جراحه مراقباً مشهد جيشه غير المدرب أو ميلشيته             

البسيطة في أتون معارك ضارية مع القوات األمريكية، كان المجلس األعلى يرتّب وضعه بسرعة تعويضاً               

عن السنين األربع وعشرين التي ضاعت في المنفى، حيث راح يستجمع الدعم والتأييد من شيعة الجنـوب                 

 الخاص واألهم على البصرة ، حيـث تحـول          كان تركيز المجلس األعلى   . بمساعدة االيرانيين وحزب اهللا   
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فيلق بدر بسرعة الى حكومة أمر واقع، وكانت جهود المجلس األعلى قـد أسـفرت عـن تـشكيل قـوة                     

 حيث فاز في ست مـن مجمـوع ثمـاني مـن             ٢٠٠٥إستعراضية كبيرة في االقتراعات البلدية في يناير        

  )٧ (.من األصوات% ٤٠ في بغداد وبنسبة المحافظات ذات األكثرية الشيعية ، كما جاء الفائز األول

بعد فوزهم الكبير في تصويت يناير ، إشترك المجلس األعلى ، والدعوة ، وبقية الفصائل الشيعية األخرى                 

بمن فيهم جماعة الجلبي وبعض أتباع الصدر وراحوا يعززون ذلك الفوز بعد أن أمسكوا بالـسلطة فعـالً                  

المجلس إنطلق بسرعة الى العديد من الـوزارات مـسلّالًَ          . نتخابات  بأيديهم في ذروة صحوتهم في تلك اال      

عناصره فيها ، وخاصة فيلق بدر الذي أصبح محصناً في وزارة الداخلية ، مكرساً موقعاً مفضالً للمجلس                 

  .األعلى في مستقبل العراق

 بذور خصومات حادة فـي       زرع - والسيستاني في القمة المفضلة      -الفوز االنتخابي لشيعة العراق عموماً      

 ، كان الجدل العراقي العام يدور حول الدستور الجديد، ٢٠٠٥فعلى إمتداد عام . أوساط الجماعات المختلفة  

وبشكل متواز مع الجدل الشيعي الداخلي حول طبيعة الدولة الشيعية التي يراد لها أن تتشكّل في مـستقبل                  

) حكومة  (، قدمت صورة بعيدة المدى في التعددية مما قدمته          الحكومة الشيعية ،  مركز االهتمام       . العراق

مدينة البصرة المحكومة من قبل المجلس األعلى ، التي أظهرت حماساً بالغاً في إقحام التشريعات الدينيـة                 

) ومحالت بيع الخمور  ( في الحياة اإلجتماعية، من قبيل إغالق دور السينما ، ومحالت بيع أشرطة الفيديو              

وبات الوحشية والمتهورة بحق الزانيات وسماسرة الكحول، وفرض نمـط صـارم مـن المالبـس                ،والعق

  . واألزياء وإبعاد السنّة من المجالس البلدية وما الى ذلك

إن صورةً لجمهورية إسالمية في البصرة أثارت سخط وحنق الكثيرين من الشيعة في بغداد وقدمت الـى                 

  .راد السيستاني تأجيلها العتبارات خاصة الى فترة الحقةالواجهة جميع تلك التساؤالت التي أ

وفي تلك األثناء كانت اإلدارات البلدية لكل من الدعوة والمجلس لم تحّل إال القليل القليـل مـن المـشاكل                    

االجتماعية بينما ظهرت متسامحة جداً أو قدمت الكثير من التسامح في مسائل الفساد اإلداري والمـالي ،                 

 المحسوبية والمنسوبية ومحاباة األقارب في التوظيف داخل الدوائر العامة واالنقضاض على            بمعنى شيوع 

حكومة المجلس األعلى في البصرة تحديـداً كانـت مثيـرةً            . nepotism and corruptionالمال العام   

قدوها ينظرون  للمشاكل، ليس فقط في إنعطافتها الثيوقراطية وإنما في فسادها الواضح المعالم، لقد صار منت             

  )٨ (.thuggery إليها على أنها ثيوقراطية ممزوجة مع كل مظاهر السلب واللصوصية وسفك الدم

في هذه األثناء راح أتباع الصدر ينظّمون أنفسهم وبدأوا يتحدون المجلس األعلى في بغداد وكـذلك فـي                   

اب القوة ليمتدوا بنفوذهم داخالَ  المجلس األعلى وفيلق بدر من جانبهما فرضا سيطرتهما على  أسب       .الجنوب

لقد حرص الصدر أن يبقي المجلس األعلى خارج حلبـة سـباقه، وراح             . في القوى البيروقراطية واألمنية   

فقد إشتبك مع المجلس    . يشقّ طريقه بتحفّظ قافالً الى الوراء بإتجاه بل في صميم المعترك السياسي الكثيف            

الـصدر  . منهما يتّهم اآلخر بخيانة التـشيع والقـضية الـشيعية         األعلى في معارك سباق وراح كّل واحد        

أما مـصير الدسـتور   . لعروضه المقدمة الى البعثيين السنّة، والمجلس األعلى إلرتباطه أو عالقاته بإيران     
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 ، فقد أحـدث هـو اآلخـر         ٢٠٠٥أغسطس  / العراقي الذي كان يجري إنجازه والتصويت عليه في آب          

أي حركـة   ( حركة الصدر التي حازت مقبولية أكبر في جنوب العراق، مقتربـةً             صراعاً حاداً في تململ   

أكثر من الدعوة بسبب تضامنها المشترك في بلورة دولة عراقية موحدة ، بينما بدأ المجلس األعلى ) الصدر

هذه . يطالب بمحور شيعي إستقاللي بحكم ذاتي في الجنوب في ظّل حكومة مركزية عراقية فيدرالية هشّة              

السجاالت السياسية قذفت بل عجلت بإيجاد صدامات دموية حادة بين األطراف المتناحرة عكست إختالفات              

فلسفية ليس حول شكل الدولة العراقية وحسب، وإنما مخاوف مبيتة وضغائن عميقة الجذور لفصائل متعددة  

من جانبه فقد عكس مزاج شـيعة    أما موقف المجلس األعلى     . ومتباينة بين السكان الشيعة العراقيين أنفسهم     

البصرة ومناطق أخرى في جنوب الناصرية حيث يميل المقيمون هناك الى االعتقاد بأن بغـداد جـوعتهم                 

لم يعـودوا يثقـوا     ) الجنوبيون(لفترات طويلة وحرمتهم من مصادر ثروتهم الضخمة، وبالتالي فإن هؤالء           

صن أو معقل ينطلق منه السنّة إلحكام الخناق عليهم وراحوا ينظرون الى بغداد كح  ،   بحكومة مركزية قوية  

أما الشيعة الذين يقطنون بغداد،     .  فضالً عن التحكّم بواقعهم وبمستقبلهم     ،   والسيطرة على مصادرهم المالية   

وكركوك والموصل وحتى األنبار ، فإنهم على النقيض من ذلك ينظرون بحذر الـى مـسألة الترتيبـات                  

  . قد تجعلهم أو تحولهم الى أقليات في تجمعات حكم ذاتي كردية أو سنّية شبه مستقلّةالفيدرالية الهشّة التي

وعلى إمتداد كل هذا الجدل والصراع ، حاول السيستاني أن يبقى فوق الجميع مترفّعاً على هذه النـزاعات      

صـيانة الهويـة   لقد إستمر واضعاً عينيه على الجائزة الكبرى وهي تسليم العراق للـشيعة و      . والسجاالت  

في نصوص الدستور الجديد وفي الدولة المنبثقـة        ) أي إدخالها (الشيعية ، بالتأكيد على دعمها أو تدعيمها        

بمعنى إنه لم يقع في المستنقع ويحشر في نقاشات وسجاالت ال جدوى منها حول من هو اإليرانـي                   . عنه

، ولكن هذه الهوية كانت تطفـو علـى         أغلب الشيعة العراقيين هم عرب بشكل واضح        . ومن هو العراقي  

بطريقة جديدة تختلف عن تلك التي صورت من خاللهـا دائمـاً بمنظـور              . السطح فقط، ولكن هذه المرة    

  .القومية العربية والبعث العربي

إن تفجير األسواق العامة ، ومراكز الشرطة ، والمساجد والتجمعات الدينية المفتوحة في الفضاء ، كانـت                 

 الفترة تحدث يومياً ، مخلّفةً وراءها رواية بل روايات من الحزن والغضب كادت أن تُحدث شرخاً                 في تلك 

  .كبيراً بين السنة والشيعة وتفصل بينهما 

 ، كان هناك قرابة المليون زائر شيعي متجمعين على مقربة مـن مرقـد               ٢٠٠٥أغسطس  /  آب   ٣١ففي  

وبينما كـان   . م السابع للشيعة الذي كان مدفوناً في هذا المرقد        الكاظمين في بغداد إلحياء مناسبة وفاة اإلما      

هذا الحشد الهائل من الناس يعبر من مرقد اإلمام ِعبر الجسر الموجود على نهر دجلة نحو مدينة الـصدر                   

هذا وكانت هناك في أول صباح ذلك اليوم قذيفة         . جرى تعويقه وإنسد الطريق أي الجسر القائم على النهر          

وبينما الحشد المذكور الذي ال حدود له       . قد قتلت ستة عشر من الزائرين وجرحت كثيرين آخرين          مورتر  

 صـدقها هـؤالء     -على الجسر يمشي أو يزحف ، سرتْ هناك إشاعة من شخص أو عدة أشخاص تقول                

خوف سرى هلع و) المصدقة(وبسبب هذه اإلشاعة .  بأن هناك إنتحاري يمشي بين الزوار-الشيعة مباشرة   
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ونتيجة للفرار الجماعي المـذعور الـذي حـصل ،          . وعم الحشد رعب ال يمكن التغاضي عنه أو تكذيبه        

وبسبب التدافع والزحام قُتل أكثر من ألف شخص ، بعضهم سحق تحت األقدام حتى الموت، وبعضهم مات                 

ن سور الجسر ،وأغلـب     غرقاً بعد أن رموا بأنفسهم في النهر من شدة الهلع ، وآخرون تهدم بهم جانب م               

  .الضحايا كانوا من النساء واألطفال 

هذه الحادثة دلّلت على أن المتمردين يمكن أن يلحقوا األذى ويوجعوا الشيعة لدرجة أن يحولـوا ذكريـات              

كما إنها أشّرت على عدم قدرة الحكومة        . إحياء وفاة أئمتهم الى مناسبات عزاء ونحيب جديدة وبال إنقطاع         

لى مكافحة العنف وللحد الذي أكّد التمرد فيه ومن خالله على النجاح ، زارعاً الرعب في قلوب                 العراقية ع 

متأثرين بدعوات السيستاني وشبكة رجال الدين الذين يلتفّون حوله على عدم الرد بالمثل،             . وعقول الشيعة 

كن إحـساسهم بوضـوح     كان صبرهم مدفوع الضريبة، ول    . أظهر الشيعة قدرة هائلة على الكبت والتحمل      

والذي كان في معظمه ، ناتج عن أعمال     ( هويتهم كان ينمو فقط تحت االنقضاض المؤذي لالرهاب السنّي          

أناس غير عراقيين كالجماعة اإلرهابية التابعة ألبي مصعب الزرقاوي ، األردني السلفي الذي تزعم التمرد 

  .)وقام بتنفيذ أشد األعمال اإلرهابية عنفاً ووحشيةً

المواقف في الشارع بدأت بالتشنّج بعد أن إزداد تمسك الشيعة بتصميمهم على االحتفاظ بهـويتهم وتحمـل                

وفيما كانت العالقات بين الشيعة وجيرانهم السنّة، باقية ودية لحد اآلن ، فإن سوء              . مسؤولية هذا التصميم    

  .ابيين إزدادت حدةالظن بين البعثيين والسنّة المتأثرين بخطاب رجال الدين الوه

تدريجياً ، بعد هذه الحادثة بدأ الشيعة ينظرون الى السنّة كوحوش هابطة، وباتوا يسخرون مـن دعـاواهم              

ففي البصرة ومناطق أخرى في الجنوب ، صار السنّة هم أيـضاً تحـت               . التأريخية في الفخامة والجالل   

ة وتصفيتهم ، وهكذا بعض قادتهم ، وكان هذا إذ جرى إستهداف عدد من رجال الدين السنّ. نيران الهجمات

هذه األعمـال والتـي وقـع        . الفعل أشبه برسالة واضحة لآلخرين أي لغيرهم من السنّة على أن يرحلوا           

الغضب واالنحياز كانا   . البعض فيها بالالئمة على فيلق بدر ، عكست المزاج الشيعي المحتقن في الشارع            

إن السلوك الذي بدأت الهوية الشيعية تتشكّل مـن         . ين لالنقسام الطائفي  طافحين على كال الطرفين المتزعم    

  .خالله كان مرتبطاً بشكل مباشر مع حدة الصراع الطائفي الطافح المذكور

أصبح هذا جلياً تماماً بعد الهجوم على المرقد الشيعي حيث مدفن اإلمامين العاشر والحادي عشر للشيعة ،                 

أصبح : أو ما يسمى اإلمامين العسكريين، أقول     ) ه اإلمام الثاني عشر في غيبته     وحيث المكان الذي دخل في    

المئـات مـاتوا    . هذا الغضب واضحاً بعد هذه الحادثة وإنفتح على بوابة صراع طائفي مفتوح هذه المرة               

نـاس  عندما راح الشيعة الغاضبون والسنة يهاجمون المساجد ويقتلون رجال الدين، ويخطفون ويغتالون ال            

ورغم النداءات الداعية للتهدئة ، إال أن العنف إستمر في هيـاج وحقـد ، كاشـفاً عـن عمـق                     . المدنيين

  .االنشقاقات الطائفية التي كانت تسم شكل الهوية والسياسة الشيعيتَين

عبر سهول العراق ، فـإن األكثريـة التـي أرادت           ) أي تنحدر (وبينما كانت الدبابات األمريكية تتدحرج      

فما أن   . )في صناعة عراٍق جديد   ( أو رغبت في إزالتها بدأت اليوم تأخذ دورها         ) مس بيل (رترود بيل   جي
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هوت تماثيل صدام ونُصبه التي كانت منتشرة في طول بغداد وعرضها حتى الحت أفق التغيير واضـحة                 

بدءاً من البـصرة    فصور األئمة وآيات اهللا راحت منتشرة في كل مكان من العراق على الجدران              . للعيان

                ة تعـجوحتى بغداد ، وعادت األسواق التجارية واألزقّة والطرق الفرعية في كربالء والنجف منتعشة حي

التحول كان ملحوظاً كـذلك      . بالزوار القادمين من األماكن والمدن القريبة والبعيدة لزيارة المراقد الشيعية         

 Iraqi Interimي التكلمة اإلنكليزية في الصفحة القادمـة في تشكيلة مجلس الحكم العراقي المؤقت هنا تأت

Governing Council(IGC)  سهاوهو التركيبة اإلنتقالية الحاكمة أو السلطة االنتقالية المؤقّتة التي أس ، 

كان مجلس الحكم هذا هو الخطوة األولى في مسار نقـل الـسلطة             . التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة    

 كان هناك ثالثة عشر عضواً في هذا المجلس من أصل الخمسة والعشرين عضواً فيـه، مـن       للعراقيين إذْ 

عز الدين السليم الذي إستُشهد في حادث إنفجار سيارته بعـد عـدة             (الشيعة ، وفي مقدمتهم رئيسه األول       

رئـيس  أو كما  أشار نائـب       . وابراهيم الجعفري   )  المترجم -شهور على رئاسته لمجلس الحكم المذكور       

إن بإمكان الشيعة اليوم أن يرفعوا رؤوسـهم ، ألن          : ((الجمهورية العراقية الشيعي عادل عبدالمهدي بقوله     

  )٩( )).بإمكانهم أن يمثّلوا العراق 

وبينما راح الكثيرون مرحبين بالظهور الشيعي في مجلس الحكم ، ومعتبرين ذلك دالّة جيدة على التعدديـة          

زعماء سنّة ببدالتهم األنيقة ومعهم رجال      . لى هذه الدالة بتشاؤم كعالمة نحس وشؤم      العظيمة ، نظر السنّة ا    

وبعد أن بدأت الواليات المتحدة بفكـرة       . دين بجببهم المهلهلة راحوا  يعارضون هذا التشكيل بقوة ونشاط         

حول إمتعـاض  من دوائر الدولة ، حيث تم إبعاد عدو من بقايا حقبة صدام العسكرية ، ت             )) إجتثاث البعث ((

هـي تـسمية    )) إجتثاث البعث ((أن فكرة   ) بل صوروا ( السنّة الى إنسالخ وغضب، إذْ تصور الكثيرون        

كما إن بروز بعض الشخصيات ممن كانوا فتـرة مـا مـن الـشيعة               )) .إجتثاث السنّة ((أخرى لـ               

، كان قد أشعل أو سخّن حدة الذعر        المنفيين، وتصديهم للسياسة، من قبيل أحمد الجلبي وعبدالعزيز الحكيم          

  .والحنق من جانب السنّة

أما زعماؤهم ، وخاصة أولئك الذين لهم إرتباطـات         . نعم، السنّة ، ربطوا القوة المتنامية للشيعة مع إيران        

بعثية، فراحوا يتّهمون المسار الشيعي في كون رموزه أدوات بأيدي المعسكر اإليراني الشائن ، الـساعي                

حازم الشعالن الذي عمل كوزير دفاع في الحكومـة         . لى العراق واالستحواذ على السلطة فيه       للسيطرة ع 

المؤقّتة مع رئيس الوزراء الشيعي العلماني أياد عالوي كان يسمي إيران العدو رقم واحد للعراق متّهمـاً                 

 يحرص على أن كان شعالن هذا. طهران بأنها المسؤولة عن معظم حوادث العنف التي  تجري في العراق

يمنع إقامة أية عالقات بين شيعة العراق وإيران يمكن أن تكون سبباً للتدخّل اإليراني في الشؤون السياسية                 

وقد أصبح هذا التوجه أكثر وضوحاً عندما راح يعرف القائمة االنتخابية المهيمن عليها من قبـل                . العراقية

وجهات نظـر   )١٠() بأنها مخلب القط اإليرانيUnited Iraqi Alliance  UIAاإلئتالف العراقي الموحد 

شعالن هذه كانت إنعكاساً للطريقة أو الرؤية التي كان يفكر بها العديد من السنّة العراقيين وبعض الـشيعة                  

/ ، والحكومة التي كانت قد تشكّلت بعد الفوز بإنتخابـات ينـاير             العلمانيين تجاه اإلئتالف العراقي الموحد    

إن القائمة لم تكن فقط شيعية صريحة ، وإنما كانت تُقاد من قبل أناس يحتفظون بعالقـات                  . ٢٠٠٥شباط  
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) أي عـن الحكومـة      ( بعض السنّة كانوا يتحدثون عنهـا        . ١٩٨٠وثيقة مع ايران منذ أعوام الثمانينات       

  )).الحكومة الصفوية((بسخرية مرة ، ويصفونها بأنها 

أثناء الجدل الحامي والنقاشات الدستورية والقراءات الصادرة عن الدستور، وعندما راحت عناصـر مـن               

اإلئتالف الشيعي الموحد تدعو للفيدرالية ومنطقة حكم ذاتي شيعي في الجنوب ، سارع السنّة على الفـور                 

  )١١ (.الى محاربة الفكرة بإعتبارها مؤامرة إيرانية لتقسيم العراق

ثر بوضوح على االختالفات الصارخة في وجهات النظر حول الهوية ، وكذلك عدم القدرة على               كل ذلك يؤ  

فبينما .  االيرانية ، والتي ما زالت موضع تجاذب وأخذ ورد بين السنّة والشيعة-فهم أبعاد الحرب العراقية 

ة وينقـسمون علـى ذلـك ،     ايراني- عربية ، أو عراقية     -يؤكّد السنّة أن تلك الحرب كانت حرباً إيرانية         

وينظرون الى ايران  حتى اآلن بعدسات بقع الدم التي تركتها سنّي الثمانينـات ، فـإن الـشيعة مـازالوا                     

شاعرين باإلمتنان لما قدمته    ) الشيعية طبعاً (يشتركون مع االيرانيين متحسسين بتواصلهم مع الهوية الدينية         

أييد في سبيل قضيتهم العادلة ، ال سيما بعد المصير النكد الذي لهم ايران أيام معارضتهم لصدام من دعم وت

إنهم ينظرون الى الحرب بإعتبارها إثم وخطيئـة كبيـرة مـن        . ١٩٩١حّل بهم بعد إنتفاضتهم ضده عام       

 االيرانيـة   -خطايا صدام وآثامه الكبرى والتي راح الشيعة فيها من كال الجانبين على الحدود العراقيـة                

، إذ كان صدام يمسك بشيعة العراق ويجبرهم على أن يقدموا قرابين مكـرهين لحـضرته                ضحايا مجبرين 

combatant - victims.)١٢ (  

 اإليرانية ، إنما هـي أو       -وفي نظر الكثير من اإليرانيين والكثير من شيعة العراق ، إن الحرب العراقية              

لى كال الطرفين من الحدود ومن أجل اإليمـان         فالجنود الشيعة ع  .  صدامية   -أصبحت فعالً حرباً إيرانية     

. والوطن تـمت لفلفتهم في حرب قاسية أشعلها دكتاتور سنّي مهوس بل مسكون باألطمـاع والمخـاوف                 

  .ومع ذهاب صدام ، صارت ذكرى الحرب توحد الشيعة أكثر مما تُفرقهم في كال البلدين الجارين

بيل ابراهيم الجعفري ، وعبدالعزيز الحكيم اللذين عاشـا طيلـة     نعم ، إن رؤية الشيعة يصوتون لقادة من ق        

سنّي الحرب قاطنين في طهران فيما يراهما العديد من السنّة على إنّهما وغيرهم خونة ، يكشف عن عمق                  

وهذا ما أصبح أكثر وضوحاً بعدما فـتح        . الهوة بين ما تراه جماهير الطرفين حول هذا الموضوع وغيره         

براهيم الجعفري عالقات دبلوماسية مع إيران وراح معبراً عـن أسـفه لـسلوك النظـام                رئيس الوزراء ا  

  .في تلك الحرب) الشائنة(العراقي، وممارساته 

خارج تخوم الحكومة ومحدداتها ، نمت شعبية مقتدى الصدر في الشهور التي أعقبت الغـزو األمريكـي                 

وفي الحقيقة ، إن خطابه الوطني      . ان في البداية  للعراق ، ولكن ليس بسبب موقفه المعروف المناهض إلير        

الظاهري أعطى فكرة خاطئة أو مضلّلة عن مصلحته الحقيقية في سحب أموال االيرانيين ودعمهـم بعـد                 

 أما آية اهللا السيستاني ، فإن مولده اإليراني وجنسيته االيرانية لم يقلّال من التأييد الواسع له مـن                   )١٣ (.ذلك

اق ، وعلى الرغم من العالقات الوثيقة مع إيران ، فإن المجلس األعلى للثورة االسالمية في                ِقبل شيعة العر  

وفي نفس الوقت ، فإن أياد عالوي الذي قاد حملة مهمة فـي             . العراق عمق تأييده في بغداد ومدن الجنوب      
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األقـّل ، وفـي بعـض       كانون ثاني كباني جسور ممتداً نحو السنّة لم يكن له إال الحـظ              /إنتخابات يناير   

 وبعد عـام تقريبـاً      )١٤( .التقديرات إن تأييده كان أقّل وأضعف من عدد األعضاء الذين ذهبت بهم أرقامه              

كل ذلك قدم دليالًَ    .  كانت شعبية الرجل قد هبطت أكثر      ٢٠٠٥كانون أول   / ،وتحديداً في إنتخابات ديسمبر     

دث عن التدخّل أو النفوذ اإليراني في العراق لم تكـن          بأن االتهامات الخشنة ذات الصوت األجشّ التي تتح       

اإلشـكاالت، كمـا     . أي إيران ، وإنّما ظل هذا العدو داخلياً        -قادرة على تشخيص العدو الخارجي للشيعة       

يراها الشيعة ، كانت ناشئة من مخلّفات البعث والنمط السلفي المتطرف، التي بإمكانها تعزيـز التحالفـات              

  . ولة ، وكانت تلقي بظاللها المقيتة فوق السياسة السنّيةالتكتيكية بسه

مواقف السنّة العراقيين كانت تتشكّل من الخارج ِعبر إعتقادهم بأنهم قادرين على قلب األسفل الى األعلى                

بعض السنّة تعلّقوا بوهٍم غريب وهو أن مسألة كون الشيعة أغلبية في داخل القطر ، إنما هـو                  . وبالعكس

 ر أسطورة أمريكية الصنع       موقفٌ تمر ما نُسب الى من هو         .  تعميمه أو تمريره ِعبثين السنّة كرأحد المتحد

 قبل  -ليس بأصغر من الملك األردني عبداهللا ، ومن بعده وزير الدفاع العراقي الشعالن من أن االيرانيين                 

 إن   ١٥ (.اد الشيعة داخل العـراق     كانوا يعبرون الحدود من أجل أن ينفخوا أي يضخّموا أعد          -اإلنتخابات  

 بكَون الكثيرين ، إن لم يكن أغلب الشيعة فعالً عراقيين يرمي الى أن العراق يتمinsinuation                هذا الغمز   

  .تحويله الى دولة شيعية عبر القوة والخديعة واالحتيال

 هؤالء بمقاطعة إنتخابات يناير     إن سريان مثل هذه المعتقدات بين السنّة العرب كان مهماً ألن يسوق قرار            

كثيرون من السنّة ، في     .  وهو خيار كان وزن السنّة فيه حسب رؤيتهم التي جاءت متأخرة خطأً            - ٢٠٠٥

ذلك الوقت ، مع ذلك ، كانوا مازالوا يقدرون حساباتهم خطًأ ويعتقدون بأن نسبتهم من سكان العراق كانت                  

نفس االعتقاد كان سائداً عندما      . %٦٠ تقدير لها ليس بأقل من       يمكن أن تكون حسب إستفتاء يناير في أقل       

جرى الحديث عن عدد األعضاء السنّة في لجنة إعداد مسودة الدستور الجديد التي رفضت من قبل الـسنّة                  

 وبعدها تمت الموافقة عليها بعد منْحهم عدد من األصوات وبعد منحهم أيضاً ضـمانات               ٢٠٠٥في صيف   

يتوقّعون بـأنهم  ) أي السنّة(لقد كانوا . إعادة النظر في بعض مواد الدستور ومناقشتها الحقاً       بمفاتيح حّل أو    

 كمـا   -قادرين على إسقاط مسودة الدستور هذه في االستفتاء الذي سيجرى للمصادقة عليها، وإنهم عندئذ               

سـتئناف العمليـة    ستكون لهم كلمة أعلى في البرلمان الجديد الذي سيجري إنتخـاب أعـضاءه ال   -أملوا  

  .السياسية

غير أن الدستور تم تـصديقه      ) أي المخالفين أو المعارضين   ( وعلى الرغم من العدد الكبير للمنقلبين السنّة        

وقد كشفت النتائج مؤخراً بأن عموم السنّة يزدرون الدستور غير إنهم لم يستطيعوا إيقاف              . عبر االستفتاء   

ين ألن نتائج التصويت أثبتت بأن السنّة كان عددهم أقّل في العراق            حركته على السكّة ، وإستمروا منزعج     

هذه النقطة أصبحت واضحة تماماً وال تقبل الجدل في االنتخابات الوطنيـة             . مما كانوا يحسبون ويقدرون   

 كانت أصوات المعارضين السنّة عالية ولكن األحزاب السنّية مازالت تجري متباطئة             .٢٠٠٥في ديسمبر   

ئة خلف التحالف الشيعي في آخر إحصاء وذلك بهامش أكثر من أثنين للشيعة مقابل واحـد للـسنّة ،          ومتلكّ
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األحزاب التي قادت السنّة للعملية السياسية تقف اآلن متّهمة بأنها قادتْهم فقط لتأييد مـوقعهم كأقلّيـة فـي                   

قَ أمام األحزاب السنّية من عمل      وبعد أن إنكشف ضعف السنّة العددي في العراق ، لم يب          . المجتمع العراقي 

  .إال المعارضة وتحدي نتائج االنتخابات 

إعتقد السنّة كذلك ، وربما لبعض القناعات بأن الشيعة سوف لن يكون بمقدورهم حكم العراق بدون التعاون 

ان والتنسيق معهم وبغير ذلك فإن حكومة شيعية سوف تعمل فقط إذا ما تم دعمها وإسنادها من قبـل إيـر                   

إن اتهام الشيعة بعالقات مع إيران كان مخطط له أو مصمم        .  حسب زعمهم  -والواليات المتحدة األمريكية    

واقعية (لعزلهم سياسياً وتلطيخ أو تشويه عالقاتهم أيضاً مع الواليات المتحدة ، فضالً عن وصمهم بحقيقة                

الستراتيجية أو هذا االتّهام إستدعى مهاجمة      هذه ا  . بأنهم ال يستطيعون الحكم بدون دعم أجنبي      ) أو مفتعلة 

البنية التحتية للبلد، وإستهداف الوكاالت العالمية، والمؤسسات أو المجموعات االنسانية العاملة في العراق             

كمـا إن مهاجمـة     . من أجل إضعاف الحكومة ومنعها أو حرمانها من تقديم الخدمات األساسية للمواطنين           

ها األمنية مباشرةً ، سوف يزيد دالالت التأكيد على عدم قدرة هذه الحكومة ، بل               الحكومة الشيعية وأجهزت  

  ).وهو ما يسقط هيـبتها على الصعيدين الداخلي والخارجي( عجزها عن توفير األمن 

ولقـد تـم    . شيعة العراق ، شاركوا في تشكيل األجهزة األمنية الجديدة وإنخرطوا فيها جماعات جماعات              

حتى آية اهللا السيستاني كان قد شجع شباب الشيعة وبـشكل           . فعل ذلك من قبل زعاماتهم      تحريضهم على   

مكشوف على المشاركة واالنخراط في تلك األجهزة داعياً الى دعمها والتواصل معها لمواجهـة موجـات              

ن هناك أي سـبب     لقد بدأ الشيعة يرون بإن الدولة الجديدة دولتهم ، ولم يك          . العنف المعدة والتي تُعد ضدهم    

بل على العكس ، كان عليهم أن يحافظوا على كل شيء من أجل              . أو حكمة في معارضة بناء هذه الدولة      

 التي كانت تستهدف قتل الحشود مـن الـشيعة          - ولهذا جاءت هجمات السنّة      .أن يحصلوا على كل شيء    

ماكن تعبئة الوقود وحتى الواقفين سواء في مساطر العمل أو كراجات السيارات أو أ( الواقفين في الطوابير 

ناهيك عن المشاركين فـي األجهـزة األمنيـة وقـوات            )  المترجم -أمام أفران الخبز، وأطفال المدارس      

 -الشرطة، وتفجير مراكز الشرطة وخطف وقتل وإستهداف كافة عناصر هذه األجهـزة وبـال إسـتثناء                 

ة ضد االحتالل األمريكي ، وإنما جهوداًَ حثيثـة         من أعمال المقاوم  ) كما يزعم ( وحيث لم تكن في األصل      

  .ومدروسة لتعويق ظهور دولة محكومة شيعياً

 وفسروا عملياتهم األمنيـة     - وأحياناً كردية    -صور السنّة األجهزة األمنية العراقية بأنها ميليشيات شيعية         

إن فيلق بدر ، الذي إنخرطت معظم فبالنسبة للسنّة ، . في المدن السنّية بأنها كانت بسبب إستفزازات طائفية    

كوادره في وزارة الداخلية والقوى األمنية، وكانت متّهمة بإهانة وتعذيب السجناء في مراكز االعتقـاالت               

إنهـا  . التي تديرها الحكومة ، يعتبر ميلشيا ال يختلف كثيراً عن ميليشيات حركة أمل وحزب اهللا اللبنانية                 

 سلطوية كانت تشي بمشاهد مثيرة لحرب أهلية دموية ستمزق البلـد            حسب زعمهم صوراً مكررة لمزاعم    

كما كانت الميليشيات المذكورة قد ساهمت في تمزيق لبنان بعد أن إشتعلت فيها تلك الحرب المدمرة التـي                  

ظهرت قوات فيلق بدر وكأنها العناصر األكثـر مناهـضةً           . ١٩٩٠ وحتى سنة    ١٩٧٥إستمرت من سنة    



 التحدي الصهيوين         كتب خاصة                                                  التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ٣٧ من ٢٣                                            ٢٠٠٨ -      شباط
 

يعة العراق، وإن السنّة يحملونها مسؤولية الهجمات على مساجدهم وإسـتهداف رجـال             للسنّة في سياسة ش   

 قام أبو مصعب الزرقاوي بتشكيل قوة عسكرية سماها فيلق عمر ٢٠٠٥تموز / ففي يوليو. الدين السنّة فيها

نّة فيمـا هـو     إن إختيار إسم الخليفة الثاني عمر كبطل من أبطال الس         ) ١٦(.لمواجهة قوات فيلق بدر مباشرة    

هذا .  إنما هو من أجل إشعال المشاعر الطائفية وإلهابها لدى الطرفين            villianوغد وجلف لدى الشيعة ،      

والذين يتواجد العديد منهم في     ( التشكيل بدأ بمهاجمة الشيعة وخاصة أعضاء الفريق التابع لقبيلة العامري           

  . العامري أو ينسب إليهموالذين ينسبون الى قائد فيلق بدر هادي) مدينة الصدر

 كانت تستهدف الشيعة بشكل أساس ولم تـستثن         ٢٠٠٥العمليات االنتحارية التي تواصلت على إمتداد سنة        

أحداً منهم ، بدءاً بقتل رجال الشرطة ، وعمال البناء ، ورجال الـدين ، ووجهـاء الـشيعة، والمـوظفين        

ونساءاً وأطفاالً في منتزهات اللعـب وأمـاكن الـصالة          الحكوميين، مروراً بزوار العتبات المقدسة رجاالً       

في األسواق العامة، والمستشفيات والـدوائر الحكوميـة وحتـى          ) األبرياء(والعبادة ، وإنتهاء بقتل الناس      

  .الشوارع واألزقة والطرقات وفي كل مكان في العراق يتواجد فيه شيعة

اء الرعب في قلوب الشيعة وإستنـزافهم وتوهين ثقتهم كّل تلك األعمال إنما كانت مصممة ومخطّط لها إللق

باإلضافة الى ذلك ظهر أن مئات الشيعة من الناس العاديين قد تم قتلهم بوسـائل عنـف هابطـة                 . بأنفسهم

وبطرق عشوائية ، فبعضهم يطلق عليهم الرصاص عشوائياً وبدون تمييز داخل بيـوتهم وفـي الـشوارع     

 كونهم من هذه الطائفة ال غير، وبعضهم تم إختطافهم ووجـدت أجـسادهم              العامة بال أي هدف أي لمجرد     

أو فصلت  ) أي ذبحوا ذبحاً    ( طافية في نهر دجلة وأيديهم مشدودة خلف ظهورهم ، بعد أن، حزت رقابهم              

  . روؤسهم عن أجسادهم 

أمـاكن النفايـات     ، وعند بداية فجر كل يوم يعثر على أجساد وجثث مرمية في              ٢٠٠٥على اإمتداد عام    

بعضهم يوجد مقتوالً بشكل فردي ، وآخرون علـى شـكل مجـاميع             . وجوانب الطرقات وأكوام الزبالة     

كان هذا النوع من القتل والموت أشبه  بتنفيذ عهـد أو            .صغيرة، وغيرهم على شكل مجاميع وأعداد كبيرة      

اةً لتعميق إنقسام طائفي مخطـط    وصية صادرة من قبل المقاومة السنّية ضد ظاهرة االنبعاث الشيعي ومدع          

هذا العنف كان يوحي للسنّة ، أو يؤكّد تصورهم المعمول به طويالً ، بأنه يحدث رعباً عند الشيعة                   . )١٧(له

وبالتالي سوف يروعهم ويدفعهم لالنسحاب ، وإذا لم ينسحبوا كما هو حالهم دائمـاً فـإنّهم علـى األقـل                    

له العباسيون مع من تبقّى من الشيعة، وهو نفس الشيء الـذي فعلـه              وهذا هو ما فع    . ينكمشون وينكفئون 

صدام حيث إستطاع حكم األكثرية الشيعية بهذا الترويع ، وهو نفس  الفعل الذي إستطاع به المتطرفـون                  

ردود الفعل السنّية دائماً وعلى طول الخط ضد التحدي الشيعي           . إنهاء التحدي الصادر من أقليتهم الشيعية     

 ومعهم  -كان التمرد يكافح من أجل أن يري الشيعة         .  تتمظهر عبر حاالت إستعراض القوة والسلطة      كانت

 بأن السنّة قادرين على مواصلة العنف وإدامته الى األبد ، إلعتقادهم بـأن ذلـك فـي                  -الواليات المتحدة   

هدون الطريق إلستعادة ولو    النهاية سوف يجبر الواليات المتحدة على التخلّي عن الشيعة ، وبذلك سوف يم            

  .أي الحكم السنّي) حكمهم التليد(شيئاً من 
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                   نوا للشيعة بـأنهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإنهم كانوا يقصدون من هجماتهم العنفية تلك ، بأن يبي

يـات  حكومتهم المنتخبة ، وزعماءهم الدينيين المبجلين ضعفاء وغير قادرين على حمايتهم، وال حتى الوال             

فالشيعة لم يكونـوا    . المتحدة األمريكية قادرة على توفير األمن الذي تاق ويتوق له الشيعة منذ زمن طويل             

آمنين على أنفسهم ، ال في األسواق العامة ، وال في المنازل وال المساجد وال مراكز الشرطة، وال حتـى                    

 محرمة عليهم تحت حكم صدام ، وها هـم          في أماكن تجمعاتهم الدينية الكبيرة ، التي كانت       ) رمزياً طبعاً (

  .اآلن يحتفلون ويحييون ذكرياتهم ومناسباتهم، بالماليين كداللة على قوة الشيعة وحضورهم

 هو أن هذا العنف لم يعد مجرد ٢٠٠٥بالنسبة للكثير من العراقيين ، الشيء الذي لم يكشف عنه في صيف            

النتحاريون التفجيريون يقتلون ويشوهون ، ويهاجمون المراقد       وكلما كان ا  . تمرد طائفي وإنما حرب أهلية    

والجوامع مستفزين اآلخرين بردود فعل تعكس الفوضى والهرج والمرج في الشوارع والساحات العامة ،              

في وسط هذا العنف المتصاعد، كانت الجلبة والجدل حـول الديمقراطيـة ،        . كلما كان البلد يتجزأ ويتقسم    

كيف يستطيع العراق :  دستور أو دساتير كلها لم تستطع إالجابة عن السؤال األصولي القائل     والتنمية وكتابة 

الجديد أن يمنح األكثرية الشيعية ليس فقط سلطة الشرعية السياسية وإنما واقعية حمايتهم والحفاظ عليهم من 

ـ          ! حمالت العنف؟    األحرى قبـول الحقيقـة     نعم ، بدون اإلذعان السنّي، والقبول بحقيقة األمر الواقع، وب

  .الجديدة، فلن يكون من السهل إنجاز هذين الهدفين معاً

لهذا السبب ، وفي هذا اإلطار يأتي إلحاح الشيعة في الجنوب ومعهـم العلمـانيون وأولئـك المـرتبطين                   

بالمجلس األعلى، وإصرارهم على رفض فكرة الحكومة المركزية القوية ، ويطالبون بإستقالل ذاتي فـي               

فالعنف الذي مورس ضدهم وإرتُكب بحقهـم بهـذا         .  اطق الشيعية في الجنوب تحت دستور فيدرالي        المن

الشكل الرديء جعل من فكرة إقامة أمة عراقية حلماً بعيد المنال، بدون أن يقترن ذلك بدوامة من الكراهية                  

يات المتحـدة األمريكيـة     وإذا لم تستطع الوال   . والعنف قد تُقدر عليهم، وعليهم أن يستمروا في مواجهتها          

وقوى األمن العراقية على سحق دوامة العنف هذه أو تهدئتها وإذا لم يكن السنّة راغبين في قبـول فكـرة                    

  .الحكم الشيعي في العراق فلن يبقى أمام الشيعة إال أن يفكروا بالعراق بشكل مختلف

ة والكرد ستكون لهم سـيطرة خاصـة علـى          السنّة يرون بأن الفيدرالية تُشكّل تهديداً، ليس فقط ألن الشيع         

فإذا لم  . موارد الثروة النفطية في مناطقهم ، بل ألن ذلك سيشّكل تهديداً وتحدياً لمفهومهم عن وحدة العراق               

تكن هناك حكومة مركزية قوية في هذا البلد، فلن يكون هناك أساس لمدعى السنّة بأن حكماً في العراق أو                   

  .نهمحكم العراق لن يكون بدو

 ، كان التمرد يتشكّل من قرابة األربعين جماعة، ولكن أكثر هذه الجماعـات أهميـة                ٢٠٠٥بحلول صيف   

وتأثيراً هي الجماعة المتشكّلة من عناصر البعثيين السابقين وكذلك الجماعات المتطرفة السلفية وجهـاديين              

وأيديولوجيـة التمـرد أو مـا يـسمى          هاتان الجماعتان هما اللتان أوضحتا وعبرتا عن قوة          )١٨ (.آخرين

 الى  ٢٠٠٣المقاومة، كما إن الضغوط المتواصلة لحمالتهم الهجومية التي تزايدت وتيرتها بإطّراد من عام              
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 كشفت عن هذه الحقيقة ، وكلها كانت تهدف ليس فقط الى إجبار الواليات المتحدة األمريكية علـى                  ٢٠٠٥

  )١٩ (. من إستيراثهمغادرة العراق ، وإنما على منع الشيعة

لقد تُركت المسألة الى أكثر عناصر التمرد إرهابية وتطرفاً ، بحيث إلتفّ العراقيون مع المقاتلين األجانب                

حول أبي مصعب الزرقاوي ، لمسح وإزالة أي شك في عقول السنّة والشيعة بأن المواضـيع المطروحـة             

 ، وال التعددية المذهبية وال الديمقراطية ، وإنما أي          على الطاولة ليست مسألة الشراكة في الحكم أو السلطة        

الزرقاوي وضع مسألة الدين كواجهة مهمة في مركز الـصراع          . االتجاهين الطائفيين بإمكانه حكم العراق    

 راح يشرح وجهة نظر هذه للصراع في رسـالة مفتوحـة كانـت نغمتهـا                ٢٠٠٤ففي فبراير   . المطروح

هاد ضدها ليست غريبة، إذ إنها كانت متساوقة مع الدعاية المتطرفة وبيانات         المناهضة ألمريكا ودعوته للج   

هو مـا قالـه     ) أي في هذه الرسالة المفتوحة    (الجديد فيها   . وإعالنات القاعدة المعروفة وبالغاتها الرسمية    

  . الزرقاوي حول الشيعة والتركيز الطائفي لمقاومته 

  : قد جاء فيها ما نصهالرسالة تستحق اإليراد في هذا السياق ، ف

 ال تنــقاد إال     العراق في الجملة فسيـفساء سياسية وخلطة عرقية وتباينات مذهـبية طائفية متناثراَ          ....  

 بصدام والمستقبل علـى خيـارات       اَنتهاءإلسلطـة مركزية قويـة وسلطان قاهر بدءاً من زياد بن أبيه و          

  .……العـب ة المصـاعب لكل جـاد و فهي أرض متاعب جـمةصـعب

  ):وهنا راح الزرقاوي يصنّف العراقيين بقوله(

  . األكراد-١

وهؤالء بشقـيهم البرزاني والطالباني قد أعـطوا صـفقة أيديهم وثمـرة قلوبهم لألمريكـان وفتــحوا              

 لخططهـم يتـسللون عبـر أراضـيهم         ةأرضـهم لليهود وصـاروا قاعدة خـلفيه لهم وحصان طـرواد        

 يعبرون عليه لسيطرة مالية وهيمنة اقتصادية باإلضـافة الى القاعدة          خذونهم جسراَ ويستترون بالفتاتهم ويت  

 – األكراد   – في تلك األرض في طولها والعرض وهؤالء بالجملة           كبيراَ الجاسوسية التي أقاموا لها صرحاَ    

ر فيهـم  قد خبا صوت اإلسالم عـندهم وخفت بريق الدين في ديارهم أسكرتهم الدعوة العراقية وأهل الخي              

  .على قلتهم مستـضعفون يخافون أن تتخطفهم الطير

  ):ويبدأ الزرقاوي حملته الشعواء على الشيعة قائالً(

   الرافـضة -٢

صة وعقرب المكر والخبث والعدو المترصد والسم الناقع ونحن هنا نخـوض            فعى المترب العقبة الكؤود واأل  

بين ومعركة صعبة ضروس مع عدو مـاكر         ظاهر مكشوف مع عدو صائل وكفر        ،معركة على مستويين  

يتـزيا بزي الصديق ويظهر الموافقة ويدعو إلى التآلف ولكنه يضمر الشر ويفتل في الذروة والغارب وقد                

      ال تمحوها األيـام  ت في تاريخ اإلسالم وتركت في وجهه ندوباَ   صار إليه ميراث الفرق الباطنية التي مر  .

هم العـدو   ((  ليدرك أن التشيـع هو الخطر الداهم والتحدي الحقيقي          إن الناظر المتئد والمبصر المتفحص    
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 أن التشيع   ،إن رسالة التاريخ تصدقها شهـادة الواقع لتشي بأوضح بيان        )) حذرهم قاتلهم اهللا أنى يؤفكون    إف

دين ال يلتقي مع اإلسالم إال كما يلتقي اليهـود مع النصـاري تحت الفتة أهل الكتـاب فمـن الـشـرك                    

 وعبادة القبـور والطواف باألضرحة إلى تكفـير الصحابة وسب أمهات المؤمنـين وخيار هـذه             الصراح

مة وركنية ئاألمة وصوالً إلى تحريف القرآن كمنتج منطقي للطعن في حملته إضافة إلى القول بعـصمة األ

زندقـه التـي    األيمان بهم و اإلقرار لهم بتنزل الوحي عليهم إلى غير ذلك من صـور الكفر ومظـاهر ال                

تطفـح بها كتبهم المعتمدة ومراجعهم األصـلية والتي ال يزالون يقومون بطبـعها وتوزيعهـا ونـشرها               

وإن الحالمين الذين يظـنون أن الشيعي يمكن أن ينسى اإلرث التاريخي والحقد األسـود القـديم علـى                  ،

، ى عن فكرة صلب المسـيح وهم أشبه بمن يطالب النصراني أن يتخـل، النواصب كما يسمونهم واهمون 

  وسـعياَ   سياسياَ وهل يفعل هذا عاقل وإن هؤالء القوم قد جـمعوا إلى كفرهم وأضافوا إلى زندقتهم مكراَ              

حلفائهم ،  ل على أزمة الحكم وموازين القوة في الدولة التي يحاولون بالتعاون مع األمريكان               للتغو محموماَ

وهؤالء طائفـة    ،   ا الجديدة عبر الفتاتهم السياسية وتنظيماتهم     في الباطن رسم معالمها وتثبـيت تضاريسه     

        هل السنة والجماعة فإن الرافضة عندما      أه لحرب   غدر وخيانة على مر التاريخ والعصور وهو مذهب وج

فهذا يدل على مـدى حقـدهم   ))  و االنبارتر من تكري أر الث أالث((سقط النظام البعثي الخبيث كان شعارهم       

ن يضبطوا أمور طائفتهم حتـى ال       أستطاع علماؤهم الدينيون والسياسيون     إولكن  ،   السنة    أهل علىالدفين  

نهم لن ينجحـوا بهـذه الطريقـة        أ طائفية ظاهرة النهم يعلمون       حرباَ ةهل السن أتكون المعركة بينهم وبين     

ن دينهم دين   إ نها لو قامت حرب طائفية لقام كثير من األمة لينصروا أهل السنه في العراق وبما              أويعلمون  

منيـه   فبدأوا بالسيطرة على مرافـق الدولـة ومفاصـلها األ          ، إلى طريقة أخرى    ومكراَ التقية عمدوا خبثاَ  

ي بلد هي األمن واالقتصاد وهم متغلغلون       أن مقومات   إوكما تعلمون حفظكم اهللا     ،  والعسكرية واالقتصادية   

ن فيلق بدر و هـو الجنـاح العـسكري          إ ف ب األمر  يقر ضرب مثاالَ أ و ،في داخل هذه المرافق والمفاصل    

للمجلس األعلى للثورة االسالميه قد خلع ثوبه الرافضي ولبس مكانه ثوب الشرطة والجيش فدخل بكوادره               

 ة،ى الحفاظ على الوطن والمواطن يبدأون بتصفية حساباتهم مع أهل الـسن           هذه المؤسسات وتحت مسم   في  

 وهذه  ، المدن ويقل تواجدهم وبدأ يحل مكانه جيش عراقي         يتوارى عن بعض   أخذن الجيش األمريكي قد     وإ

هي المشكلة الحقيقية التي نواجهها فإن قتالنا مع األمريكان أمر يسير فالعدو ظاهر ومكشوف الظهر جاهل                

ن هذا القوات الـصليبية     إ  ونعلم يقيناَ  ،باالرض وجاهل بواقع المجاهدين لضعف المعلومة االستخبارية لديه       

 التـي بـدأت   ةأو بعد غد فالناظر إلى الواقع يرى مسارعة العدو إلى تشكيل الجيش والشرط            ستوارى غداَ 

        هو الخطر الحقيقـي     ةم بعمالء أهل السن   بمباشرة مهامها الموكلة إليها فهذا العدو المتمثل بالرافضة المطع 

دهم الصليبين وقد بدأوا  من أسياشد مكراَأفهم أبناء جلدتنا ويعرفون مداخلنا ومخارجها وهم ، الذي نواجهه   

 ومـن  ة من أهـل الـسن  اَكما أسلفت محاولة السيطرة على الوضع األمني بالعراق وقد قاموا بتصفية كثير    

خصومهم من الحزب البعثي وغيره من المحسوبين على أهل السنه بشكل منظم ومدروس و بـدأوا بقتـل                 

ظـن  أ فأني   ،ن واألطباء والمهندسين وغيرهم    من االخوة المجاهدين مرورا بتصفية العلماء والمفكري       اَكثير

يقاتـل عنـه بالوكالـة      ،  غلب الجيش األمريكي في الخطوط الخلفية       أعلم بأنه لن يحول الحول إال و      أواهللا  
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وهم يتسللون كاألفاعي ليتسلطوا علـى جهــازي الجـيش           .الجيش الرافضي السري وفيالقهم العسكرية    

 كأوليـائهم   ة في عالمنا الثالث مع السيـطرة على االقتصاد تماماَ        والشرطة القوة الضاربة والقبضة الحديدي    

وآمالهم تعظم مع األيام في أن يقيموا دولة الرفض لتـمتد من إيران مرورا بـالعراق وسـوريا                 . اليهود  

ر من تكريت واألنبـار     أ لقد دخل فيلق بدر وهو يحمل شعار الث        ة، بمملكة الخلـيج الكرتوني   اَنتهاءإولبنان و 

سم القانون  إ خلع زيه ليلبس بعد ذلك شعار الجيش والشرطه ليبطـش بأهل السنة ويقتل أهل اإلسالم ب               لكنه

دينهم الغنوصـي   ،  والنظام كل ذلك في ظل خطـاب ناعم الملـمس وبيل الباطن يمتـطي صهوة التقية              

وال ندري إلى متى     ، سذاجة كثير من أهل السـنة وطيبة قلوبهم       يتبرقع بالكذب ويتسـتر بالنفاق مسـتغالَ    

لقـد كانـت الدولـة      ،   التاريخية وال تبني على شهادة االعصر الخاليـة          ةم من التجرب  تظـل أمتنا ال تتعلّ   

 ولقـد   ، الشيعية عقبة كأداء في طريق اإلسالم بل كانت خنجراً قد طعن اإلسالم وأهله في الظهر               ةالصفوي

وروبا نقرأ القـرآن كمـا يقـرأه        أكنا اليوم في     لوال الدولة الصفوية ل    :صدق أ حد المسـتشرقين حين قال     

ا وكادت تتهاوى أمامهـا تلـك       نعم فلقد وقفت جحافل الدولة العثمانية على أبواب فينّ        ،البربري الجزائري   

ضـطرت  إ لكن هـذه الجيـوش     ،الحصون لينداح اإلسالم في ظل سيف العز والجهـاد في أرجاء أوروبا          

حتل بغداد فهدم مساجدها وقتل أهلها وسبا نساءها        إ الدولة الصفويه    للرجوع واالنكفاء إلى الوراء ألن جيش     

 الوطيس دامت نحو قرنين     ةفرجعت الجيوش لتذود عن حرم اإلسالم وأهله ودارت معركة حامي         ،  وأموالها  

ستنامت األمة لتستيـقظ علـى     إها و   نحسر مد إمن الزمان ولم تنتـه إال وقد خارت قوة الدولة االسالمية و          

 لقد حدثنا القرآن أن دسائس المنافقـين وكيد الطابور الخامس ومكر بنـي جلـدتنا               ،لغربي الغازي طبول ا 

 أن هؤالء مكمن الداء     ،مون بألسنتنا بكالم معسـول وقلوبهم قلوب الشياطين في جثامين األناسي         ممن يتكلّ 

بعـد   - وبر حين قال     ةيميبن ت إ ولقد صدق شيخ اإلسالم      ،))حذرهم  إهم العدو ف  ((سد   البالء وفأرة األ   وسر 

ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهـور من المسلمين وهم كـانوا            (( -هل اإلسالم أن ذكر تكفيرهم أل   

من أعظم األسباب في خروج جنـكيز خان ملك الكفـار إلى بالد اإلسالم وفي قدوم هوالكو إلـى بـالد                   

ومكرهم ولهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما        وفي أخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم          ،العراق

هذا السبب يقطعـون الطرقات على المسلمين      ل و ،وا عليهم وقت إنصرافهم إلى مصر في النوبة األولى        مر

نتصار اإلسـالم مـا   إ بةهذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار واالفرنـج على المسلمين والكآبة الشديد لو

وفـي  .. ……لنصـارى والمشركين على المسلمين وهذه من شيم المنافقيـنظهر وهم يوالون اليهـود وا 

قلوبهم من الخل والغيظ على كبار المسلمين وصغارهم وصالحيهم وغير صالحيهـم ما ليس في قلب أحد                

على وهؤالء أشد الناس حرصاَ   ،وأعظم عبادتهم عندهم لعن المسلمين من أولياء اهللا مستقدمهم و مستأخرهم            

ة المسلمـين ومن أعظم أصولهم التكفير واللعـن والـسب لخيـار والة األمـور كالخلفـاء                 تفريق جماع 

الراشـدين والعلماء المسلمين العتقادهم إن كل من لم يؤمن باإلمام المعصوم الذي ال وجود له فما آمـن                  

لعــز   ودولتهم ألنه يحصل لهم بها من ا       التتاروالرافضه تحب   ……باهللا ورسـوله صلى اهللا عليه وسلم       

وهم كانوا من أعظـم الناس معاونة لهم علـى أخـذ بـالد             .. ……………ماال يحصل بدولة المسلمين     

مثاله مع الخليفة وقضيتهم في حلب مشهورة أ وبن العلقميإسبي حريمهم وقصـة واإلسالم وقتل المسلمين 
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ا غلب  ذافض وا ة عند الرو  ن كان ذلك غص   ييعرفها عموم الناس وإذا غلب المسلمـون النصارى والمشرك       

    .....))ةة عند الرافض ومسرالمشركون والنصـارى المسلمين كان ذلك عيداَ

  . عـن معاينـة وخبـر        ستشـرف الحاضر فتحدث واصفاَ   إوسبحان اهللا وكأنما كشفت له سجف الغيب ف       

ـ  : يقول اإلمام البخاري  وكشفوا الستر عن هؤالء القوم فهذا         واضحاَ  ولقد خط لنا أئمتنا سبيالَ       ا باليـت    م

صليت خلف رافضي او صليت خلف اليـهود والنصارى ال يسلم علـيهم واليعـادون وال ينـاكحون وال         

  .١٢٥خلق أفعال العباد صفحة . يشهـدون وال تأكل ذبائحهم 

راه على أما  ((  فقال – وسئل عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة رضي اهللا عنهم             -حمد يقول أوهذا اإلمام   

الذي يشتم أصحاب النـبي صلى اهللا عليه وسلم ليس له سـهم أو             (( ا اإلمام مالك يقول     وهذ . .))االسالم

  .٧٧٩ كتاب السنة للخالل رقم .))نصيب في اإلسالم

  .١٥٤٥ صــفحة ٨الاللكــائي الجــزء  )) ةمــا أرى الرافــضة إال زنادقــ(( وهــذا الفريــابي يقــول

ى في تحريف التـوراة واالنجيـل لـم يجـدوا        بن حزم الحجة والبراهين على اليهود والنصار      إولما أقام    

ن الشيعة عندكم يقولون بتحريف القرآن فقال رحمة اهللا فأما قـولهم فـي دعـوى                إن يقولوا   أ  إالّ معتصماَ

ن الرافضة ليسوا من المسلمين وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب             إالروافض بتبديل ف  

  .٧٨ صفحه ٢الفصل الجزء )) والكفر 

وبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل األهواء أحق بالقتال من الخوارج وهذا هو السبب فيما                 ((ةبن تيمي إل  قا

ظهر أنهم   إن أهل البدع هم الرافضة فالعامة شاع عندهم أن ضد السني هو الرافضي أل              ،شاع العرف العام  

  .٤٨٢ صـفحه    ٢٨الجـزء   )) معاندة لسنة رسول اهللا عليه وسلم وشرائع اإلسالم من سائر أهل األهواء             

ن إن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إال بالقتل قتـل و           إوإذا كانت السنة واإلجماع متفقين على       (( وقال  

فكيـف بقتال هؤالء الخارجين عن شرائع اإلسالم المحاربين هللا         . …كان المال الذي يأخذه قيراط من دينار      

  .٢٥١ه  صفح٤الجزء )) ورسوله صلى اهللا عليه وسلم 

ن إومع هذا كله فليعلم أهل اإلسالم إنا لسنا أول من بدأ السير في هذا المهيع ولسنا أول من شهر السيف ف                    

هؤالء القوم ماضون في قتل دعاة اإلسالم والمجاهدين عن الملة والطعن في ظهورهم في ظـل صـمت                  

  . ولألسفة،وتواطئ من العالم كله بل حتى من الرموز المحسوبة على السن

هم والناس قاطبة تعلم أن أكثر المجاهدين       رتبعد شوكة في حلوق المجاهدين وخنجر في خاص       ،  نهم من   إثم  

الذين سقطوا أثناء الحرب كانوا على أيدي هؤالء القوم ومازالت الجروح تتسع وهم يعملون فيها خنـاجر                 

  .الحقد والكيد دائبين ال يفترون آناء الليل وأطراف النهار 

ع الزرقاوي من إمساك سخطه وحنقه حتى على السنّة فراح يصنّفهم ويعنّفهم ويـشتمهم              وهنا لم يستط  (

  ):متّهماً إياهم بالهمج الرعاع واأليتام، قائالً

   :ة أما أهل السن-٣
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 والغفلة مع الفرقة والتشـرذم     ةع من األيتام على موائد اللئام وقد فقدوا الرائد وتاهوا في بيداء السذاج            ضيأف

  . أصـناف    س الجامع الـذي يلـم الـشـتات ويمنـع البيـضة أن تتـشظى وهـم أيـضاَ                  وضياع الرأ 

  : العامة -١  

همج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيؤا بنور العلم    (( وهؤالء الدهماء هم الكثرة الصامتة والحاضر الغائب        

نقـشاع  إالهـم و  وهؤالء وإن كانوا في الجملة كارهين لألمريكان يتمنون زو        )) ولم يلجأوا الى ركن وثيق      

سواد غيمتهم لكنهم مع ذلك يتطلعون إلى غد مشرق ومستقبل زاهـر وعـيش رغيـد ورفاهـة ونعمـة                    

ثم من بعد   …… ويستشرفون ذلك اليوم وهم من بعد فريسة سهلة إلعالم ماكر وخلب سياسي عال فحيحه               

  .فهم أهل العراق

بأمره من العلماء والمشايخ ورجـال الـدين        أن يهاجم كّل من ال يتّفق معه وال يأتمر           ولم يفُت الزرقاوي  (

  ): فكـان ممـا قالـه أيـضاً بحـق هـؤالء           . واإلخوان المسلمين، وبال أي تحفّظ أو تهيـب أو حـدود          

  : المشايخ و العلماء -٢  

هم من الدين مولد ينشـدون ويرقصـون فيه على حداء الحادي مـع           وهؤالء في غالبهم صوفية هلكى حظّ     

ر ورادة كذبة ألمة تتحسس سبيلها في ليل بهـيم وأمـا            وهؤالء حقيقة أفيون مخد   ،  وليمة دسمة في الختام     

روح الجهاد وفقه االستشهاد والبراءة من الكافر فكل ذلك برئ منهم براءة الذئب من دم يوســف عليـه                   

والفداء  عن الجهاد أو يدعوا إلى التضحية        السالم فمع كل األهوال وسوء األحوال فال يتكلم أحد منهـم أبداَ          

  . فليسوا لذلك أهالَ وليـس أربعاَوهؤالء كبر عليهم ثالثاَ

  : اإلخوان-٣

نون مجدهم الزائف على جماجم المخلصين قد أذالـوا         يبوهم كما عهدتموهم يمتهنون التجارة بدم الشهداء و       

  !!وكذبوا … الخيل ووضعوا السالح وقالوا ال جهاد

ذ على مناصب التمثيـل ألهل السنة فـي كعكـة الحكومـة            كل سعيهم لبسط السيطرة السياسية واالستحوا     

  . عبر الدعم المالي لغـايتين       ة في الباطن على السيطرة على المجاميع المجاهد       المزمع إنشاؤها مع حرصٍ   

  :االولى 

  .. كما صنعوا فـي أحـداث سـوريا          لعمل دعائي إعالمي في الخارج يستدرون به المال والعطف تماماَ         

   :ةوالثاني

وهم اآلن جادون في إنشاء ، نتهاء الحفل وتوزيع الهدايا والعطايا إوضع وفكفكة هذه المجاميع عند لضبط ال

سم أهل السنة والجماعة ودأبهم إمساك العـصا مـن          إهيئة شورى أهل السنة والجماعة ليكونوا الناطقين ب       
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 ةينطلقون من قواعد شرعي    وال   ةالوسط والتقلب بتقلب األجواء السياسية فدينهم زئبقي ليس لهم أصول ثابت          

  ١.مستقرة واهللا المستعان

                                                 

  ):كان هذا هو نص رسالة الزرقاوي كما أرسلها بقلمه الى من يريد بدون أي تصرف وفيما يلي تتمتها نصاً أيضاً ( 1

  : المجاهدون - د  

 وعصارة الخير في هذا البلد وهم ينتسبون في الجملة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وإلى مذهب ة وهؤالء هم خالصة أهل السن 

السلف وبطبيـعة الحال فقط تشظت السلفية عند منعرج اللوى وتخلف عن الركب أهل اإلرجـاء وهؤالء المجاهدون في الجملة 

  يمتازون باآلتي

 الخبرة والتجربة وخاصة في العمل الجماعي المنظم وال شك أنهم نتاج نظام قمعي عسكر البلد ونشر الرعب ا أكثرهم قليلو-١  

وبث الخوف والوجل ونزع الثقة بين الناس ولذلك فأكثر المجاميع تعمل منفرده من غير أفق سياسي أو بعد نظر وإعداد لوراثة 

 عن وجوب التجمع وتوحيـد الراية لكن األمور  صاخباَ الهمس الخفيف ليصبح حديثاَاألرض نعم بدأت الفكرة تنضـج وعال

  مازالت في بواكيرها ونحن بحمد اهللا نحاول إنضاجها سريعاَ

 الجهاد هنا ولألسف فهو الغام تزرع وصواريخ تطلق وهاون يضـرب من بعيد والزال األخوة العراقيون يؤثرون السالمة -٢  

أحضان أزواجهم ال يروعهم شيئ وربما تباهت المجاميع فيما بينها أنه لم يقتـل منها أحد أو يؤسر ولقد قلنا لهم في وأن ينقلبوا إلى 

مجالسنا الكثيرة معهم إن السالمة والنصر ال يجتمعان وشجرة الظفر والتمكين ال تبسـق شاهقة إال بالدماء واالستبسال واألمة ال 

دماء الفواح المهراق في سبيل اهللا وال يفيق الناس من سكرتهم اال إذا صار حديث الشهـادة ريج الشهادة وعطر الأتحيى إال ب

  .والشهداء هو سميرهم و هجيراهم والزال األمر يحتاج إلى مزيد صبر وإقناع و األمل باهللا كبير

  :  المجاهدون المهاجرون– ه  

ن أرتال الخير كثيرة وإن زحف الجهاد ماض إلمتوقعة ونحن نعلم  بالقياس إلى ضخامة المعركة اة وهؤالء مازالت أعدادهم نزر 

 يوأنه اليقعد بكثير منهم عن النفـير إال تشوش الراية وتغمغم الحقيقة وإنما يمنعنا من اإلستنفار العام أن البلد ليـس فيها جبال نأو

ل مكان والعدو من أمامنا والبحرمن ورائنا  وحركتـنا مفضوحة والعيون في كةإليها أو غابات نكمن في أجمها فظهورنا مكشوف

 أما أن يجعل بيته قاعدة إنطالق ونـقطة حراك وعراك فهذا أندر من ، مسالماَ ويؤيك أخاَوكثير مـن العراقين يكرمك ضيفاَ

األغمار بمنزلة  كثيرة كالً علينا في إيوائهم وحفظ أمنهم وهذا يجعل تدريب الجـدد الكبريت األحمر ولذلك يكون اإلخـوة أحياناَ

حمل األغالل واآلصار و إن كنا بحمد اهللا ومع الجهد الدائـب والبحث الحثيث ظفرنا ببعض األماكن التي تتكاثر مع األيام بحمد اهللا 

  .لتكـون نقاط ارتكاز إلخوة يسعرون الحرب ويجرون أهل البلد إلى أتون المعركه لتـدور رحى حرب حقيقة باذن اهللا
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  :ع والمستقبل  الواق : ثانيا 

 وبيـن ظهراني الناس وبسبب من سهولة الحصول على ة بسبب إنتشارهم في رقعة واسعن خسائر األمريكان كبيرة جداَإ ال شك  

 سهلة يسيل لها لعاب المؤمنين لكن أمريكا ما جاءت لتخرج وما كان لها أن تخرج مهما كثرت فيها السالح مما يجعلهـم أهدافاَ

مل فيه أن تتوارى في قواعدها آمنة مطمئنه لتسلم سوح أمستقبـل القريب الذي تال من دماء وهي ترنو الى الجراح وسال منها

 يعيدون للناس سيرة صدام وزبانيته وال شـك أن رقعة الحركه بدأت تصغر وأن الخناق ة بجيش وشرطةيطقالعراق أليدي حكومة ل

  .الشرط صار المستقبل مخوفاَبدأ يضيق على رقبة المجاهديـن ومع انتشار الجنود و

  : فأين نحن ؟؟ : ثالثاَ 

 مع قلة الناصر وخذالن الصديق وضيق الحال فقد أكرمنا اهللا تعالى بحسـن النكاية في العدو وكل العمليات االستشهاديه التي تمت  

 حتى اآلن خمساً وعشرين فمنها في  وقد كملت بحمد اهللا وتخطيطاَاَ وإعداد لها رصداَسوى عمليات الشمـال كنا بحمد اهللا مفتاحاَ

وإنما كان يمنعنا من ، الرافضه ورموزهم واألمريكان وعساكرهم والشرط والجنـود وقوات التحالف والقادم أكثر إن شاء اهللا 

عالن حتى  ونفرغ من إعداد أجهزة متكاملة قادره على تحمل التبعات بعد اإلةاإلعالن أنا كنا نتريث حتى يكون لنا ثقل على السـاح

 ومع قرب زمان الحسم فإننا ة ونحن بجمد اهللا قد قطعنا شوطاً جيداً  وطوينا مراحل مهم.نظهر بقوة ثم ال ننتكس والعياذ باللـه

  . وانبعاثة جادة بإذن اهللا ةعلى األرض تكون نواة إنطالق نشعر إن الجسم بدأ يمتد في الفراغ األمني ليحرز نقاطاَ

  :خطة العمل:  رابعا 

   بعد البحث والفحص يمكننا حصر عدونا في أربع طوائف 

  :  األمريكان- ١  

 وهؤالء كما تعلمون أجبن خلق اهللا وهم صيد سهل بحمد اهللا ونسـأل اهللا أن يمكننا منهم قتالً وأسراً لنشردبهم من خلفهم  

  .ولنقايضهم بمشايخنا وإخوننـا المعتقلين 

  :االكراد - ٢  

  يحن أوان خضدها وهم آخر القائمة وإن كنا نجهد أن ننال بعض رموزهم إن شاء اهللا وهؤالء غصة وشوكة لم  

  : والعمالء ة الجنود والشرط- ٣  

 وهؤالء عين المحتل التي بها يبصر و أذنه التي بها يسمع ويده التي بها يبطش ونحن بإذن اهللا عازمون على إستهدافهم وبقوة في  

   األمر ويحكموا القبضالفترة القادمة قبل أن يستمكن له

   :ة الرافض- ٤  

ستهدافهم وضربهم في العمق الديني والسياسي والعسكري سيتفزهم ليظهروا كلًبهم على إ وهؤالء في رأينا مفتاح التغيير أقصد أن  
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طائفية أمكن إيقاظ  وإذا نجحنا في جرهم إلى ساحة الحرب ال،أهل السنة ويكشروا عن أنياب الحقد الباطني الذي يعتمل في صدورهم

 وأهل السنة على ضعفهم وتشرذمهـم هم أحد ة والموت الماحق على أيدي هؤالء السبئيمالسنة الغافلين حين يشعرون بالخطر الداه

نهم أهـل غدر وجبن وال يستطيلون إال على الضعفاء وال يصولون إ وأمضى عزائم وأصدق عند اللقاء من هؤالء الباطنية فنصاالَ

 في معظمهم يدركون خطر هؤالء القوم ويحذرون جانبهم ويتخوفون عواقب التمكين لهم ولوال ةهيضي الجناح وأهل السنإال على م

  .المخذلون من مشايخ التصوف واإلخوان لكان للناس حديث آخر

 وقلعاَ ألنيابهم قبل أن تدور  ألظفار هؤالء القوم أيضاَ هذا األمر مع مايرجى له من إيقاظ الهاجع وتنبـيه الراقـد فان فيه تقليماَ 

 من أن  مع مايرجى له من إثارة حنق الناس على األمريكان الذين جلبوا الدمار وكانوا سبب هذا الوبال حذراَةالمعركه المحتوم

 فيستنيخوا إلى الدعة ويخلدوا إلى األرض ويؤثروا يمص الناس رحيق العسـل ويظفروا ببعض المالذ التي حرموا منها قديماَ

  السالمة ويصدوا عن صليل السيوف وحـمحمة الخيول

  آلية العمل : خامسا 

ن نسعى في عالجه النه نعتبر ذلك لن يكون هناك أن نعالج االمر بكل شجاعة ووضوح وأسلفت لكم يحتم علينا أن واقعنا كما إ  

 الى المعركة النه هو السبيل الوحيد الطالة ةافض الرن نقوم بجرأعلم الذي نراه أ فالحل واهللا تعالى ، يكون فيها ظهور الدينةيجتن

   :سباب وهيأال بد من جرهم للمعركه لعدة مد القتال بيننا وبين الكفار ونقول أ

 وان كان االمريكان هم ةهل االسالم وانها العدو القريب الخطير الهل السنأ على ةعلنت الحرب المبطنأ قد ة انها اي الرافض-١  

جماع على قتالهم إفتك في االمة من االمريكان الذين تجد شبه أشد وأاعظم وضررهم أ خطرهم ة ولكن الرافض رئيسياَعدواَايضاَ

   صائالَكونهم عدواَ

 انهم والوا االمريكان وناصروهم ووقفوا في صفهم في وجه المجاهدين وبذلوا لهم وما زالوا يبذلون كل غال ونفيس في سبيل -٢  

  دين القضاء على الجهاد والمجاه

 تزيوا بزي ةن الرافضإونتكلم هنا بشيئ من التفصيل نحن سبق وقلنا  .  هو السبيل لجر االمة للمعركةةن قتالنا للرافضإ -٣  

 بحجة انهم ةهل السنأ ةئحة بدأوا بتصفيال واالمن العراقي ورفعوا الئحة الحفاظ على الوطن والمواطن تحت هذه الةبالجيش والشرط

 مع التوجيه االعالمي القوي من مجلس الحكم واالمريكان ول البعث وانهم ارهابيون يسعون في االرض فساداَمخربون وانهم من فل

ن إ ،هل السنةأ بمثلث ة يقرب الواقع في المناطق المسماضرب مثاالَأو، ن يحولوا بين عوام اهل السنة والمجاهدينأعوا ااستط

 ة المناطق ويقوون يوم بعد يوم ووضعوا عليهم رؤوساَ من عمالء اهل السن ينتشرون في تلكة الجيش والشرطأ بدة،صحت التسمي

 هي ة وهذه المنطقة قد يرتبطون بالنسب والدم والعرض مع سكان هذه المنطقةومن اهل االرض اي ان هؤالء الجيش والشرط

 المناطق وحل مكانهم هؤالء العمالء والذين حقيقة قواعدنا التي منها ننطلق واليها نرجع فعند ما يتوارى االمريكان وقد بدأو عن هذه
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   :مرينأحد أفال يكون امامنا اال )) والبد من قتالهم (( ن قاتلناهم إهل االرض فكيف سيكون حالنا أ ب مصيرياَهم مرتبطون ارتباطاَ

بناء عمومتهم أكيف نقاتل هل االرض اذ أ مافيه الجل الفجوة التي ستحصل بيننا وبين ةن نقاتلهم وهذا فيه من الصعوبأ اما -١  

ح أبناء هذا البلد هم الذين يصأن تراجع االمريكان الذين يقودون زمام االمور من قواعدهم الخلفية وأبناءهم وتحت اي مبرر بعد أو

  . وهاهي الديموقراطية قادمة فال عذر بعدة،يحكمون االمر بتجرب

ن عدونا يقوى يوم بعد ة الحزينة المتكررة في ساحات الجهاد ألرض أخرى كما هي القصأن نحزم متاعنا ونبحث عن أ اما -٢  

ن الناس على دين إ فهو االختناق ورب الكعبة ثم السحل في الطرقات ف، بعد يوماَيوم والمعلومات االستخباراتيه تزيد عنده يوم

ن نقوم بضرب أجع واقول الحل الوحيد من رحم اهللا فار اال ، ملوكهم وقلوبهم معك وسيوفهم مع بني أميه أي مع القوة و الغلبة 

 قد يقول قائل ان ةهل السنأهل الرفض الدينيين منهم والعسكرين منهم وغيرهم من الكوادر الضربة تلو الضربة حتى يميلوا على أ

 لم ذ ما نريد ا لالمة في معركة غير مستعدة لها وفيها ازهاق لالنفس واراقة لدماء وهذا عين وادخاالَوطيشاَفي هذا االمر تسرعاَ 

عز من النفوس والمهج فمتى الكثرة أ كل تلك الموازين وان دين اهللا ة فقد هدم الرافض،يبق للمصالح والمفاسد وجود في واقعنا

رحناه وعجلنا به الى جنته ومن أجل هذا الدين ولترق الدماء فمن كان على خير أالكاثرة تقف في صف الحق فالبد من التضحية من 

 غلى من كل شيء ومقدم على النفوس واالموال واالوالد وخير دليل قصةأن دين اهللا إسترحنا منه اذ واهللا إ فشر قد ،ككان غير ذل

 حتى ة فقد قال النووي بعد هذه القصة وفيه الدليل على انه لو اقتتلت الحاضرة و والبادي،صحابهاأصحاب االخدود التي مدح اهللا أ

 في سبيل هذا ةعراض اال بالتضحي وما تحيى االنفس وتصان الدماء وتحفظ األد اهللا لكان خيراَن يوحأبيهم على أيفنوا عن بكرة 

ن نأخره بحال من االحوال فان خطرهم داهم وما أ جوالت وصوالت وليال سوداء ال يحل ةن لنا مع الرافضإخوة إ فواهللا يا ،الدين

س أفبموت ر ، ن قتل رؤسهم ال يزيدهم اال ضعفاَ وجبناَإبن خلق اهللا وجأن هؤالء من إ واعلموا ةكنا نخشاه وتخشونه واقع ال محال

ن مات او قتل قام سيد وفي قتالهم تجرأه وشحذ لهم لضعاف إ فة،هل السنأ بموته ال كما يموت رأس من ةمن رؤوسهم تموت الطائف

 وكم من ةفكم من المساجد حولت الى حسيني عليهم  وعوامهم لبكت عيونك حزناَة فلو تعلمون الخوف في نفوس اهل السنة،هل السنأ

ن أستطعنا إيدي هؤالء الكفرة االنذال فاذا أغتصب عرضها على إخت أخ قتلوه ومثلوا به وكم من أهله وكم من أبيت هدموه على 

ثير لمجلس ن نخلط االوراق عندها اليبقى قيمة وتاُأستطعنا إ ، حتى يدخلو في المعركةةنضربهم ضربات موجعة الضربة تلو الضرب

هل أبوا كثير من مناطق أم أ وهذا ما نريد وسيقف شاؤوا ة مع الرافضةالحكم وال حتى لالمريكان الذين سيدخلون الى معركه ثاني

 في عقر دارهم مع توجيه ة ينطلقون منها في ضرب الرافضن قد امنوا لهم ارضاَو مع المجاهدين وعندها يكون المجاهدةالسن

  د عمق استراتيجي وامتداد بين االخوة في الخارج والمجاهدين في الداخل اعالمي واضح مع ايجا

 وتجوس الديار مجاهده تصطاد العدو في ةوي إلى بؤر آمنأ سعينا حثيث وركضنا مسابقة للزمن لتكوين سرايا مجاهده ت-١  

 أما الروافض فستكون النكاية فيهم   والجنود ونحن ما ضون في تدريب هؤالء وتكثيرهمةالطرقات والدروب من األمريكان والشرط
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  : وهكذا راح الزرقاوي هنا يحيك عدداً من المفاهيم العامة هي 

  ). أي بعد سقوط صدام( االهتمامات السياسية السنّية في عراق ما بعد الحرب - ١

  .  الشيعي الممتد عبر قرون - ميراث العداء السنّي -٢

  .دور االسالم السنّي في عراق المستقبل مستقبل اإلسالم كدين و- ٣

                                                                                                                                                   

  ة وسـيارات مفخخـةبإذن اهللا بعمليات إستـشـهادي

 عن الصادقين ذوي المنهج السوي لنتعاون معهم على الخير  وغربلة العاملين بحثاَة نـحن نجهد منذ فترة في رصد الساحه-٢  

أنا قد قطعنا شوطاً جيداً ولعلنا نقرر   ونرجوة والتجرب إلى االلتحام والتوحد بعد التمحيصوننسق معهم بعـض األعمال وصوالَ

 ولو بشكـل تدريجي لنظهر عالنية فقد طال زمن الكمون ونحن جادون في تجهيـز مادة إعالميه تكشف الحقائق اإلعالن قريباَ

  وتسنفر العزائم وتستنهض الهمـم وتكون ساحة لجهاد يتكامل فيه السيف والقلـم

ة ر والدرس والدوة عبر الشريط والمطوية وبيان األحكام الشرعيةرجو أن يشتد في كشف الشبهات المعوقـ يرافق هذا سعي ن-٣  

   وإبراء لذمـةة لعقيدة التوحيد وإعدادا للبنية التحتي للوعي وترسيخاَالعلميـة نشراَ

 لساعة الصفر التي  وتجربـة وجلد إنتظاراَ الزمن المقترح للتنفيذ أملنا أن تتسارع وتيرة العمل وتتشكل سرايا وكتائب بخبرة-٥  

 هذا األمر أعني ساعة الصفر ،نبدأ فيها بالظهور العلني والسيطرة على األرض في الليل ليمتد األمر إلى النهار بإذن الواحد القهار

الزمن فإن تمكنا وهو نرجو أن يكون أمدها إلى أربعة أشهر أو نحوها قبل أن تتشكـل الحكومة الموعودة فنحن كما ترون نسابق 

والعياذ باهللا وبسطت الحكومة " المأمل أن نقـلب عليهم الطاولة وأن نفسد عليهم خطتهم فذلك هو الفضل وإن كانت األخرى 

سيطرتها على البلد فليس هناك بد من أن نحمـل متاعنا ونشد رحلنا إلى أرض أخرى نعاود فيها حمل اللواء من جديد أو يختارنا 

  ء في سبيلهاهللا شهـدا

   ماذا بشأنكم ؟- ٦  

 نفسـنا أهالَ لمنازعتكم وال سعينا في يوم لنبني مجداَأنتم أيها اإلخوة الكرام القادة والرادة ورموز الجهاد والجالد وال نرى أ  

  نشـود تعبر عليه األمة إلى النصر الموعود والغد المألنفسنا وكل الذي نرجوه أن نكون رأس حربة وطليعة تمكين وجسراَ

ة  وأقتنعتم بفكرة قتال طوائف الرد وطريقاَتخذتموه لكم منهاجاَإ وهذه رؤيتنا قد شرحنها وهذا سبيلنا قد جليناه فإن وافقتمونا عليه و 

فنحن لكم جنـد محضرون نعمل تحت رايتكم وننـزل على أمركم بل ونبايعكم عالنية على المأل وفي وسائل اإلعالم إغاظةً للكفار 

 قضيه وإن بدا لكم غير ذلك فنحن إخوة وال يفسد الخالف للود،  لعيون أهل التوحيد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهللا وإقراراً

   للخير وذخراً لإلسالم وأهله آمـين آمـيناَحفظـكم اهللا مفاتيح نتظار جوابكمإنتعاون على الخير ونتعاضد على الجهاد وب

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
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األساس المنطقي الذي أورده أو إعتمده الزرقاوي في النص المذكور إذن هو ربط الماضـي بالحاضـر،                 

 الديني بالسياسي ، وتلفيق الوطنية المناهضة لالحـتالل وشـدها مـع موقفـه       -وربط االتجاه الثيولوجي    

 وإستحضرها في نصه ، وفيها فتاوى       إبن تيمية  ذكرى   زرقاويالفقد إستدعى   . المناهض للطائفية الشيعية  

مناهضة للشيعة ، كان قد ثبتها في رسالته المذكورة ، مكرراً ومذكّراً بالعديد من المنـاظرات المعروفـة،            

وحتى المنسية ، إلبن تيمية وهو يهاجم فيها الشيعة بعنف لكي يبني سياجاً أو سوراً ثيولوجياً عاليـاً بـين                    

  ). المترجم-بمعنى أن يدقّ إسفيناً بينهما (ئفتين الطا

فالمهم ، بالنسبة للزرقاوي هو إشعال حرب أهلية، وهذه سوف لن تُربك مهمة بناء الدولة وحسب، وإنمـا                  

تُضعف موقف الشيعة، وتجبر الواليات المتحدة األمريكية على مغادرة العراق أو الجالء عنـه بـدون أن                 

 وبعدما شنّت القوات األمريكية مع القوات المسلحة        ٢٠٠٥وفي سبتمبر   . ية إيجابية تحقّق أية حصيلة سياس   

 إال  لزرقاوي العراقية ، لم يجد ا     -العراقية هجوماً كبيراً على قوى المتمردين على إمتداد الحدود السورية           

المتعمد ، حيث إستهدفت أن يرد منتقماً على تلك الحملة بثالثة أيام متتاليات من التفجيرات والقتل العشوائي 

وكانت هذه  . العمليات االنتحارية واالغتياالت المئات من الشيعة ، بمن فيهم رجال الدين وعاملين حكوميين            

حـرب  ((الهجمات مرفقة بإعالنات ويافطات على مواقع شبكات االنترنت المنسوبة للقاعدة تـدعو الـى               

  )). ما وجدوا وحيثما وجدوا موازنة صريحة على الشيعة على إمتداد العراق ، أين

 هذه وجدت إستجابةً مهمة لدى جماعة غاضبة على االحتالل وموقفه من دعـم الـشيعة ،      الزرقاويرؤية  

وهي مجموعة من رجال دين سنّة ، ال سيما تلك التي تجمعت وتمظهرت بصورة نضالية قتالية أكثر مـن                

 وكانت هذه الهيئة لها أهمية كبيـرة فـي إصـدار            ).هيئة علماء المسلمين  ( غيرها مطلقةً على نفسها إسم      

وهناك تحديداً ، بعض زعمائهـا      ). المقاومة(فتاوى وبالغات دينية وأحياناً رسمية للمتمردين وكما تسميهم         

 حسب تشخيصه   -من أمثال عياش الكبيسي كان قد أعلن صراحة، بل صادقَ على أن التمرد أو المقاومة                

وقد عكست هذه الهيئة أيضاً بل أسست قاعـدة طائفيـة           . د الشرعي والمشروع   هو نوع من أنواع الجها     -

العديد من علمائها كانوا يحتفظون بعالقات مهمة مع العربيـة          . بإعتبارها الحارس والخفير لألفكار السلفية    

وا قد  بعض علماء الهيئة الذين كان    . السعودية ، حيث يستلمون منها الدعم المالي ويستمدون الدعم المعنوي         

 الذي كان رابطاً مثنى حارث الضاري  عادوا حديثاً للعراق ، بعد سقوط صدام، مثل الناطق الرسمي بإسمها            

 هؤالء العلماء الذين كـانوا يفـضلّون        )٢٢ (.مهماً كذلك بين الهيئة والمتمردين، كان قد درس في المملكة           

المذهب مع ) ل موقف قوي مناهض للشيعة   وهكذا تشكّ  ( إبن تيمية والوهابية   تضامنوا مع    المذهب الحنبلي 

  . الذي كان ولفترة طويلة هو المذهب التقليدي المعروف للعرب السنّة العراقيينالحنفي

لقد فهم الشيعة بل عرفوا سر الغضب وجذور العنف اللذين كانا يرتكبان ضدهم ، وكما قال أحـد علمـاء                    

ومع ذلك ، فما زال الشيعة بإختيارهم يكـررون         )٢٣()ألمسإن القتلة اليوم هم أنفسهم قتلة ا      : (الدين الشيعة   

لومهم لألجانب والدخالء على العنف الموجه ضدهم، وكأنهم ما زالوا خائفين بل مذعورين في إلقاء اللوم                

ولكن ، حتى لو كان هـذا صـحيحاً،         . على جيرانهم أو أبناء بلدهم وتحميلهم مسؤولية ذلك العنف والقتل         
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مـن هـم الـدخالء؟ إنهـم األردنيـون،          : (( دون بذلك فعالً، ولكن السؤال يبقى قائمـاً       وكان الشيعة يعتق  

 وجميع المتطرفين السنّة الذين قَـِدموا       -والسوريون، والمصريون ، وأكثر من هؤالء جميعاً ، السعوديون          

لى العـراق   إن هويتهم الوطنية سوف تضعهم موضع الدخالء ع       . الى العراق لقتال األمريكان وقتْل الشيعة     

إنهم يشاركون السنّة في الدين واإلثنية العربية ، وفـي بعـض            . والعراقيين غير إنهم مازالوا سنّة عرب       

الحاالت يشتركون معهم حتى في االنتماءات القبلية وخاصة المتمردين السنّة مـنهم ، ويـشاطرونهم فـي      

  .لياتهماأليديولوجية السلفية التي قادت وتقود بمعنى نظّرات وتنظّر لعم

إن مفهوم الداخلي والدخيل ينكمشان ويقّل أو يتالشى معناهما عندما تتدخّل الهويـات األوسـع كالـشيعة                 

هذه النقطة وضحت مـن قبـل آيـة اهللا أحمـد            . والسنّة، والعرب وغير العرب في تحديد هوية الصراع       

كان رد فعل الـصافي تجـاه       . كربالء  الصافي، المساعد األكثر قرباً آلية اهللا السيستاني وممثّله في مدينة           

 في حادث الكاظمية المار الذكر هو مناشدة علماء األزهر في مصر            stampedeالقرار الجماعي المذعور    

 بإدانة التمرد negative silence ناشده لكسر صمته السلبي - بإعتباره الممثل الرمزي للسنة في العالم -

 ال سيما حين طلب منهم أنpositive silence تفاظ بصمتهم اإليجابي تماماً كما هي مناشدته للشيعة لالح

 زعماء شيعة آخرون ، كانوا أكثر مباشرة في نقد )٢٤(.يمتنعوا عن الرد بنفس الطريقة التي مورست ضدهم

علماء الدين السنّة في القطر لعدم رفضهم أو شجبهم لذلك الحادث الدموي الذي كان موجهاًَ باألصل ضدهم       

  ).أي ضد الشيعة(

إعترضت هيئـة أبـو بـشير       ) موازنة الحرب الكاملة على الشيعة    ( مشروعه في    الرزقاويوعندما أعلن   

) حرب طائفية في العـراق ( الطرطوسي، منتقدةً دعوته الصفيقة الستخدام السالح، السيما وإنها تدعو الى      
ة ال يتحملون أية مسؤولية حيال األعمال التي إذ راح الطرطوسي هذا مؤكّداً بأن الناس المدنيين الشيع     . )٢٥(

يقوم بها رجال الدولة المحكومة شيعياً أو التي تقوم بها قوات الواليات المتحدة األمريكية، ومؤكّداً في نفس                 

ومع ذلك فإنه وضع مقدمة لهذا النقد عبر        . مادة لهذه الحرب  ) أي المدنيين األبرياء  (الوقت أال يكون هؤالء     

علـى  ((لى مجمل الضغوط والحمالت التي ينطوي عليها خطاب الزرقاوي الطائفي قائالً بأنـه              الموافقة ع 

الرغم من أن الحرب الطائفية في العراق يمكن أن تكون قد ُأشعلت من ِقبل الـشيعة، بإعتبـارهم حلفـاء                    

الدفاع عـن   ) دالشخص الذي يتبنّى الجها   (رئيسيين لالحتالل، وعلى الرغم من أنه من حق المسلم المجاهد           

وكرامته أو شرفه ومدنه ضد الغزاة الصليبيين وضـد   )  المترجم -أو ما يسمى حق الدفع عند السنة        (نفسه  

كل من يتحالف معهم، إال أن القتل على أساس االنتماء الطائفي ال يمكن تبريره علـى أسـاس الـشريعة                    

). رغم إنـه سـماهم ضـحايا        (عنف   إعتبر الضحايا مسؤولين عن ال     الطرطوسيوهكذا فإن   )) اإلسالمية

كانوا يسوغون غضبهم ويبرؤون أنفسهم في سخطهم على الشيعة وعلـيهم           ) أي دعاة المقاومة  (المتمردون  

)) تحقيق العدالة ، ويأخذوا ذلك علـى عـاتقهم  ((فقط أال يمتنعوا أو يترددوا في    ) أي على رجال المقاومة   (

الطرطوسي أخـذ ذلـك     . كان بسبب خطيئة الشيعة أو ذنبهم       ) أي ضياع العدالة  (وليس فقط ألن ضياعها     

بنظر األعتبار مستأنفاً إن المسألة هي نوع من أنواع العدالة التي عليهم تحقيقها شريطة أن يعرفوا من أين                  

  . يأخذونها



 التحدي الصهيوين         كتب خاصة                                                  التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ٣٧ من ٣٧                                            ٢٠٠٨ -      شباط
 

لـك   كان أقّل عنايةً أو أقّل إكتراثاً بأخالقية أو عدم أخالقية قتل الشيعة المدنيين رغم كـون ذ                 لطرطوسيا

  :فقد كتب بالتفصيل حول هذا المفهوم العام قائالَ. مؤشراً على نجاح المقاومة 

وجهة نظره تصب في صالح الغزاة الصليبيين ومصلحتهم، وتهـدف          ) حسب  ( إن الحرب الطائفية هي     ((

وتجعل مشروعية أو شـرعية  … تعطي األرضية إلطالة مدة اإلحتالل     ) و(…الى تفتيت جهود المجاهدين     

كما إن تأكيدات الطرطوسي كانت قـد       )) قاومة العراقية تفقد صدقيتها في عيون أبناء العالم اإلسالمي          الم

الـشيخ  . إنعكست أيضاً نقداً مبطناً للزرقاوي من ِقبل عدد من كبار رجال الدين فـي العربيـة الـسعودية       

ألعداء الذين يتآمرون ضد    تخدم أهداف ا  : (( عبدالعزيز الشيخ إعترض على الحرب األهلية ألنها كما قال        

 ولكن هذا اإلعتراض وأمثاله قلّما يبلغ الى مستوى اإلدانة التي يطلبها الشيعة أو يرغبـون                )٢٦()) اإلسالم  

  .في إنتزاعها من رجال الدين السنّة

 . ، من جانبه وبدون ندم حمل بشدة على علماء السنّة وراح يوبخهم مكرراً ومتبنّياً دعوته للحربالزرقاوي

) ٢٨()) حرب على جميع المتعاونين مع االحتالل ((بأنها )) الحرب على الشيعة(( ومع ذلك فإنه وصف     )٢٧(

مستثنياً مجموعات شيعية قليلة بأنه سوف ال يستهدفهم ، بعد تسميتهم ، بمن فيهم جماعة الصدر وجـيش                   

ته للشيعة بلحاظ ضـلوعهم أو      ومادام الزرقاوي يبرر دائماً مناهض    . ٢المهدي الذي كان يعارض االحتالل      

 غير أنه كان راغباً في عقد ميثاق أو هدنة مع           - حسب تعبيره    -إشتراكهم في جريمة إسقاط نظام صدام       

وبالرغم من أن . أو يتوقّفون في العمل مع الحكومة    ) أي المقاومة (أولئك الشيعة الذين ينخرطون في التمرد       

        دعوته للهدنة هذه لم تكن لتمتد الى العدد الغفير من الـشيعة             غصن الزيتون مع الصدر كان مهماً ، إال إن 

 وإستمروا في  دعمهم لحكومة اإلئتالف الوطني الموحد والمشاركة ٢٠٠٥الذين صوتوا في إنتخابات يناير 

وفي الحقيقة إن بيانات مؤيدي الزرقاوي كانت قد سمت المجلس األعلـى ، والـدعوة ،          . في قواها األمنية  

تمر الوطني العراقي التابع ألحمد الجلبي أهدافاً مشروعة للهجمات ، وكذلك حركة الوفاق الـوطني               والمؤ

 كـل هـذه     )٢٩(.العراقي التابعة ألياد عالوي، والحزبين الكرديين والتي كانت جميعها جزءاً من الحكومة           

وفي الحقيقـة   . هدنة الطائفية المماحكات اللفظية بين المتطرفين السنّة وعلماء السنّة لم ترقَ الى مستوى ال           

 والـذي ال يمكـن إثباتـه إالّ        - مع االحـتالل     -) متعاونين(إنها أثقلت الشيعة بعبء البرهنة بأنهم ليسوا        

. واالستسالم للهيمنة السنّية  )  المترجم - حسب التعريف المعارض طبعاً      -أو المقاومة   ( بالمشاركة بالتمرد   

ت الموجهة ضد الشيعة تم توظيفه كمصيدة وشَرك لتمرير الـسياسة           إن إضفاء الغطاء الوطني على الهجما     

  .الطائفية في العراق
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