
العالم السإلماي 
بين ماشهدين

عنق على المأريكي قدم
"الخإوان"

أعناق في الزرقاوي وسكين
المأريكان! 

أقدام... ومانهجين ماشهدين بين السإلماي العالم
المفخخة الزرقاوي وسإيارات الماريكان،

شائع حيدر الله عبد بقلم؛

ولول يكشللف - وهللو فعل بكللى ولعللله-  يبكي أن كاد
أن عللن وشللجاعة، جللرأة أعلللى بلللغ قللد أنلله ماعتقللدا ماللرة،

وخطبللاء وأئمللة علمللاء تقتل التي الشيعية" هي بدر "قوات
الللدكتوراه علللى الحاصل الضاري حارث العراق، في السنة

العللراق، المسلمين" في علماء "هيئة ورئيس الحديث، في
في أطرافها المتراماية المسلمين الخوان حركة أفراد وأحد

أماريكيللة، بمسللاعدة الحكم إلى صعودها والمرتقب العالم،
اغتيللال عمليللة بعد الصحفيين مان ماجموعة إلى يتحدث كان

علمللاء "هيئللة شللورى ماجلللس عضللو النعيمللي علوان هادي
المسلمين". 

بصللعوبة إل عليلله التعرف مان عائلته تتمكن لم القتيل
اختفللائه بعللد والتعللذيب للتشللويه تعرض أنه بسبب ،شديدة

أسإللاس عللى الشرطة ماقر مان الهيئة تسلمته ثام ،أيام ثالثاة
ماقتول!ا وجد أنه

.  مأشهدين..     بين

قللوات قللالت الللذي ،ماللايو شهر مان الخير اليوم وفي
أوائللل ينللاير انتخابللات مانللذ العنللف أنلله الماريكللي الحتلل

عبللد ماحسللن مانزل الماريكية القوات داهمت الحالي، العام
الماتللداد- العراقللي"  السإلللماي "الحللزب رئيللس الحميللد
- العالميللة مينلالمسلل الخللوان لحركللة والتنظيمي الفكري
والعتقللال المداهمللة لحظللات الحميللد عبللد ماحسن ويصف

الماريكللان أن ؛قللول فللي يللتردد ولللم ،"ماهينللة" كللانت بأنها
إلللى وعللائلته واقتللادوه مانزله عليه اقتحموا لنهم ،"أهانوه"

وبنللاته وأولده زوجته ماع أرضا وطرحوهم النوم غرفة خارج
وحراسإه!ا
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أن ة؛للهانلل وصللفه فللي الحميللد عبللد ماحسن وأضاف
لمللدة عنقلله علللى قللدماه وضع الماريكي الحتلل جنود أحد

ماكللان إلللى واقتللادوه وأولده كتفللوه ثاللم ة،دقيقلل عشللرين
يسللألونه كللانوا سإللاعات خمس لمدة ماعه وحققوا ماجهول!ا

.الزرقاوي؟" "أين ؛والخر الحين بين

الحللزب" رئيللس اسإللتجواب حيللن الزرقللاوي ولعللل
لها ندب التي وماهمته عمله بحكم-  ماشغول  كان"السإلماي

يصفهم مان لضرب يجهزها سإيارة بتفخيخ يقوم - كان نفسه
"بللدر قللوات" إلى إشارة في ،والخيانة" "الغدر بقوات دائما
الحكيم. العزيز عبد الشيعي يتزعمها التي

باعتللذار العتقللال ماللن الحميللد عبللد ماحسللن وخللرج
الطالبللاني جلل الرئيس مان بالغة وحفاوة ،أماريكي رسإمي

التللالي اليللوم وفللي الحكوماللة، رئيللس الجعفللري وإبراهيللم
عبللد وسُإللر مانهللم، رماللوز حضللره واجتماعللا حشدا له عقدوا
يصللفها الللتي الحكوماللة مان والحفاوة السإتقبال بهذا الحميد

بسيارته دائما والعميلة" ويستهدفها "المرتدة بالل الزرقاوي
العصابات. حروب على المدربين ورجاله المفخخة

الجعفللري إبراهيللم العراقيللة الحكوماللة رئيلس ويعتلبر
البرلمللان فللي بالغلبيللة فللازت الللتي النتخابيللة وقللائمته
الللله آيللة" اليرانية الشيعية المرجعية مان مادعوماة العراقي

،"المجوسإللي" بللل الزرقللاوي يصللفه  الذي"السيستاني علي
فللي فريللدماان توماللاس الماريكللي للكاتب بمقال ويستشهد

؛بأن ،السيستاني عن الماضي ماايو كتبه ،"تايمز النيويورك"
ماثللل رجللل جانبه إلى يقف أن ماحظوظ الماريكي "الرئيس

يللؤديه الللذي الهللم الللدور فريللدماان ويصللف ،السيسللتاني"
تللأويل العربية السياسإة يمنح "وأنه المعركة في السيستاني

للسإلم". شرعيا

"وأن ؛الحليف بهذا الماريكية الدارة فريدماان ويهنىء
يعيللش أن ويأماللل حيللا، السيسللتاني بإبقاء رفيقهم كان الله
جللائزة بمنحلله ويطللالب والعشللرين، المئة الرجل يبلغ حتى

.نوبل"

داسإت التي الماريكية القدام ماشهد ركام وسإط ومان
" -السإللماي الحلزب" رئيس الحميد عبد ماحسن عنق على

- المسلللمين الخللوان لحركللة والتنظيمللي الفكللري الماتداد
الماريكللي يذبللح وهللو الزرقللاوي ماصللعب يأبلل سإللكين تلمع

إلللى بالضللافة بزمالئهللم يتبعهللم ثاللم "،بيللرغ نيكللولس"
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حكوماللة ناشللد  الللذي"بيغلللي جيللن" البريطللاني المهنللدس
الزرقللاوي ماصللعب يأبلل طلب وتنفيذ لنقاذه  للتدخل"بلير"

الحتلل سإللجون فللي العراقيللات السللجينات سإراح بإطلق
الماريكي.

عللن وشللكواه الضللاري حللارث الللدكتور بكائيللة وماللن
يللذكرها قصللة إلللى السللنة، علمللاء يغتللال  بللأنه"بللدر فيلق"

القائم ماعارك في إصابته قبل صدر له شريط في الزرقاوي
ول ،الماضلي الشلهر مانتصف اللذكر سإلبيل "عللى إنهلا ؛يق

فللي وهللي ،والسإللتطراد" الحصر سإبيل على ل والسإتشهاد
يصللفهم الذين-  الشرطة قوات اقتحمت حيث الحلة، مادينة

"المجاهلدين"، أحلد "المرتدين" - مانزل بالل دائما الزرقاوي
قائد-  "قيس" العميد فأتى بالفرار، مانهم لذ بهم شعر فلما

رأسإللها، ماللن يجرهللا فأخذ زوجته إل يجد ولم-  الحلة شرطة
ًا شللعرها ماللن ويجللذبها ًا ماهللدد تخللبره لللم إن ؛لهللا وماتوعللد

عرضها!ا وانتهاك عفتها بسلب زوجها بمكان

لبللث صللحفيا ماللؤتمرا الزرقللاوي يعقللد أن ماللن وبللدل
عقد ،العراق" في الرافضة "جرائم بل يسميه ماا عن شكواه

ول الشلرطة، قائلد اغتيلال لتلدبير اجتماعلا و يق ماصلعب أب
أحلللد أرسإلللل الخلللبر هلللذا بلغللله لملللا أنللله ؛الزرقلللاوي

ندائها. وتلبية "السإتشهاديين" لغاثاتها

بلد فللي القاعللدة تنظيللم أمايللر-  الزرقللاوي ويقسللم
وأماثللاله هللذا بقللي إن حيينللا ل "فللوالله ؛ بقللوله- الرافللدين

شللرطة رئيللس-  "قيللس" العميللد إلللى إشللارة فللي ،أحياء"
ًا الزرقللاوي  ويضلليف- الحلللة قللاماوا بللأنهم ؛العمليللة واصللف

ًا أحد انطلق ثام لبيته، دقيقة بمراقبة "السإتشهاديين" قاصد
- فلللم تعبيرالزرقللاوي حسللب- اللعين"  "المرتد هذا ماعقل
فللي هللو وجللرح أهله وأرعب مانزله دمار ولكنه بمقتل، يصبه
.)1(قتله حتى بمطاردته الزرقاوي ويتوعد الحادثاة، هذه

"هيئللة وصللف هللو يؤلمه ماا أكثر إن ؛الزرقاوي ويقول
يسللتهدف حيللن السإلللماي الحزب" و المسلمين" له علماء

رويللترز وكالللة تقللول  الللتي" -الوطني الحرس" و الشرطة
 بالعمللال -والكللراد" "الشلليعة ماللن ماعظمهللم ان ؛للنبللاء

وليسللت حللرام وأنهللا ،مانها ويتبرأوا ،والجراماية" "الرهابية
ماللن والخللوف العراقللي، الللدم عصللمة بحجللة السإلللم، مان

الهلية!ا والحرب الطائفية
للصللابات نتيجللة المستشللفى، فللي بأيام، العملية بعد هلك، وقد )1

[المنبر]. النفجار جراء بها أصيب التي البليغة
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الللتي الجرائللم هللذه عن يسكت مان الزرقاوي ويصف
"الللوطني الحللرس" و الشللرطة قللوات أيللدي علللى تحللدث

كللل فللي يرغبللون وأنهللم ،"خونللة" ؛بأنهم العراقي والجيش
علماء "هيئة إلى إشارة في ،بقوة" الدين أخذ في "إل شيء

عن دائما يتحدثاون  الذين"السإلماي الحزب" المسلمين" و
الهلية. والحرب الطائفية ماخاطر

؟الشلليعة عن سإئلوا إذا هؤلء أن الزرقاوي ويستغرب
علللن سإلللئلوا وإذا عليهلللم، بالثنلللاء ألسلللنتهم انطلقلللت

إليهم!ا التجريح سإهام وصوبوا مانهم تبرأوا ؟"المجاهدين"

حللزب" عام أماين يعانق الحميد عبد ماحسن ظهر وقد
براهيللمإ يترأسإلله الذي العراقي  الشيعي"السإلماي الدعوة

للتضللامان الخيللر هللذا قللدم حين ،عنه الفراج بعد الجعفري
الماريكييللن" "بإهانللة وصللفوه ماللا واسإللتنكار وشللجب ماعلله

الحللزب رئيس ويرفع ،ماعروف وطني إسإلماي حزب لزعيم
دم ماللن الللله إلللى "نللبرأ ؛تقللول لفتلله خلفلله السإلللماي
أبلو بله يقلوم مالا رفللض إلى واضحة إشارة في ،العراقيين"

 والشللرطة"الللوطني حرس" للل قتل مان الزرقاوي ماصعب
بل"المرتدين". دائما يصفهم الذين العراقية

علمللاء "هيئللة رئيللس الضللاري حللارث الكتللور ويلمللح
فللي للمقاوماللة بتصللنيفه الزرقللاوي جماعة المسلمين" إلى

؛مانهللا الخللاماس الطيللف أطيللاف، خمسللة إلللى العللراق
ليسللت وهللي ،ماقاوماللة أنهللا تللدعي إرهابيللة "ماجموعللات

حديثه في ،المجاورة" الدول كل أو أغلب مان وهم ،ماقاوماة
 فللي"مافتللوح حوار" برناماج  في"جدو بن غسان" للصحفي

الماضي. ماايو ماطلع الجزيرة قناة

العراقييللن، قتللل بتحريللم فتللوى الضللاري ويصللدر
و الشللرطة تسللتهدف الللتي العمليللات كللل بشللدة ويستنكر

"بللدر فيلق" مان شكا أن وبعد  العراقي،"الوطني الحرس"
قللام السللنة، أئمللة ماللن العديللد ماقتل وراء يقف بأنه واتهمه

للمرجع العلى المساعد باغتيال التالي اليوم في الزرقاوي
ًا الهيئللة  فأصللدرت"السيسللتاني" الشلليعي اسإللتنكرت بيانلل

العمل!ا هذا فيه وأدانت

ماللدير اغتيللال اليللوم نفللس في تبنى الزرقاوي أن كما
."بدر فيلق" في لسإتخبارات
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قتللل وإدانللة اسإللتنكار ماللن الضللاري حللارث يكتفي ول
ذات فللي قللال بللل  العراقي،"الوطني الحرس" و الشرطة
القاعللدة تنظيللم ذبللح أن  بعللد"جدو بن غسان" ماع المقابلة

ًا الرافللدين بلد فللي ًا قسلل الجيللش فللي يعمللل كللان كوريلل
بلغللاري رهينللة - وذبح الفرنسية الوكالة بحسب-  الماريكي

قللال الماريكللي، الحتلل قوات لصالح بالتجسس يقوم كان
ذبلح مالن الللله إلللى "يلبرأ ؛إنله الذبلح عمليلتي بعللد الضاري
- الضللاري وأفتى ،الوريد" إلى الوريد مان والبلغاري الكوري
يرضللاه "ل هللذا بللأن-  الحللديث في الدكتوراه على الحاصل

.السإلم" يقبله ول الله

.  مأنهجين..     بين

"الحزب و العراق المسلمين" في علماء "هيئة وتتخذ
"السللملي" لخللراج النضللال العراقللي" مانهجيللة السإلللماي
"السإلللماي الحللزب" رئيللس هللذا علللى أكللد وقللد المحتللل،

؛بأنه صحفي ماؤتمر في عنه الفراج بعد الحميد عبد ماحسن
رئيللس ويطللالب ،المحتللل" لخللراج سإياسإلليا "سإيناضللل

بالخروج. المحتلين الحميد عبد  ماحسن"السإلماي الحزب"

الضللاري المسلمين" حللارث علماء "هيئة رئيس وقال
ماللايو شللهر ماطلع الجزيرة قناة في مافتوح حوار برناماج في

يضللع الحتلل أن لللو اليمللان كل "ماؤمان ؛إنه قال الماضي،
وتشللارك ،طبيعتهللا" إلللى الماللور تعللود أن لنسللحابه جدول
 عللبر"السإلماي الحزب" وكذلك السياسإية اللعبة في الهيئة

ماقللاطعتهم ماللن الرغللم علللى الحكوماللة فللي لهللم مامثليللن
المللدن "دهللم بسللبب ماقاطعللة بأنها برروها التي للنتخابات
بيانللا الزرقللاوي أصللدر الللتي النتخابللات وهللي ،وتخريبهللا"

"تجللري كفللر" لنهللا" و ،""حللرام أنهللا علللى يؤكللد بشللأنها
ودسإللتور لللله، العليللا المشللروعية ليجعللل دسإللتور بمللوجب

في الزرقاوي إعلن وكان ،الكافر" الماريكي المحتل وضعه
النتخابللات حكللم يللبين "شللرعي، بأنه يصفه بيانا النتخابات

إلللى يحتكللم ل دسإللتور ظللل وفللي الحتلل نظللام ظللل فللي
رئيللس نللائب لسللان  على"السإلماي الحزب" وأعلن ،الله"

كللانت للنتخابللات ماقللاطعته أن السللامارائي إيللاد الحللزب
ًا ًا" ولم "قرار ًا يكن خاطئ وأنلله اسإللتراتيجية رؤيللة علللى مابني

الخطللأ هللذا وتصللحيح ماراجعللة يتللم "عللاطفي" ولكللي قرار
الجعفري. ابراهيم حكوماة في سإيشاركون فإنهم

الللدم "عصللمة المسلمين" مابللدأ علماء "هيئة وتطرح
ذلللك ويللبرر ،الزرقاوي ماصعب أبو ليقبله ماا العراقي" وهو
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ول العللرق ول بالجنسللية ليسللت الللدمااء وحرماة عصمة بأن
يتللولهم وماللن{ ،بالنص مارتبطة هي وإنما القرابة، ول اللون
المفلارق للدينه "التلارك ؛النبلوي والنص }،مانهم فإنه مانكم

.للجماعة"

إلللى والوقللوف المحتليللن ماللوالة أن الزرقاوي ويعتبر
الللتي ماؤسإسللاتهم ضمن والعمل ببراماجهم والقبول جانبهم
المسلللمين"، لجماعللة ومافارقللة للللدين "تللرك ؛هللو يبنونهللا
فللي الشللريعة قواعد وفق يتعامال أنه على الزرقاوي ويؤكد

تقول "المرتدين" التي بالل يصفهم ومان المحتلين اسإتهداف
الله". عند والنوايا بظاهرها "الماور إن

قتللل ماللن عمليللاته فللي يحدث فيما الرزقاوي ويفّصل
ول الشللرطة ماللن "أبريللاء" ليسللوا أنهللم عنهللم يقللول ماللن

عامالة ماللن وإنمللا العراقللي، الللوطني الحللرس ول الحكوماللة
الللتي الصوتية رسإالته في فيقول العاديين، والفراد الشعب
ومارجعيتهللا بهللا يقللوم الللتي العمليللات طبيعللة فيهللا يوضللح

أمارنللا وتعللالى تبارك الله أن فيه شك ل "ماما ؛بأنه الشرعية
المقصللود، تحقق وسإيلة بكل وقتالهم وقتلهم الكفار، برماي

رماللي كلمتله إعلء سإللبيل فلي المجاهدين الله لعباد فيشرع
ًا.وسإلليلة بكللل وقتللالهم وقتلهم الحربيين الكفار كللانت .. أيلل

ماللن المقصودين تعم الوسإيلة هذه كانت وإن الوسإيلة، هذه
والصللبيان، النسللاء ماللن المقصللودين وغيللر الحربيين الكفار

،بالقتلل قصلدهم يجلوز ل مامن الكفار مان حكمهم في ومان
".يعم بما بالقتل تسميتهم على الفقهاء اصطلح ماا وهو

ًا ماقللررة "المشروعية هذه إن الزرقاوي ويضيف أيضلل
يقللدر مامللن المسلللمين ماللن عللدد قتل إلى ذلك أفضى وإن

إماكللان عللدم ضللرورة لخللر، أو لسبب القتال حال وجودهم
الكفللار ماللن المقصللودين وبيللن بينهللم والتمييللز تجنبهللم

الحربيين".

ماللن عللدد قتللل بللأن الزرقللاوي ماصللعب أبللو ويسلللم
أن إل شلك؛ بل كلبيرة "مافسلدة اللدم ماعصوماي المسلمين

ًا ماتعيللن بلل جائز، المفسدة هذه في الوقوع لمفسللدة دفعلل
تنظيللم أمايللر وذكللر ،الجهللاد" تعطيللل مافسدة ؛وهي ،أعظم
؛تقللول الللتي الصللولية القاعللدة العللراق فللي الجهاد قاعدة
للدفع ُيتحمللل الخلاص الضلرر أن الصلول فللي تقللرر "وقلد
وأنلله الخللف، بالضللرر يزال الشد الضرر وأن العام، الضرر

ًا، أعظمهما روعي مافسدتان تعارضت إذا ُيلللختار وأن ضللرر
.الشرين" أهون
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ماللن سإللابق وقللت فللي الفلوجللة ماقللاتلوا انتقللد وقللد
اتهمللوا الولللى مارحلتهللا فللي اسإللتهدفتهم الللتي العمليللات

المسلللمين" علمللاء "هيئللة العراقللي" و السإلللماي "الحزب
ترتيللب يعيللدوا بللأن للمحتليللن سإللمحت التي الهدنة بتبنيهما
عليهم. الخناق أحكموا أن بعد أنفسهم

ماقللاتلي عللن بيللان عللن الفرنسية النباء وكالة ونقلت
الهزيلللة "بالصللورة "؛الهيئة"  و"الحزب" وصف أنه الفلوجة

العللدو لصللالح ترجحللت "الكفة بأن البيان ورأى ،والضعيفة"
يعلللم "أل ؛البيللان وتسللائل ،والحللزب" الهيئللة تللدخل بفضل
علملللاء وهيئلللة السإللللماي للحلللزب إشلللارة فلللي-  هلللؤلء

وتأسإللف ،"؟!امايثللاق ول لهللم عهللد ل الكفار - أن المسلمين
 فللي"الحللزب"  و"الهيئللة" بلله قامات الذي الدور عن البيان

حللوزة فللي كللانوا الللذي الجللانب الرهللائن سإللراح "إطلق
كانوا الفلوجة ماقاتلي أن إلى يشار الفلوجة"، في المقاتلين

بلد فللي الجهللاد قاعللدة تنظيللم فيها بما ،الطياف جميع مان
الزرقاوي. ماصعب أبو يتزعمه الذي الرافدين

.  المقاومأة..     حصاد

البحثيللة  للدراسإللات"رانللد" ماؤسإسللة إلللى واسإللتنادا
والخارجيللة الللدفاع وزارة عليهللا تعتمد والتي والسإتراتيجية

ماللن ضللربات أن الخارجيللة، سإياسإللاتها رسإللم في الماريكية
إلللى المتحللدة الوليللات "ماتمرديللن" يللدفعون بالللل تصللفهم
رماللزي عدد إبقاء ماع العراق مان قواتها بسحب جديا التفكير
قلصللت أنهللا الماضللي ماللايو مانتصللف أماريكا وأعلنت هناك،

قواعللد أربللع إلللى  قاعدة106 مان العراق في قواعدها عدد
فقط!ا

صلللحيفة فلللي البريطلللانيين الخلللبراء أحلللد ويصلللف
فلي يجلري مالا أن  الماريكيلة"ماونيتللور سإاينس كريستيان"

يللرى ل إنلله ؛ويقللول نهايللة، ل ماا إلى تحمله يمكن ل العراق
العراق. في للتمرد قريبة نهاية

يقللول واشللنطن  فللي"بروكينللز" لمعهد إحصائية وفي
93 بلغللت فقللط ماايو شهر في المفخخة السيارات عدد إن

135ً وحللدهم الماريكييللن ماللن القتلللى وعللدد ،سإيارة  قللتيل
الماضي. الشهر في رسإميا المعلن

رسإللالته في لدن بن أسإاماه أمايره الزرقاوي ويخاطب
فللي بجروح إصابته خبر بث بعد أذاعها التي الخيرة الصوتيه
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"الخطللة ؛بأن ويبشره السورية، الحدود قرب القائم ماعارك
الخنلاق يحكلم أن يوشلك وأنه لها مارسإوم هو ماا وفق تسير
بصللاحب خطللابه فللي الزرقللاوي ويسترشللد ،المحتل" على

القللداماى المحللاربين ماللن وهللو - الهليللة" "الحللرب كتللاب
فللي ولللدت أماريكللا "بللأن ؛ويقللول-  فيتنللام فللي الماريكيين

الللدمااء في وتعملقت الدمااء وأثاخنت الدمااء ورضعت الدمااء
بللن أسإللاماة الزرقاوي ويخاطب ،الدمااء" في تغرق ولسوف

؛بللأنه أمايره" يبشره إلى جندي "مان سإماه خطاب في لدن
.يوم" كل وأعوانهم الصليبين رؤوس "يقطف

أقللدام... ماشللهدين بيللن السإلللماي العللالم وسإلليبقى
رئيللس عنللق علللى وليللس عليلله، داسإللت الللتي الماريكللان

الزرقللاوي سإلليارات وبيللن  فقللط،"السإلللماي الحللزب"
الغد في وضوحا المشهد يزداد أن المتوقع . ومان.المفخخة.
القريب.

اليمن
14/6/200
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