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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
لـة  خمترصة عن بعض األحـداث التـي سـبقت ورافقـت والدة الدونبذة

اإلسالمية يف العراق, وتفاصيل قصة املؤامرة التي حيكت إلجهاض هذا 
وأد املولـود اجلديـد يف مهـده,  حماولة احللم الذي أصبح حقيقة واقعة, و

ّنذكرها لالعتبار بام فيها من دروس, خاصة بعد أن اختذ الصليبيون من جتربة العـراق نموذجـا 
بذرة اجلهاد, ولقد استوثق الكاتب من صحة مـا يمكن أن يتكرر يف مواطن أخر أثمرت فيها 

 .. ّ العدول ممن عارصها أو اطلع عىل خفاياها عن قربتفيها بشهادة الثقا
 

ِّجيعلها سببا هيدي به من أراد احلق إىل احلق أن و.. نسأل اهللا أن ينفع هبا ّ. 
                                     

******* 
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ّاالشتباك يف اجتامع عقد يف العاصمة السورية دمـشق يف خيوط املؤامرة اخلسيسة ببدأت  ُ

ّ بني جمموعة مـن أمـراء الفـصائل, وكانـت يف مقدمـة األمـور التـي متـت م2006بداية العام  ّ
  مناقشتها اتساع رقعـة األرايض التـي بـدأ جملـس شـور املجاهـدين يف بـسط نفـوذه عليهـا,

ٍ بإعالن إمارة إسالمية عىل غـرار مملكـة فكانت إحد املقرتحات املطروحة كبديل هي املبادرة
ّآل سلول يف اجلزيرة العربية, وهذه اإلمارة تشمل مناطق الـسنة يف العـراق ضـمن مـا يـسمى 

, الذي كان مطروحا بقوة يف ذلك الوقت بني األوساط املتنازعة عـىل "الكونفدرالية"بمرشوع 
 هذا البلد, وكان صاحب هـذا السلطة يف املنطقة اخلرضاء للخروج من ورطة الفوىض يف حكم

ً سـابقا, وكـان بمجلس شور جماهدي الفلوجةّ, رئيس ما يسمى )عبد اهللا اجلنايب(املقرتح هو 
إقنـاع ) عبـد اهللا اجلنـايب(حـاول )... جيش املسلمني(ّحينها أمريا ملجموعة من األفراد تسمى 

اصة حكومـات الـدول احلضور بفكرته هذه كوهنا مرشوعا مقبوال من قبل أكثر األطراف, وخ
 . عىل غرار اإلمارة األفغانية"متشددة"املجاورة, املتخوفة أصال من نشوء إمارة إسالمية 

قوبل هذا املقرتح باالزدراء من قبل أثقل احلارضين وزنا باعتبار حجـم الفـصيل الـذي    
نظـر هـؤالء يف ) عبـد اهللا اجلنـايب(, إذ مل يكن أمري اجليش اإلسالمي) أمني السبع(يمثله, وهو 

مؤهال لطرح مثل هذه األفكار, والتـي كانـت سـتعطيه لـو متـت املوافقـة عليهـا مكاسـب ال 
 .ّيستحقها

ّ, والـذي كانـت عنـده حينهـا حريـة يف التنقـل مـع )ّأمـني الـسبع(لكن الفكرة تبلورت عنـد 
  ,)َاألردن وســوريا ومملكــة آل ســعود والكويــت وقطــر(اتــصاالت واســعة يف دول اجلــوار 

ّتصال باألطراف التي اعتقد أن هلا القدرة عىل دعم وتنفيذ هذا املرشوع, ومنها جمموعـة فبدأ اال
الفصائل املشكلة للجبهات فيام بعد, وممثلني هليئة علامء املـسلمني واحلـزب اإلسـالمي, الـذي 
أخذ عىل عاتقه تأمني االتصال باحلكومة العراقية واجلانب األمريكي, والتـي رعتهـا احلكومـة 
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نية يف حينه, وكل هذه اجلهات كانت مستعدة نفسيا لقبول مثـل هـذا املـرشوع الـذي قـد األرد
 "ّالتطرف اإلسالمي وتنظـيم القاعـدة"خيرج العراق من املستنقع الذي وقع فيه وأوصل نريان 

 .إىل قلب العامل اإلسالمي كام كانوا يشيعون
ٍ تم التحضري الجتامع ثان بعد نضوج فكرة الـ     ّ ّ, وتـم اسـتدعاء )لية اإلسالميةكونفدرا(ّ

) عبـد اهللا اجلنـايب(ّ وهيئة علامء املسلمني, وكـان بـني املـدعوين "املقاومة"ممثلني عن الفصائل 
ًالذي فوجئ بام تم التحضري ألمر كان هو من طرحه ابتداء عىل غفلة منه, ونوقش املرشوع  من  ّ

ّاإلمارة وتوزيع املناصب, وأد ّقبل هذه األطراف لكن دب اخلالف بني احلضور حول مسألة 
ّاخلالف الشديد بني أطراف الصفقة إىل ترسيب أخبارها عن طريـق أحـد املـدعوين املبـارشين 

 .احلارضين لالجتامع
) جملس شـور املجاهـدين( ولكن الرضبة القاضية هلذا املرشوع اخلياين اخلسيس جاء بإعالن 

ّحللف جديد مع العشائر السنية يف مناطق نفـوذه   ّ, ثـم أتبعـه بـإعالن )ّحلـف املطيبـني( باسـم ٍ
ّيف ست حمافظات يغلب أهل السنة عىل سـكاهنا, وترافـق ذلـك مـع ) دولة العراق اإلسالمية( ّ

ّفرتة فتح اهللا عىل أيدي جماهدي الدولة مناطق كاملة انحرست عنها قـوات اجلـيش األمريكـي  ٍ
ّتهـا, فـتم حتكـيم الـرشيعة فيهـا, ّوجيش احلكومة العراقية بفعل الرضبات القاصـمة التـي تلق

ّودخل الناس أفواجا يف بيعة الدولة اإلسالمية وأمريها العراقي   ).أيب عمر البغدادي(ّ
 

******* 
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عنـد إعالهنـا  إىل وقـت (اإلسـالمية  املناطق التي كانت تسيطر عليها الدولة  منك الكثريلهنا

, واألخـرية كثـرية %100إىل % 70ة فيها بنـسبة كانت السيطرو) الذروة قبل بدء تنفيذ  املؤامرة
ًجدا, ونعني بالسيطرة الكاملة أنه ال توجد للدولة الرافضية أي سلطة حقيقية فيهـا, وإن كـان 

,  والتنقـل بحريـةهلم هبا تواجد يف بعض القواعد واملراكز, ولكن ال يستطيعون اخلـروج منهـا
ريان وبعض الطرق املؤدية إليها, وخاصة وكذلك توجد بعض القواعد األمريكية املحمية بالط

 : يف النواحي ومراكز املدن, أما غالب القر فهي حتت السيطرة الكاملة
 بكاملها باستثناء مركز قضاء القـائم, أمـا النـواحي فكانـت حتـت :املنطقة الغربية يف األنبار − 

ـــل  ـــسيطرة مث ـــة (ال ـــسلامن –الكرابل ـــة – ال ـــدي – الرمان   ).  وان يت– عكاشـــات – العبي
ـــة  ـــة حديث ـــاطق بنـــي داهـــر (ومدين ـــة –من ـــة – حلقالني   ).  البغـــدادي– هيـــت – بروان

ـــــادي  ـــــة الرم ـــــة (ومدين ـــــز املحافظ ـــــل−مرك ـــــشامية بالكام ـــــرة وال   ).  اجلزي
  : مركــز املدينـة ســيطرة دون املطلـوب أمــا النـواحي فــسيطرة كاملـة مثــل(ومدينـة الفلوجـة 

 ). احلبانية– القرمة – الصقالوية –العامرية (
باستثناء قضاء اخلالص لكثافة الرافضة يف مركز القـضاء ومنطقـة (فالسيطرة كاملة   دياىل أما− 

سـيطرت عليـه الدولـة اإلسـالمية بالكامـل ومل يكـن ) بعقوبـة(, فمركز املحافظة )اخلويلص
لألمريكان فيها تواجد يذكر, ولكن مقر واحد للدولة الرافضية, حتى جاء اليوم الذي احتفـل 

املركز (خارج هذا املقر, ومنطقة خان بني سعد ) نقطة تفتيش(ملجاهدون بالقضاء عىل آخر فيه ا
قـضاء بلـدروز, وناحيـة الوجيهيـة )البزايز ومركز هبرز(, وناحية هبرز )والقر ومجيع قـر ,

املركـز ومجيـع القـر, ): املقداديـة(ومجيع قراها, وناحية كنعان ومجيع قراها, وقضاء شهربان 
لسعدية ومجيع قراها, وقضاء جلوالء باستثناء املركز به تواجد ضعيف, وناحية العظيم وناحية ا

 .ومجيع قراها
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 مجيع صالح الدين حتت السيطرة  باستثناء مدينة تكريت, وكذلك قضاء بلـد :صالح الدين − 
ــا ــضة هب ــساحقة للراف ــة ال ــدجيل للغالبي ــة ال ــل . وناحي ــه مث ــع نواحي ــضاء بيجــي ومجي   فق

, وقضاء سامراء ومجيـع نواحيهـا وقراهـا, وقـضاء ) ناحية احلجاج–ناحية السالم  –الصينية (
الضلوعية ومجيع نواحيها مثل ناحية اإلسحاقي وناحية يثرب وما يلحق هبام من القر. 

 مركز املحافظة باستثناء منطقة يف الساحل األيرس للكثافة الكردية, وكـذلك مدينـة :املوصل − 
ًها كام هو معلوم لعملية ضخمة بعد أن كانت حتت الـسيطرة متامـا قبـل تلعفر أي املركز لتعرض

, وقـضاء %70إعالن الدولة أيام الشيخ أيب مصعب رمحه اهللا, وقضاء ربيعة ومجيع قراها بنسبة 
 .بعاج سيطرة كاملة بجميع القر التابعة للقضاء

 .والشق العريب منها قضاء احلوجية وناحية الرياض سيطرة كاملة إىل غرب كركوك :كركوك − 
 – حي املنـصور – حي اجلامعة – حي اخلرضاء –حي العامرية (  بالنسبة ملركز املدينة :بغداد − 

 حـي الغزاليـة إىل الطـرف الرافـيض يف الـشعلة إىل شـارع – رمـضان 14 حي –حي الريموك 
ً كامال  حي الشهداء−ً حي الفضل كامال – منطقة شارع حيفا وأحياءها – األعظمية –الضغط 

 – أما حي اجلهاد فكان الوجود القوي يف حي األطباء وحـي املخـابرات −ً حي العدل كامال –
 ). سيطرة مقبولة يف السيدية وحي العامل والبياع−مدينة الدورة باستثناء حي الصحة 

ًقضاء الطارمية كامال بجميع القر, قضاء التاجي بجميع القـر, : احلزام الشاميل ملدينة بغداد
 .يعني سيطرة كاملة عىل احلزام الشاميل

) كناحية السالم  والرضوانية(قضاء أيب غريب بجميع قراه ونواحيه : احلزام الغريب ملدينة بغداد
 .يعني السيطرة الكاملة عىل احلزام الغريب

 .سيطرة كاملة حتى قضاء املدائن: احلزام الرشقي ملدينة بغداد
ًجنوب الدورة إىل الصويرة وهي ما تسمى جتاوزا عرب جبـور من : احلزام اجلنويب ملدينة بغداد
 – الـشهداء –صـدر اليوسـفية : ( كمنطقـة اليوسـفية كاملـة مثـل−وتضم عدة مناطق كبـرية 
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باسـتثناء ناحيـة القـرص )  الـدوانم– الفتـوح – املحمودية – سيد عبد اهللا – شبيشة –الضباط 
 –جـرف الـصخر (ومنطقة اللطيفية كاملـة مثـل ). ومنطقة آل بو عامر, للغالبية الرافضية فيها

 .,  باستثناء احلصوة و اإلسكندرية للغالبية الرافضية) هور رجب− بزايز اليوسفية –شيشبار 
 

******* 



 

   عصيبا عـىل األمريكـان وكـادت األمـور أن تنـزع مـنهم بالكامـل,كان األمرهذا الوقت        
 ّ اآلن ليس ربح احلرب بل جتنـب اهلزيمـة الكـرب,اهلدفحتى أعلن قائد قواهتم يف العراق أن 

ّكان مرشوع ما يسمى بالصحوات وجمالس اإلسـناد قـد بـدأ يقطـع بدايـة أشـواطه يف املنطقـة 
  ّالغربية يف العراق عرب صفقات سخية بني اجلـيش األمريكـي وبعـض شـيوخ العـشائر هنـاك, 

يت ثامره دون مـشاركة الفـصائل ّلكن املرشوع وبحسب نصائح خمابرات دول اجلوار ما كان ليؤ
ّاملسلحة التي تنترش يف تلك املناطق والتي تـضاربت مـصاحلها مـع إعـالن الدولـة اإلسـالمية 

وفرض أحكام الرشيعة, 

يف

ّ, وهي املؤهل األكـرب حيث فقدت هذه الفصائل مرشوعية استمرارها
ني أفـراد هـذه للوقوف بوجه التيار السلفي اجلهادي بسبب التـداخل يف اخلطـوط واملواقـع بـ

الفصائل ودولة العراق اإلسالمية, والتي فرضتها ظـروف املرحلـة الـسابقة إلعـالن الدولـة, 
 البعثـي −ّإضافة لطبيعة كثري من أفراد هذه الفصائل والـذين يغلـب علـيهم التوجـه الـوطني 

شديدة املتنافر مع مرشوع اجلهاديني, لكن العقبة األساسية يف هذه املؤامرة كانت اخلالفـات الـ
ًوحسام هلذا اخلالف الذي مل يكن  .التي مل يمكن إزالتها بسبب التنافس عىل املكاسب واملناصب

قنوات احلوار التي تم فتحها مع هذه قامت املخابرات األمريكية مستغلة يفيض لنتيجة رسيعة, 
 ّالفصائل باعتقال لعـدد مـن أبـرز قياداهتـا, والتـي توسـمت فيهـا عالمـات القبـول بـاحلوار

وهـو ) سـعدون القـايض أبـو وائـل(ّوالتفاوض والتخيل عن املبادئ, وكان من أبرز املعتقلني 
حممـد حـسني اجلبـوري أبـو (املسئول الرشعي بجامعة األنصار, مع القيادي يف نفـس اجلامعـة 

وذلـك ) حممد حردان أبو سعيد(ً, وتم مجع هؤالء بأمري جيش املجاهدين املعتقل سابقا )سجاد
, وهللا نذكر أن بعض قادة هذه الفصائل اعتقلوا مع من سـبق )1كروبر (عروف بـ يف السجن امل

ذكرهم, ورفضوا مرشوع بيع الدين والعرض مقابل احلصانة الدبلوماسية واإلمارة املزعومـة, 
ّوأبــوا أن يعطــوا الدنيــة يف ديــنهم, وهــم الزالــوا قيــد األرس, نــسأل اهللا أن يتقبــل جهــادهم  ّ  

 .ويفك قيدهم
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 الفاشل هو إنشاء جبهة "الكونفدرالية اإلسالمية"ملرشوع املقرتح عىل هؤالء كبديل عن وكان ا
  ّجتمــع أبــرز الفــصائل الــسنية الرافــضة ملــرشوع الدولــة اإلســالمية, فتبلــورت فكــرة جبهــة 

اجليش اإلسالمي وجيش املجاهدين واهليئـة الـرشعية (بني هذه األطراف ) اجلهاد واإلصالح(
  :ّوكانـت طريقـة الطـرح هلـذا املـرشوع مـن قبـل اجلانـب األمريكـي هـي, )جلامعة األنـصار

أن القوات األمريكية لن تبقى لألبد يف هذا البلد, وأن عىل هذه اجلهـات الـسنية العراقيـة أن  [
ّتكون مسئولة عن إدارة مناطقها وملئ الفراغ يف وجه املد السلفي اجلهادي واملطـامع اإليرانيـة  ّ

احله يف املنطقة, وأن الواليات املتحدة دورها دور احلليف والصديق املؤقت الذي توافقت مـص
ّمع مصالح هذه الفصائل السنية العراقية, وأهنا مستعدة لتقديم الـدعم هلـذه الفـصائل إلنقـاذ  ّ

 ].العراق من هذا النفق الذي وصل إليه
 

ّومل يعدم هؤالء تأصيال رشعيا يغطـي خيـانتهم عـن طريـق مرجعيـاهتم الـضالة مـن مـشايخ ّ ً 
 . والكويت وغريهاّالسلفية يف اجلزيرةً املنتسبني زورا إىل "ّالتلفية"
 

******* 
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ّ قامت القوات األمريكية وبصورة ال سابق هلا فاجأت مجيع من مل يعلم بام دبر باخلفاء, بعد ذلك ُ
, وبعـد شـهر فقـط ًبإطالق رساح األمراء الذين وافقوا عىل هذا املرشوع بعد فرتة قصرية جـدا

  , )بهـة اجلهـاد واإلصـالحج(اجتمع هؤالء يف سـوريا وقطـر لالتفـاق عـىل إعـالن مـرشوع 
  :وكان من أهم أقطاب هذه اجلبهة

أمني السبع أبو خدجية أمـري اجلامعـة, واملـسئول الـرشعي أبـو زهـراء : (عن اجليش اإلسالمي
ّحممـد حـردان أبـو سـعيد مؤسـس  (جيش املجاهـدين, وعن )واملسئول العسكري أبو عائشة

أبـو ريـاض وحقـي : خـارج الـسجن ومهـااجلامعة وأمريها, واألمريان الفعليـان للجامعـة يف 
إسامعيل الشورتاين اللذان انقلب موقفهام رأسا عىل عقب بعد لقائهام بأيب سعيد املطلق رساحه 

سعدون القايض أبو وائل رأس القـسم الـرشعي يف  (ن مجاعة األنصارمو, )1من سجن كروبر
 ).اجلامعة مع القيادي حممد اجلبوري أبو سجاد

ّالرايات بخيانة أمرائها, ولتبدأ مراحل السقوط الرسيع يف مهاوي الـردة ّوهكذا تم خطف هذه 
ّوالعاملة, والتي حرص فيها األمريكان عىل أن ال يعطوا هلؤالء أية فرصة للرتاجع عـرب سياسـة 
ّالتوريط والفضح, حيث بدأت الترصحيات الرسمية مـن قبـل اجلهـات األمريكيـة والعراقيـة 

اشمي وغريمهـا بكـشف تفاصـيل احلـوار مـع الفـصائل العراقيـة كجالل الطالباين وطارق اهل
 ."تنظيم القاعدة"املقاومة يف الدول املجاورة, طبعا باستثناء 

ّنفس السياق كانت الفصائل األخر ذات التوجه الوطني الرصيح, والتي يـرتبط يف  و ّ
وا عىل إعالن مرشوع أغلبها هبيئة علامء املسلمني يف العراق واحلزب اإلسالمي العراقي قد وافق

ً, والذي كان إنشاؤه أمرا شبه حمسوم برعاية خمابرات الدول )جبهة اجلهاد والتغيري(مماثل باسم 
 املناهـضة " للقو الوطنيـة"العربية وخاصة األردن ومرص والسعودية, وهم الرعاة الرسميني

ّلالحتالل ظاهرا وللمرشوع اجلهادي السلفي باطنا وظاهرا ً. 
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ّت لد أمريكـا ثـالث أوراق جديـدة أعطتهـا فرصـتها الذهبيـة لتجنـب وهكذا توفر
ّاهلزيمة التي كانت شبه حمققة باعرتاف كبار قادة اجليش األمريكـي ووزارة الـدفاع األمريكيـة, 

 :وهذه األوراق هي
ّوالتـي قادهـا شـيوخ العـشائر وتنظـيامت البعـث لتكـون املـادة :  جمالس اإلسناد العشائرية.1

صحوات يف املنطقة الغربية للعراق وبـدعم ومتويـل وتـسليح مبـارش ومعلـن مـن األساسية لل
 .القوات األمريكية

 . ذات املظهر السلفي"ِاملقاومة" والتي قادهتا الفصائل املسلحة :جبهة اجلهاد واإلصالح. 2
 الوطنيـة, املنـضوية حتـت "ِاملقاومة" والتي شملت الفصائل املسلحة :جبهة اجلهاد والتغيري. 3

 .عباءة هيئة علامء املسلمني يف العراق وأمينها العام حارث لضاري
 

ّورغم تشابك العالقات بني هذه اجلهـات, وتـضارب التوجهـات واألهـداف, إال أهنـا كلهـا 
 عىل إفشال مرشوع اخلالفة لدولـة إسـالمية عـىل "ّاحلضن األمريكي الدافئ"اجتمعت برعاية 

 األدوار عىل هذه اجلهات وخلق الفوىض يف منـاطق أرض العراق, واستطاع األمريكان توزيع
 :ّالسنة ورضب الدولة اإلسالمية من كل االجتاهات, وكانت حماور العمل الرئيسية كالتايل

وبني األمريكان, ) وخاصة جبهة اجلهاد واإلصالح(اإلعالن عن هدنة بني فصائل املقاومة . 1
الرافيض وبـني األمريكـان برتتيـب مـن وترافق ذلك مع هدنة رسمية معلنة بني جيش املهدي 

 .حكومة املالكي, ليتم التفرغ بعدها وحشد اجلهود لرضب الدولة اإلسالمية
ّالقيام بحملة مضادة للدولة اإلسالمية يف مناطق السنة لتشويه سـمعة الدولـة وعزهلـا عـن . 2

 مادية مفتوحـة مناطق التمكني التي كانت حتكمها, وخاصة املناطق العشائرية رافقتها إغراءات
جبهـة اجلهـاد (مل يكن هؤالء حيلمون هبا, مع محلة إعالميـة منظمـة قامـت هبـا بوجـه خـاص 

 .واآللة اإلعالمية هليئة علامء املسلمني واحلزب اإلسالمي) والتغيري
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افتعال الـذرائع واألسـباب لتحـريض النـاس وأفـراد تلـك اجلامعـات عـىل قتـال الدولـة . 3
 عىل أنه ناتج عن اعتداءات الدولة اإلسالمية بسبب انحراف منهجها اإلسالمية, وإظهار األمر

 ).أهنم غالة وخوارج وتكفرييون(يف استحالل دماء املسلمني حتت شعار 
قتال الدولة اإلسالمية بـصورة مبـارشة بعـد كـشف ظهـور املجاهـدين وتزويـد القـوات . 4

هدين ومقرات القيـادة وخمـازن األمريكية بمعلومات إستخبارية كاملة عن أماكن تواجد املجا
األسلحة وما إىل ذلك, والتي مل يكن يصعب عىل هذه الفصائل الغادرة الوصول إليهـا بـسبب 

عىل مبدأ حسن الظن, إضـافة خليانـة  الذي كان بينهم املرحلة السابقة لصفحة اخليانة والتعامل
ّبعض اجلواسيس املندسني من هذه الفصائل ممن أظهر بيعته للدولة ا  .إلسالميةّ

 وهكذا بدأ سباق اخليانة, والتنافس القذر يف إظهار العداوة للدولـة اإلسـالمية وقتاهلـا 
ّنيال للمكاسب املرتتبة عىل رضا السيد األمريكي صـاحب  , فـسالت دمـاء )احلـضن الـدافئ(ً

ّاألطهار املوحدين وانتهكت األعـراض, وهجـرت عـوائلهم وصـودرت أمـواهلم وأحرقـت  ُّ
ّت مناطق نفوذ الدولة اإلسالمية بأيدي املرتدين, يف حكاية من أكثـر حكايـات بيوهتم, وسقط

 .ًالتأريخ إيالما وسوادا
ٌّ كان القدر املشرتك لكل هذه اجلهات هو إنشاء الصحوات كل يف املنطقـة التـي ينتـرش فيهـا, و ّ

بيثـة حيث كان غطاء الصحوات الواجهة املقبولة لكل األطراف املـشرتكة يف هـذه الـصفقة اخل
ّوخاصة القوات األمريكية لتصوير األمر عىل أنه حركة شعبية ناجتة عن تذمر عوام املسلمني يف  ّ

) أسود الرافدين(و ) أبناء العراق(العراق من حكم الرشيعة اإلسالمية, ولذلك ظهرت تسمية 
 .وغريها

اهبة, ففـي الوقـت مل تكـن متـش) جمالس العشائر واجلبهتـني( ْنية هذه املجالس اخليانية ِلكن ب  
 "!ومـة الـرشيفةااملق"الذي سيطرت فيه حركة العشائر عـىل املنطقـة الغربيـة, كانـت فـصائل 

األخر تنترش يف بغداد وحزامها الشاميل والغريب واجلنويب, وكذلك يف دياىل وصـالح الـدين, 
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 ّوهذا ما يفرس املواقف املتناقضة التي صـدرت عـن هـذه األطـراف جتـاه الـصحوات, ومنهـا
املوقف الشديد الذي اختذته هيئة علامء املسلمني من جمـالس الـصحوات العـشائرية يف األنبـار 
ًعىل وجه اخلصوص, يف الوقت الذي كانت الصحوات يف غرب بغداد ودياىل مثال, بمعظمهـا 

كتائب ثورة العرشين وجامع وصالح الدين ومحاس العراق, : مؤلفة من عنارص تتبع اهليئة مثل
 مرجعية هـذه الفـصائل الوطنيـة للهيئـة واحلـزب اإلسـالمي − حتى األطفال − والكل يعلم

ّالعراقي, وكان السبب يف موقف اهليئة املتشدد جتاه جمالس الصحوات العشائرية يف األنبـار, أن 
ّهؤالء الفجار كانوا أشد عداوة لكل ما هو إسالمي حتى من جند الصليب, وهذا مـا جعلهـم  ّّ ّ

ور اهليئة وأتباعها, بل صدرت ترصحيات من شيوخ عـشائر الـصحوات يرفضون االعرتاف بد
يف املنطقة الغربية بمساواة أتباع احلزب اإلسالمي واهليئة مع عنارص تنظيم القاعدة يف التعامل, 

, وقـد يكـون "الكونفدرالية اإلسالمية"ُوهذا أفقد حارث الضاري ما كان قد وعد به يف إمارة 
ّور اهليئة اخلبيـث يف حـرب املوحـدين وتـشويه سـمعتهم وإعانـة للقصة بقية لكشف حقيقة د

 .الكفار عليهم, وال حول وال قوة إال باهللا
  

******* 
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 : حادثتان ننقلها هنا للعربة−ُ ومما يذكر عن هذه الفتنة 
 

 
   اإلسالمياألخ آما ظهر في إصدار الجيش

  
وهو القناص الذي ظهر يف إصـدار , )جوبا( عن الرجل الذي عرفه العامل باسم :املوقف األول

اجليش اإلسالمي قبل أن ينزع برقعه ويظهر وجهه احلقيقي, هذا الرجل عمل حتـت رايـة هـذه 
 الـذي لبـسه اجلـيش الكاذب الرداء السلفي الذين خدعهماجلامعة كحال الكثري من الصادقني 

ّ تكشفت له احلقيقـة اإلسالمي بتجميل وتزيني من علامء آل سلول واملقربني منهم, ولكن ما أن
ّوعلم بام يدبره هؤالء حلرب املجاهدين حتـى تـربأ مـنهم, وبـادر إىل اللحـاق بركـب الدولـة  ّ
ّاإلسالمية مبايعا هلا يف أحرج أوقاهتا, وعني أمريا عىل إحد الـرسايا العاملـة يف بغـداد, حتـى  ُ

 أنـشأها اجلـيش أصبح لشدة نكايته هبـم عـىل رأس قائمـة املطلـوبني مليليـشيا الـصحوة التـي
ّوجندوا لتصفيته كل إمكاناهتم حتى نالوا من أقربائه وقتلوا أخاه, ثم  قدر اهللا . اإلسالمي نفسه

 .ُأن تطاله أيادهيم القذرة ويقتل شهيدا نحسبه واهللا حسيبه
 

للرجل الذي كان األمري الفعيل واملرجع الرشعي جلامعة جيش الراشدين, وهـو : املوقف الثاين
ُيئة علامء املسلمني وكانت له مواقف حتسب له فيام مىض, وعنـدما بـدأت فـصول من أقطاب ه

املؤامرة بالظهور قابله أحد اإلخوة ليعرف موقفه فيام جيري يف أحياء بغـداد مـن ظهـور معلـن 
ّللصحوات, وتعقب ملجاهدي الدولة اإلسالمية من قبل مجاعات كانت إىل وقت قريب تقاتـل 

يا فالن إن كانـت عنـدكم أيـة : الرافضية العميلة, فقال هذا الرجلاألمريكان وحكومة بغداد 
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مشكلة مع الصحوات يف املنطقة الفالنية فأخربين ألننا زرعنا فيها عيونا لنا, وعندما سأله األخ 
ًأكثر أعطاه الرجل رقام لعدد العنارص التي يقول أنه زرعها يف الصحوات, هو أكثر مـن العـدد 

, وهكـذا دخـل هـؤالء سـلك اإلجـرام !! احلي مـن غـرب بغـدادالفعيل للصحوات يف ذلك
  . بالعرشات يف حي واحد وأصبحوا جزءا من مرشوع أمريكـي واضـح املعـامل بفتـو رشعيـة

ّهذا الرجل نفسه جيوب اليوم عواصم الدول العربية وغري العربية ويتغنـى ببطـوالت املقاومـة 
 .ية شاشات فضائياهتم وإنجازاهتا, حتت أنظار الطواغيت وبرعا"الرشيفة"

أن بنـاء الدولـة :  أهم العرب التي أفرزهتا هذه املرحلة اخلطـرية يف تـأريخ األمـة هـي إن
اإلسالمية لن يقوم إال عىل أكتاف أصحاب املنهج الصادق الصحيح, فدولة اإلسالم اليوم لـن 

ّلقد كان مد املؤامرة تقوم إال كام قامت الدولة األوىل يف مدينة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم, و
وحجمها من حيث التمويل واإلعداد وحشد اجلهود واملـوارد يف الـداخل واخلـارج, والـذي 
ّسخر لوأد الوليد املنتظر لدولة اخلالفة وحفـظ سـمعة اإلمرباطوريـة األمريكيـة وعمالئهـا يف  ُ

ّاملنطقة هائال, إىل درجة ال يمكن تصورها إىل ممن عارص أحداثها وتعرض لضغطه ا وما حصل ّ
ٍفيها من مآس, ويف مثل هذه األحداث ظهرت املعادن احلقيقية للرجال, وصارت تلك املرحلة 

 مـن املدينـة منافقيهـا كـام رو البخـاري يف  خترجالتيالكري الذي ينفث اخلبث, أو الرجفات 
جييء الدجال حتى ينزل يف ناحية املدينة, ثم ترجف املدينة ثالث رجفات فيخـرج : ((صحيحه

, ومن رحم هذه التجربة ظهر اجليل اجلديد الفريد من جماهـدي الدولـة ))إليه كل كافر ومنافق
ْيا أهيا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللاَُّ بقوم حيـبهم  {: اإلسالمية, قال تعاىل َ ْ ْ َ َ ُُّ ُّ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ٍَ َ َِ ِ ْ َ ُ ْ َُّ َ َّ َ َ
ُْوحيبونه أذلة عىل امل َ َ ٍُ ِ َِّ َ ُ ُّ َؤمنني أعزة عىل الكافرين جياهدون يف سبيل اهللاَِّ وال خيافون لومة الئم ذلـك ََ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ُ ٍَ َ َْ َ ََ َْ َ ُ َ َّ َ ِْ ِ ِ ُ ِ َ ِ َ َ َ

ٌفضل اهللاَِّ يؤتيه من يشاء واهللاَُّ واسع عليم ُ َِ َ ْ ٌْ َ َ َ ْ ُِ ِ َِ ُ  ]...54:املائدة[} َ
 

  إن شاء اهللا.. ّوللحديث بقية إن يرس اهللا ذلك 


