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لى حزب الدعوة، وخرج عقد انشق الجعفري كادت حكومة نوري المالكي تسقط ف )١(

حزب الفضيلة، والصدريون، يؤيدهم الرساليون، وكذلك القائمة العراقية من التشكيل 
وحصلت اختالفات كبيرة، . وبين الصدريين بين المالكيوتفجرت المعارك . الحكومي

فقد دخل ! لكن الذي ثبتها هو الحزب اإلسالمي. منها اختالفه مع مجلس الحكيم واألكراد
منها  –وسيطاً بين المالكي والصدريين مقابل أي شيء؟ ال شيء سوى ثالث وزارات 

كان يمكن لجبهة التوافق . أرادوا أخذها من التيار الصدري ولم يفلحوا -وزارة النقل 
أن يكون رجوعها للحكومة مشروطاً بإطالق سراح ) وأساسها الحزب اإلسالمي(

على العكس تضامنوا . تحالفاً مع هؤالء إلسقاط المالكي يمتقوكان يمكن أن المعتقلين، 
وبينما اآلخرون يخرجون من الحكومة كانوا هم . صوتاً، ودخلوا كوسطاء) ٤٤(معه بـ
 . يرجعون
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 عالء، وسياسة االستقواء بالخصم اإلخوان والتنظيمات الشيعيةمنتدى الجزيرة توك،  )١(

 .عزمي



  




  


 
 

q 
  

¨  
       

           





          
       


          

          
        


 

• 


                                                        
! ؟) انخدع اإلخوان المسلمون بالشيعي نواب صفويهل (موقع صيد الفوائد ، مقال  )١(

 .، بتصرف  سليمان بن صالح الخراشي
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 ).مصريون(، ناقالً عن صحيفة ١٨/٢/٢٠٠٩موقع الدفاع عن السنة،  )١(
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 !أصالً بالدين تعلق ليس لهم ن ومنون والعلمانيوهذا التناقض يدركه حتى الملحدو )١(

إنك من خالل االدعاء بالديمقراطية : (يقول) ناإلسالميي(يرد على أحد  هؤالءكتب أحد 
إما أنك غير مقتنع / أوالً: والدفاع عن المجتمع المدني تقف أمام احتمالين ال ثالث لهما

من االساس بالعقيدة اإلسالمية وأحكامها الشرعية والفقهية، وقد شرعت ركوب أمواج 
حتى ولو كان على حساب  تيار هذه الحركة بغية المشاركة في السلطة مهما كان الثمن

المساومة على أحكام الشريعة والقرآن، وإن مثل هذا الموقف ال يمكن وصفها حتى 
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أو أن الحركة التي تنتمي إليها / وثانيا!. بالنسبة ألكثر اإلسالميين اعتداالً إال بالمصيبة
وتمثلها سياسياً هي عاجزة في األصل عن خوض الصراع السياسي من أجل الظفر 

طة السياسية، وهذا التالعب بالكلمات ليس سوى مراوغة وخداع األتباع والمؤيدين، بالسل
العدد /الحوار المتمدن/جليل شهباز!). ستكون أكبر  وعليه فالمصيبة في هذه الحالة

٢٠٠٣-٥-٢٩/ ٥٠٢ 
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  المرأة التي يعول عليها العلواني في عملية اإلصالح األسري
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  جواز تولية الذمي رئاسة الدولة مفتوى العالمة القرضاوي بعد
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كما جاء على موقع جماعة العدل  ٢٣/٦/٢٠٠٤، قناة الجزيرة، " بال حدود"برنامج  )١(

 .واإلحسان
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 . ٢٠٠٥مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية ، المتابع االستراتيجي ، آذار  )١(
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