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ǞȇǂǌƬǳơǁƾǐǷ

لقد طغى موقف س���ماحة الس���يد مقتدى الصدر إعالمياً على كل المواقف واألحداث السياسية في عموم الوسط
السياس���ي والشعبي العراقي  ،حيث أعلن اإلنس���حاب نهائياً من العمل السياسي ،حفاظاً على سمعة آل الصدر،
ومن خالل التمعن في ردود األفعال نجدها إنقسمت على قسمين :
قسم يطالب السيد بالتراجع عن القرار ،ليس
حباً بالس����يد وتياره  ،بل بغض����اً بكتلة دولة
القانون ورئيس����ها ،الس����يد نوري المالكي ،
حيث يعتقدون أن هذا اإلنس����حاب سيصب في
صالح والية ثالثة للس����يد المالكي ،والقس����م
الثان����ي حب����اً بالتي����ار الص����دري ،ومواقفه
الوطنية الكثيرة  ،ويطالبونه باإلصالح وطرد
الفاسدين من الكتلة الصدرية ،ومواقف أخرى
لم تظهر للعلن لحد اآلن .أغلب هذه المواقف
الصامتة أكيد فرحان����ة لهذا األمر  ،ولكن كل
هذه المواقف أعتبرها س����طحية ،ولم تالمس
الحقيقة  ،ونحن نس����ير في ه����ذا المقال على
طريق����ة خالف تعرف  ،نع����م نخالف المعتاد،
عسى أن يصل رأينا إلى سماحة السيد مقتدى
رأي راجح
بكل أمانة  ،ألنه حس����ب إعتقادنا ٌ
وعاقل وواقعي جداً .
س����يدي وابن س����يدي مقتدى الصدر ،أعزك
اهلل وحفظك من أالعيب السياس����ة وشيطنتها
 ،ومحترفي النفاق السياس����ي  ،أود أن أضع
أمامك الوضع السياس����ي في العراق بصورة
أخرى ربم����ا لم تخطر على بال����ك  ،وهو أن

األحزاب الدينية التي تتبنى الخطاب السياسي
الديني في العراق فش����لت فش� ً
�ل�ا ذريعاً  ،وقد
كانت سياساتها ً
وباال على الدين وعلى الشعب
العراقي ،واألسباب كثيرة  ،ولكنني أركز على
س����بب جوهري ،وهو مايهمني من رسالتي
هذه  .أن إنتهاج سياس����ة الرس����ول العظيم ،
وأه����ل بيته (صل����وات اهلل عليه����م أجمعين)
أثبتت فش����لها الذريع في زمانه����م  ،وأقصد
فش����لها في اإلمساك بالس����لطة  ،ألن السلطة
اليمكن أن تستقر في يد أي رجل مالم يستخدم
السياسة وأالعيب السياسة  ،كما فعل معاوية
وبنو أمية  ،وكان أخر الفاش����لين من األبطال
من محبي الرس����ول وأهل بيت����ه األطهار هو
المختار الثقفي ،حيث أصر الس����ير على نهج
س����يدنا وموالنا اإلمام علي(ع) ،وكان ماكان
من نهاية ثورته المأساوية  ،وإنتصار أعداء
اإلس��ل�ام والمسلمين  ،وما أعقبها من مجازر
بح����ق أتباعه على الرغم م����ن عدم إطاعتهم
له في نهاية مش����واره .سيدي وموالي إن ما
نحتاجه نحن كمسلمين اليوم ،هو السلطة لكي
نحافظ على رقاب الماليين  ،وعلى من يحكم،

أن يستخدم السياس����ة كي يستطيع أن يحافظ
عل����ى هذه الرقاب من عاديات أخوة يوس����ف
 ،وخي����ر من س����ار على هذا النه����ج في هذه
المرحلة ،هم أخوانن����ا في كتلة دولة القانون
 ،وأبرزه����م أخواننا المجاه����دون من حزب
الدعوة اإلس��ل�امية  ،وهذا الكالم اليوجد معه
تعبير أخ����ر ،والتوجد صورة مخفية فيه  ،بل
هو الحقيقة التي البد من القناعة التامة بها ،
ألن عدونا اليرحم  ،ويفعل كل مابوس����عه من
أجل النيل من رقاب هذه الماليين  ،أعرف أن
ه����ذا المنطق ربما لم يخطر على بالك  ،نظراً
لصغر عمرك السياسي  ،وأعرف أن سريرتك
الدينية الخالص����ة والصادقة مع اهلل ،كما هو
ديدنكم آل الصدر الكرام ،التتحمل هذا التفكير
الكارثي .ربم����ا التعرف أنك وعلى الرغم من
كل مواقفك العابرة للطائفية في سبيل التقارب
م����ع األخ����ر  ،ومحاولة كس����به و لكي تحقن
دماء العراقيين  ،ولكن أنظر لهم في أي خانة
يصنفونك  ،فكيف باألخرين من أبناء جلدتك !
إن األزمة الشرق أوسطية وصلت إلى طريق
مسدود في إحتمالية العيش المشترك  ،بسبب

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

بل���د الخيرات ،او بلد البترول ال���ذي اصبح من عجائب الدنيا ،فهو البلد االغنى ،وش���عبه فقير ! وهذا
مخالف لجميع المعادالت القانونية والحسابية ،وال ينطبق على هذا الحال إلاّ المثل المعروف  « :الجمل
ً
،آمال ،رفع
يحمّل ذهب ويأكل العاكول» .لقد استبش���ر الشعب العراقي خيرا بسقوط النظام الديكتاتوري
الحيف والحرمان عنه ،بعد العقود السابقة التي اذاقته مرارة العيش في بل ٍد اشتهر بامتالكه ثروة نفطية
هائلة  ،وكان استبش���اره ّ
بأنُه سيعيش بنعيم الثروة ،حاله حال الدول النفطية ،واعني دول الخليج التي
ّ
ينعم مواطنيها بخير الثروة التي من اهلل بها عليهم  ،لكن استبش���اره خاطئ ! بس���بب السياس���ات التي
عصفت بالعراق ،فاصبح يلعن اليوم الذي استبشر به .

ǵƢǇǂǳơƵƢƦǏ
يلمسونه .
االكراد اس���تغلوا انش���غال العرب س���نة وش���يعة
بالصراعات ،وساروا في مش���روعهم ،ونجحوا،
ألنه���ا الفرصة التي جعلته���م يحصلون على مالم
يخطر ببالهم ،وقد وصفها الرئيس مسعود بارزاني
 « :العصر الذهبي لالكراد»  ،ألنهم استغلوا فرصة
التناحر السني الشيعي ،واالنسحابات ،فطلبوا اكثر
مما يستحقون ونالوا .
لألسف ان الشيعة اهل الخير يملكون اكبر احتياطي
في العالم ،يجعلهم اغنى ش���عب ،وحالهم حال افقر
الدول ( جمل يحمل ذهباً وأكل ُه عاكول ) .
هذا ي���دل أنهم اقل وعياً ،لع���دم معرفة مصلحتهم
 ،أمّ���ا السياس���يين فعملوا على ارض���اء االكراد
لتأمين العملية السياس���ية ،خوفاً من المس���تقبل ،
فهم يريدون ان التتكرر عودة الماكنة التي ابادتهم
 ،واصب���ح السياس���يون الطارئ���ون الذين تبوئوا
مناصب تنفيذية ..الذين سرقوا المال العام يتمنون
بق���اء الوضع المنفل���ت ،لمأل خزائنهم واش���باع
حاشياتهم ،والفساد المالي واإلداري اصبح مألوفاً
بسبب هؤالء .
كما ان الس���نة اق���ل وعياً من الش���يعة ..ما الذي
حصلوا عليه من رفض العملية السياس���ية ؟ منذ
بدايته���ا واكثرهم يتغيبون عن جلس���ات البرلمان
للعرقل���ة ،والوزراء بين فت���رة وأخرى ينقطعون
وينس���حبون ،وحت���ى هذه اللحظ���ة ال وزراء وال
اعضاء مجلس نواب ..الكل منسحبون ومقاطعون،
مما يعطي للبعض الذين شغلوا مناصبهم بالتالعب
كيفما يحلو لهم .هؤالء الذين يتباكون على السنة
زوراً وبهتان���اً ..فهم يقبضون ماليين الدوالت من
دول خارجية  ،وابناء الس���نة ف���ي حال مزري..
ٍ
العم���ل ..ال اعمار ،والبطالة باعلى المس���تويات
 ،والذين يقاطعون وينس���حبون م���ن أجل عرقلة
س���بب ،يعطي االكراد قوة
العملية السياس���ية ،هم
ٌ
،تجعله���م اكثر تمادياً ،خصوص���اً عندما تتصاعد
النزاعات بين من يدعون انهم يمثلون هذا المذهب
او ذاك  ،وفي كل االحوال المستفيد األول واألخير
كوردس���تان ،وأيضاً اصحاب المناصب  ،والحليم
تكفيه االشارة ياعراقيين ..يا شيعة وياسنة .

ƣƢǿǁȍơȁǵȐǇȍơ

كن���ت قد ُدعي���ت من قِب���ل بعضهم،
لالطالع على الكتاب���ات التي تتحدث
عن أن المش���كلة في اإلس�ل�ام على
الش���ر ومنبع
أنه –حش���ى هلل -بؤرة
ّ
اإلره���اب ،وعل���ى أس���اس إذا كان
اليه���ود يمارس���ون اإلره���اب ،فإن
التحري���ض القرآن���ي ،يُوج���ب ليس
قتلهم فقط ،ب���ل قتل النصارى أيضاً،
وع���ن أن النبي محمد « ص»  -بعد
وصفه بـ (اإلرهابي) ،-مارس ألوان
الفنون في قتله���م ،ومن مانعوه في
ً
عنوة إلى اإلسالم.
دعوته للدخول
للرد أيضاً إن كنت أملك إجاب ٍة
ُدعيت ّ
ما ،على تل���ك الكتاب���ات والتص ّدي
ً
وخاصة الت���ي تزعم بأن هناك
له���ا،
ّ
أم���راً (إلهيًّا) لليه���ود بتملك األرض
المقدس���ة ،ولهم الحق باالس���تمرار
فيها ،وهناك اتهامات تتعلق فيما إذا
كن���ت أريد فرض أس���لوب الكراهية
ضد إس���رائيل من منطلقات قرآنيّة،
وفيم���ا إذا كان إق���دام النبي محمد «

أحقاد وجهل الجاهلين  ،م����ن الذين إرتضوا
ألنفسهم أن يكونوا مطايا بيد األجندة األقليمية
الحاقدة على شعب العراق  ،وماعلينا في هذه
المرحلة س����وى قراءة األوضاع السياس����ية
ق����راءة عقلي����ة ومنطقية بعيداً ع����ن العاطفة
الوجداني����ة والديني����ة  ،ألن الدين في النهاية
يحرم س����فك الدماء  ،والتوجد طريقة إليقاف
س����فك الدماء س����وى طريقة ت����وازن الرعب
المحل����ي واإلقليمي والدولي ،ودولة الترغيب
والترهي����ب  ،فمن يح����اول أن يؤذيك واليجد
ضرراً مباش����راً عليه كرد فعل سوف يستمر
إل����ى ماالنهاية في محاول����ة تدميرك وتوجيه
س����هام الغدر الي����ك ،ولن يتوق����ف عن صنع
المؤام����رات  ،خاصة ّأن����ُه يمتلك من األموال
الكثيرة التي تستطيع أن تدمر بلدان بكاملها،
كما حدث مع بلدنا ومع سورية وليبيا ومصر
وبل����دان أخرى .س����يدي إن إنس����حابكم من
العملية السياس����ية ،أكيد سيصب في مصلحة
كتلة دولة القانون والس����يد المالكي  ،ونتمنى
أن يحذو حذوكم س����ماحة السيد عمار الحكيم
(حفظه اهلل ورعاه) ،ولكي نكون اكثر وضوحاً

ȅƾȈǠǈǳơƾȈǨǷ

ȅǂǸǌǳơƽơȂƳǂǿƢǛ

 ،البد من حجب الصبغة الدينية عن تصرفات
وسياس����ات النخب السياسية التي تدير البلد،
لذا نطالب بحل حزب الدعوة اإلسالمية ،وحل
المجلس االعلى االس��ل�امي ،وتش����كيل حزب
وطني موحد يضم كافة االطياف ،هدفه تقديم
الخدمة للشعب العراقي من دون تمييز طائفي
أو عرقي  .نواة هذا الحزب يمكن تلمسها من
خالل تحالف دولة القانون الحقيقي مع اطياف
غير طائفية في غرب وشمال العراق ،و في
النهاية علينا ان نحافظ على الرموز المقدسة
في العراق من دون المس����اس بها وان تبقى
بعيدة عن خوض اكاذيب السياسة واالعيبها
 ،وش����يطنتها التي نتمنى ان ننجح من خاللها
بالحف����اظ على الس����لطة وان ال نكرر اخطاء
الماضي .سيدي مقتدى اعزكم اهلل قال لي احد
االصدقاء حينما اطلع على فحوى المقال ،ان
السيد المالكي سيخس����ر أخرته حينما ينتهج
هذه السياسة ،فهذا مخالف لدينه ،فقلت له :
ان اهلل س����يجعل مثواه الجنة ّ
ألنُه اوقف سفك
دماء ماليين الرقاب البريئة ،فالبقية ليس����وا
بافضل منه.

ƨȈǸǼȀƳƧǂǰǧȁŅƢǠǳơǶȈǴǠƬǳơ
ƨȈǳȁƚǈŭơǺǷǎǴƼƬǴǳ

ǺǷƾƷȁȏơƾȈǨƬǈŭơ
ǩơǂǠǳơƩơŚƻ

ان السياس���ات التي انتهجها بعض السياس���يون
الذين رفضوا المعادلة السياسية الجديدة ،فاججوا
الطائفية التي نزف بس���ببها الدم العراقي وما زال
ينزف ،والخسارة للطرفين طبعاً ،ان لم يكن بنزف
الدم ..فبالتخلف الثقافي والعمراني وفقدان األمن ،
مما جعل كوردستان تنتهز الفرصة ،وتلعب لعبتها
 ،مس���تغلة الصراع بي���ن الطرفي���ن ،فتمادت في
اس���تغالل هذا الصراع ،بوضع الشروط التعجيزية
 ،وكان���ت تج���د الموافقة بس���بب س���ير العملية
السياس���ية الديمقراطية الوليدة  ،ودائماً يضعون
المقابل ..اقصد الش���يعة في زاوية حرجة ،فأن لم
يوافقوا على الش���روط ،تتوقف العملية السياسية،
باعتب���ار ان االكراد يكمّلون النصاب في التصويت
على القرارات والقواني���ن  ،وان وافقوا يزدادون
عنجهية ! فكانت الموافق���ة اقل مرارة من توقف
العملية السياس���ية  ،والس���بب األول واألخير هم
الذين يرفضون سير العملية السياسية منذ التغيير
الى اللحظة ،فهم بين فترة وأخرى ينس���حبون من
الحكومة ومن البرلمان لعرقلة القوانين المهمة .
ان المتتبع ولو بس���طحية ،يرى الفارق الكبير بين
ما يقبضه االكراد من خي���رات العراق  ،حاصلين
على س���بعة عش���ر بالمئة من الميزانية االتحادية
 ..حصة ثالث محافظات فقط  ،وبحس���اب بس���يط
كل محافظة تس���تلم اكثر من خمسة ونص مليار،
اذا كان���ت الميزانية االتحادية مئ���ة مليار  ،وهذا
يعني ان محافظة واحدة تفوق تخصيصات جميع
محافظات العراق  ،وهذه كارثة .
كم���ا ان التصويت عل���ى االمتي���ازات والرواتب
التقاعدية للسلطات اتشريعية والتنفيذية والدرجات
الخاصة ،دائماً تج���د موافقة االعضاء الكورد في
البرلم���ان ،ولم نرى مرة واح���دة رفضاً ،او حتى
انتقاداً لالمتيازات التي تخصص للرئاسات الثالث
والوزراء واعضاء مجل���س النواب  ،كما لم نجد
تظاه���رة واحدة او انتقاد من قبل وس���ائل االعالم
واالوساط الشعبية الكوردستانية  ،ألنهم يقبضون
مخصصاتهم كاملة من الموازنة االتحادية  ،يعني
لن تؤثر على حق الشعب الكردي ،وما يؤخذ فهو
م���ن ابناء الخايبة الذين يعيش���ون فوق الخير وال
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خالل فترة الثمان سنوات المنصرمة،
لم تتخ����ذ إج����راءات فاعل����ة ،لرفع
ترتيب الجامع����ات العراقية ،المتدني
بالنس����بة لجامعات العال����م ،حيث لم
تطور أس����اليب التعليم العالي في هذه
الجامع����ات ،ولم يقدم دع����م معنوي
ومادي للباحثين ،كي يقوموا بالنشر
في المجالت العالمي����ة الرصينة ،أو
حض����ور المؤتمرات العلمي����ة كبقية
جامع����ات العالم ،ف��ل�ا تصرف أجور
نشر البحث ،ويتم التهرب من صرف
أجور حض����ور المؤتم����رات ،بحجة
عدم وج����ود تخصيص مال����ي ،وبعد
كل هذا يعاني الباحث األمرين لقبول
بحثه ألغراض الترقية العلمية ،كون
عدد كبير من الجامع����ات العراقية ،

تطالب بنس����خة مطبوعة من البحث،
بينما اغلب المجالت العلمية ،توقفت
منذ فترة طويلة عن إصدار نس����خة
مطبوعة ،واس����تعاضت عنها بالنشر
على الشبكة العنكبوتية.
بدل الس����عي لح����ل هذه المش����اكل،
اتجهت التعليم العالي كالعادة المتبعة
في العراق إل����ى حلول بديلة عقيمة،
ورمي الك����رة في ملع����ب األخرين،
وكان الحل تعميم كتاب يطالب جميع
الطلب����ة الدارس����ين خارج����اً (بعثات
دارس����ية،زماالت،إجازات دراس����ية
ومس����اعدة مالية) بذكر أسم الجامعة
العراقي����ة عن����د نش����ر البح����وث في
جامعات عالمي����ة رصينة ،فهذا الحل
سيس����اعد في رفع ترتيب الجامعات

العراقي����ة ! م����ن غير العم����ل على
تطويرها فعلياً ،ولكن صاحب الفكرة
تناسى أن الجامعات التي يدرس بها
الطال����ب ،والتي تدفع أجور النش����ر
بهذه المج��ل�ات وتدفع نفقات حضور
المؤتمرات للطالب ،قد تعترض على
ً
وتفصيال ،ألن
هذا الموضوع جمل����ة
كل جامعة لديها ش����روط نشر خاصة
بها ،ال تتضم����ن إعطاء جهودها إلى
الجامع����ات العراقية ،فه����ل في حالة
اعتراضها س����تقوم ملحقياتنا بصرف
هذه األجور؟ خاصة الملحقية الثقافية
ً
أصال من
ف����ي ماليزي����ا التي تعان����ي
دفع األجور الدراس����ية للطلبة ،لعدم
وج����ود محاس����ب فيها لفت����رة تعدت
الشهرين؟؟

ƨȈǓǁȏơƧǂǰǳơƽƾēƨȈǻȂǯƧǂƼǏ
أذاع���ت معظ���م القن���وات الفضائية ووس���ائل
االع�ل�ام المختلفة ،خبر الصخ���رة الهائلة التي
تتج���ه نحو الكرة االرضية ،وه���ي بحجم ثالثة
س���احات لكرة القدم ،وبقطر يزيد على المائتين
والخمس���ين متراً ،وهي اآلن على بعد مليوني
كم من االرض ،وقد تصلن���ا خالل االيام القليلة
القادمة ،وهي تذكرنا بصخ���رة عبعوب  ،ومع
ان البع���ض ح���اول التخفيف م���ن خطورتها،
وادعى بأنها ستس���قط في البحر او فوق منطقة
الغابات ،ولكن حتى لو سقطت في البحر فسوف
تحدث تس���ونامي جديدة ،وخلخل���ة في البحار،
وغرق اآلف الجزر والمدن الساحلية ،وتجعلهم
شذراً مذراً ..فكيف لوس���قطت كما قال البعض
م���ن الخبثاء الفلكيين الذي ادعى بأنها س���وف
تس���قط فوق منطقة مكتظة بالس���كان ،وسوف
تقتل الماليين من البش���ر ،وتحدث العش���رات
من ال���زالزل ،ال يعلم فضاعتها س���وى اهلل عز
وج���ل !؟ اضافة النحراف في المحور االرضي،
وتغيير حاد في طق���س البلدان  ،وهي على أيّة
حال س���وف تحدث اضعاف م���ا احدثته صخرة
عبعوب التي اغرقت بغداد وش���وارعها ،ودور
س���كن الفقراء ..فقط بالطبع !! كيف سيتصرف

اصحاب الحقائب المليئة بال���دوالرات ،فيما لو
س���قطت فوق رؤوسهم فجأة ،وليس كما يدعي
المنجمون ،أم انهم اقوى من صخور الس���ماء
ّ
! ف���إن كان���وا قد اغفل���وا صخ���رة عبعوب،
لكونهم في منجاة وفي بروج مش���يدة  ..فكيف
سيتصرفون تجاه صخرة السماء ،وهي ال تفرق
بين اصح���اب الحصانات ،ولي���س لديها قوائم
تزوّره���ا بنع���م او من وقع بال !؟ل���ن تغفر لهم
كل االس���تقاالت التي حدثت بعد إقرار القوانين،
وترسيخ نفاذها  ،وهم مطمأنون بأن التقاعد قد
ثبت لهم ،وأمّنوا مس���تقبلهم ،وهم على سواحل
الريفي���را  ،أو حت���ى في قصوره���م المحصنة
داخل الع���راق مع مخالف���ة موافقتهم لقانون
ال���وكاالت ،خاصة بعد ان غيّ���روا رقم القرار
من  38الى  ،37فأضاعوا هوية القرار  ..فهل
هذه الصخ���رة القادمة من الس���ماء ،هي اكثر
ً
جهال وسذاجة من الشعب العراقي الذي اليفهم
ما يجري حول���ه من مصائد ،ومفخخات ..ليس
في الس���يارات فقط ،ولكن ف���ي قاعات اصحاب
الق���رار !لكن من يدري  ،ربّم���ا قصة الصخرة
هذه هي بدعة جديدة ،تض���اف الى بدع الغرب
كم���ا كان يفعل رئيس النظام العراقي الس���ابق

،فكلم���ا كان يري���د تمرير قرار مضر بالش���عب
العراقي ،اطلق له بدعة ارعب ُه بها مثل قصة ابو
طبر ،والحنطة المس���مومة ،وطاعون الجمس،
وتس���ميم نهري دجلة والفرات ،وغيرها كثير..
ال يحضرني تذكره���ا اآلن مما كان يقذفه داخل
االوس���اط العراقية ،فيرعبه���م ،فيخفت ضجيج
الناس  .هل ياترى ان أخبار الصخرة الفضائية
هذه ال وجود له���ا إال في مخيل���ة االمبريالية،
وهل هي جزء من الش���ائعات التي تعودوا على
لغرض في نف���س يعقوب ،لكي تخيف
اطالقه���ا
ٍ
العالم باسره ،فيتوقف عن االحتجاج والتصدي
ألالعيبها التي فاحت روائحها وانتشرت في كل
مكان ،حتى وصلت عنان الس���ماء ،فأرسل لهم
اهلل حجارة من سجيل ترعبهم بها ،لكي يتوقفوا
عن غيّهم ،وترك المفاس���د والنصب واالحتيا،ل
عجل بصخرتك ،واقضي
فإن كان كذلك ..فاللهم ّ
بها على هذا البشر الذي ال يستحق الحياة !!

ǹƢƻȆǴǟǦǇȂȇȆǷƢƸŭơ

بشكل
بسبب كتابتي املناهضة ،بشأن املمارسات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني ،والقضية الفلسطينية
ٍ
عام ،كنت أتلقى الكثير من اآلراء اخملالفة ،ملا هو واقع ،وال يحتاج إلى دليل وبرهان ،وكانت تلك مزعجة جداً،
أغراب فقط ،بل من مسلمني ومسيحيني عرب وبنسب ٍة عالية ،يستندون إلى قصص
بسبب أنها ال جتيء من
ٍ
وأحاديث خيالية ،ليس لها من احلقيقة مبكان.

ص» عل���ى قتل اليهود على الطريقة
ً
حالال ؟ إلخ..بالتأكيدّ ،
فإنه
اإلسالمية
من غير الض���روري االلتزام بقراءة
أيّة افت���راءات  -موضوعة -تخالف
قواعد دينن���ا الحنيف التي جائت من
مصادره���ا األولى ،عل���ى أن مجرد
إقدامي االطالع عليها ،ال يعني إالّ أن
أش���كك في اعتقادي وما أنا عليه من
العلم واإليمان.
وبالنظر إلى غن���اي عن التحدث في
هذا الشأن ،لكني أجد من الضروري،
أن ألفت نظ���ر المجادلين والتائهين،
إلى عد ٍد من المسلّمات ،التي ال يجب
على من يحوز القلي���ل من العقل أن
ً
بداهة بها ،ويخضع لجاللها،
ال يُسلّم
باعتبارها كافية في هذا السياق على
األقل ،وه���ذه ه���ي:إن اهلل تعالى قد
ابتداء من سيدنا
أرسل الرسل جميعاً،
ً
ً
آدم عليه الس�ل�ام ،وم���رورا بالنبي
موس���ى وعيس���ى عليهما الس�ل�ام،
وانته���اء بالنب���ي محم���د « ص» ،
ً
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وكان لحكمته ،أن جعل رساالتهمٌ ،
كل
نوح إل���ى قومه ،وهو ٌد
إل���ى قومه ٌ -
،وصالح إلى قومه وهكذا،
إلى قومه
ٌ
وكانت دع���وة كل منهم مرتبطة ،إمّا
بالهداية وإماّ بالعقاب والهالك.
الجبلّ���ِة األولين من
وبالنظ���ر إل���ى ِ
ق���وم إس���رائيل ،الذي���ن اصطبغ���وا
بآي���ات الكِبر والمجادل���ة ،وبصفات
اختصهم اهلل
العناد والمماطل���ة ،فقد
ّ
برسولين اثنين عظيمي الشأن ،وهما
موس���ى عليه الس�ل�ام ،حي���ث كانت
خاتمتهم بعب���ادة العجل الذي صنعوه
(وا َّت َ
ُوسى م ْ
ِن َب ْع ِد ِه
بأيديهمَ ،
َخذ َق ْو ُم م َ
ِن ُحلِيِّه ْم ِع ْج ً
ال َج َس���داً لَ��� ُه ُخ َوا ٌر)
مْ ِ
األعراف ،أية  ،148والنبي عيس���ى
علي���ه الس�ل�ام ،حيث تكالب���وا عليه
ومكروا له بالغدر ُ
وشبّه إليهم بأنهم
ِينا* بَلْ
(ومَا َق َتلُو ُه َيق ً
صلبوه وقتلوهَ ،
َر َف َع ُه َُهّ
الل إِلَ ْي ِه) النساء 157،158
َ
ُ
رسله بالنبي محمد
ثم ختم اهلل تعالى ُ
« ص «  ،إلى العالمين جميعاً بقول ِه

جل جالله َ َ
اك إلاَّ َر ْحم ً
ْ َ
ّ
َة
(:ومَا أ ْر َس���ل َن ِ
َ
لِّ ْلعَال ِم َ
ين) األنبياء ،107 ،أي للناس
ّ
كاف���ة من المتجمّد إل���ى المتجمّد في
الناحية األخرى( ،لهدايتهم) إلى دينه
القويم ،وصراطه المستقيم.
وف���ي ضوء ما تق���دم ،فإننا نفهم أن
األنبي���اء جميع���اً ،إنما بُعث���وا للحق
والسالم وليس للحرب والقتل ،بسبب
ّ
ج���ل جالل ُه هو من أرس���لهم،
أن اهلل
ً
ويقومون بأعمالهم بناءا على تعاليم
دين ِه الحق فق���ط ،وقد جاء في قرآنه
(ومَا
المجيد في شأن النبي «ص» َ :
���وى* إِ ْن ُه َو إَِاّل َو ْح ٌي
َنط ُق َع ِن ْال َه َ
ي ِ
ُوحى) النج���م .3،4 ،وفي الحديث
ي َ
الشريف عنه قوله( :إنما ب ُ
ُعثت ألُتمم
مكارم األخالق) ،ولهذا فإن من توافه
القول أن نعتقد بعكس ما تق ّدم.
ً
وخاصة
وبما أنه من العسير جداً- ،
في س���ياق مقال -أن يتم الفصل في
مس���أل ٍة م���ا ،أو إقناع م���ن ال يريد
االقتناع ،أو إقناع من هو على قناعة

صوت البرلمان الموقر على قانون
أخيراً ّ
التقاعد ،بعد والدة عسيرة دامت لسنوات،
لكن ولد ه����ذا القانون بصحة غير جيدة؛
لوجود ورم س����رطاني داخل جسده ،كان
س����بب ذلك الورم ،هو م����ن قام بوالدته.
ظهر بعض الن����واب ،على التلفاز بتبادل
التهم فيما بينهم ليس����جل ضد مجهول!.
المادة ( ،)38وفقراته التي تخص رواتب
وامتي����ازات النواب ،والدرجات الخاصة،
ه����ي تلك الورم الس����رطاني ،في جس����د
قانون الفقراء (الماتوا وهم قاعدين).كان
موقف المرجعي����ة من ذلك معروف ،قبل
أكثر من عام ،دعت الى تخفيض رواتبهم
التقاعدية ،وإلغاء االمتيازات؛ حتى تكون
هناك عدالة بالتوزيع.يش����هد العراق كل
أربع سنوات دورة انتخابية ويتم استبدال
اغلب النواب ،نتيجة التغيرات حيت يبلغ
أعض����اء مجلس الن����واب ( )325نائب،
كما ان هناك أعضاء مجالس محافظات،
ومستش����ارين ووزراء ورئاسات ثالث.
كان موقف كتلة المواطن أش����به بموقف
المرجعي����ة عل����ى إلغ����اء االمتي����ازات،
وتخفي����ض الرواتب للرئاس����ات الثالث،
والتي تمثل والوجه السياس����ي لمرجعية
صوت
النج����ف األش����رف ،رغم ذل����كّ ،
الن����واب على القان����ون وزرعت الفرحة
في نف����وس غالبية الش����عب ،بانتزاعهم
حقهم من فكوك التماسيح التي شاركتهم
الطع����م والفرحة لتأكل جمي����ع أحالمهم.
بعد الخروج من تلك الجلسة التي أحيانا
نسميها مش����ؤومة ،أو يسميها المتقاعد
البس����يط بالمفرحة ،أصبح هناك ضجيج
أعالم����ي ،وال����كل تبرئ م����ن التصويت
على فقرة االمتيازات الخاصة ،إلاّ بعض
النواب المرتزقة الذي صعدوا على أكتاف
المواطن.طالبت معظم الكتل السياس����ية
الس����يد رئيس مجلس النواب ،بأن يعلن
أس����ماء المصوتين أو أظهار الش����ريط
التصويري للجلس����ة؛ إلاّ انه رفض ذلك،
وامتنع لما يس����بب إحراجاً لجميع النواب
أمام الش����ارع ومواطنيهم الذين س����ئموا
المزايدات وهم مقبلون ،على ربيع ،ممكن
أن يزيد من خزائنهم ،وأرصدتهم بالبنوك
دول أخرى.
العالمية ،واستثماراتهم في
ٍ
ويظهر رئيس اللجن����ة المالية للبرلمان
 -:أنا افتخ����ر بعدم الحضور والتصويت!
وهو كان ش����ريك بوض����ع الفقرة ،داخل
القان����ون الذي ّ
جهزتُه اللجن����ة المالية،
بعد مجيئه ،من مجلس الوزراء بموافقة
رئيس مجلس الوزراء ،ويظهر نائب أخر
قانون����ي ،يطعن بقانوني����ة نقض الفقرة،
بعد التصويت على أصل القانون ،إلاّ أذا
نقض القانون بالكامل ،وبعده ،يعاد النظر
بالفق����رة المخالف عليها ،ويتم التصويت
من جديد على ح����د قوله.أصدرت إحدى
الكتل����ة برلمانية بياناً ،ب����أن من كان لها
صوت فانه يفصل من الكتلة،
عضواً ،قد ّ
ولم يرش����ح لدورة أخ����رى ،مهما كانت
قرابت����ه ودرجته الفعال����ة ،وهذا موقف
مش����رف للكتلة ويحس����ب له في س����جل
حس����ناتها ،وهنا تسريبات عن زعيم احد
التيارات ،بأن����ه مؤيد لتلك الفقرة.بما أن
مجلس النواب ،والعض����و النيابي ممثل
عن إرادة المواط����ن ،ويعبر عن صوت
المواطن الحقيقية ،فاقترح أن تعرض هذه
الفقرة على المواطنين ،عبر الفضائيات
���يئ أكيد ،سوف
ويحسم أمرها ،وهو ش� ٌ
يرفض المواطن تلك االمتيازات ،الخارجة
على الدين والقانون ،وهنا سوف يتخلص
جميع الكتل والن����واب من اإلحراج الذي
تعانيه اآلن ،وتخرج بالوجه األبيض أمام
المواطنين ..هذا ولهم األمر.

ǲǘǇȋơǊȇƢǟƾǸŰǱƽƢǟƽ
śǘǈǴǧǆǻȂȇǹƢƻ

معاكسة ومتشددة ،في الهواء الطلق
هكذا ،وبغير َح َك ٍم أو مراقب ،س���يّما
ح���ول ما جاء ب���ه ديننا اإلس�ل�امي
الحنيف ،وم���ا كان عليه نبيّنا محمد
« ص « في شأن اليهود واليهودية
نح���و خاص ،وحت���ى ال يكون
على
ٍ
متس���عاً إلى إلقاء ُّ
الته���م جزافاً على
اإلس�ل�ام والنبي س���يد األنام ،فإنني
أنصح ً
أوال :باالبتعاد عن اإلسرائيليات
والفارس���يات قدر ما بين المش���رق
والمغ���رب ،وت���رك وراء الظهور،
الترهات اآلتية من قِبل الدخالء
جملة ّ
وأتباع الشهوة ،بسبب أنها ال يُعترف
به���ا لدى المس���لمين المؤمنين ،كما
ال يُعت���رف بتعديات مس���لمين بغطاء
اإلسالم وس���واء كانت ابتداءاً بالقول
أو انتهاءاً إلى الفعل.ثانياً - :والكالم
ال يزال للمناكفين  -ضرورة االطالع
على بع���ض الق���راءات المتوافرة،
والحوادث المتع���ددة ،التي تخدم ما
نحن بص���دده ،وتغني ع���ن النقاش

الجاف والمجادلة العاقرة ،ومنها على
سبيل المثال :االطالع على التفاسير
القرآني���ة التي ل���م تتغيّ���ر قط على
عام وأربعة
مدار ٍ
ألف وأربع���ة مائة ٍ
وثالثين عام أخرى ،ثم مراجعة كتب
السيرة النبوية الشريفة ،وما تناقلته
كتب األئمة األع�ل�ام والرعيل األول
الصالح من األمّ���ة ،وكتابات عالمية
حديث��� ٍة أخرى –على س���بيل المثال-
ما وصل إليه الفيلس���وف والفيزيائي
األمريكي «مايكل هارت» (العظماء
مائة وأعظمه���م النبي محمد ) ،وما
تدي���ن به من آي���ات اهلل البينات دور
القضاء األمريكية ،وتصقلها بالذهب
على واجهاتها.
وأمّ���ا في ش���أن اليهود وم���ا ُج ِبلوا
عليه من عدي���د الصفات المذمومة،
والنعوت المغضوبة ،فباإلمكان النظر
خلقهم وحياة
في سيرتهم األولى منذ
ِ
(الغيتو) المنغلقة التي اعتمدوها على
مر الزمن ،واعتب���ار ما عاداهم ،هم

أغياراًُ ،خلقوا خدماً لهم وحسب ،كما
يمكن االطالع على جملة سلوكياتهم
ونواياه���م في (برتوك���والت حكماء
صهي���ون) التي ج���ادوا في تدوينها
وسعوا جهدهم إلى تحقيقها.
ومن المهم أيضاً ،الوقوف على كتاب
(الديان���ة اليهودية وتاري���خ اليهود
وطأة  3000عام) ،لليهودي األصل
«يسرائيل ش���احاك» ،ثم متابعة ما
ّ
يتفوه ب���ه قادتهم وحاخاماتهم باتجاه
العالمين المس���يحي واإلسالمي على
ح ٍد س���واء.وللتذكير بإحدى ما يمتاز
به إس�ل�امنا الغراء ،قب���ل أن نختم،
فإن هناك م���ن (العظماء) في أنحاء
المعم���ورة ،أعلن���وا عن إس�ل�امهم
ً
(طواعية) ،بعد علم ويقين بس�ل�امة
اإلس�ل�ام ،وبمآثر النبي محمد « ص
تحول
«  ،ول���م أجد عظيماً واحداً قد ّ
إلى المسيحية أو اليهودية.

