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العدد 2427 :

ما معنى الفتوى ولماذا الكفائي
ما هي الفتوى؟
قال أبن منظ���ور ( :أفتاه في األمر
أبان له ،وأفتى الرجل في المسألة،
واس���تفتيت ُه فيها ،فأفتان���ي إفتاء،
يقال :أفتا ُه في المس���ألة إذا أجابه،
والف ْتوى َ
والفتي���ا ُ
والف ْتوى :ما أفتى
به الفقيه ،الفتح ف���ي الفتوى ألهل
المدينة).
من هو المفتي ؟
بتعاريف
وع���رف العلماء المفت���ي
ّ
ٍ
ع ّدة ،إذ قال الشاطبي“ :المفتي هو
القائم في األمة مقام النبي صلى اهلل
عليه وس���لم “ ،وقال أبن حمدان:
“المفتي :هو المخبر بحكم اهلل تعالى
لمعرفته بدليل���ه ،وقيل :هو المخبر
ع���ن اهلل بحكم���ه” ،وقي���ل“ :هو
المتمكن من معرف���ة أحكام الوقائع
ش���رعاً بالدلي���ل مع حفظ���ه ألكثر
الفقه” ،وقال اب���ن القيم“ :المفتي
هو المخبر ع���ن حكم اهلل غير منفذ
“ ،وبما ّ
إن الس���يد السيستاني هو
المرجع األعلى للطائفة ( الجعفرية-
المذه���ب الجعفري اإلس�ل�امي) في
العراق ،لذالك هو الشخص الوحيد
والمؤهل بأن يفتي بفتوى مثل فتوى

الجه���اد .مر عام وش���هران تقريباً
على فتوى الس���يد السيستاني ألهل
العراق ،وهي فتوى جهادية ُسمّيت
(بالجه���اد الكفائي ) وبش���روطها
كما تحدث عن ذل���ك ممثل المرجع
الش���يخ عبد المهدي الكربالئي من
صحن اإلمام الحسين عليه السالم،
طلب الس���يد السيس���تاني لكل من
يستطيع حمل الس�ل�اح ،الدفاع عن
الع���راق ،والدف���اع هذا ج���اء لكل
الت���راب العراقي ،والفت���وى أيضاً،
التخ���ص طائفة وتس���تثني أخرى،
ُ
والكفائ���ي ه���و ع���دد المتطوعين
للقتال مع القوات العس���كرية ،لس ّد
الحاج���ة في النق���ص أو إن الدولة
ُ
تأخذ م���ن المتطوعين م���ا تحتاج ُه
قواتها ،وهي
لتكملة
كفاية،
الدول���ة
ّ
من تقرر كم العدد والنوعية القتالية
للمتطوعي���ن الذي���ن يس���تطيعون
وممكن األشارة ّ
ٌ
إن
حمل الس�ل�اح،
السيد السيس���يتاني المرجع األعلى
للطائف���ة ( الجعفرية) وهو المرجع
األول ،واعتب���ر ُه العراقيون وبعض
المتتبعين السياسيين والمحللينّ ،
إنُه
وطيلة فترة االحتالل االمريكي وما

بعده ،هو صم���ام األمان للعراقيين،
وه���و األب الروح���ي لمقلّدي���ه من
الطائفة ،ومن الممكن القول أيضاً،
إن فتوة السيد السيستاني هذه ،هي
الثاني���ة لمرجع ( جعفري) ُ
منذ فترة
ٍ
اقتربت من القرن من الزمان،عندما
افتى مرجع الطائفة السيد الشيرازي
في الع���ام  ،1920بالقي���ام للجهاد
ض��� ّد المحتل االنكلي���زي ،ولم يفتو
عالم ش���يعي بع���د ذلك بفتيا من
أي ٍ
ن���وع آخر.يتبين
هذا الن���وع ومن
ٍ
من ه���ذا إن المرجعية ( الجعفرية)
دوناً عن المذاهب األخرىٌ ،
مقلة ج ّدًا
في الفتاوي ..اذا لم نقل أنها ش���به
معدومة ،ويجب التفريق بين الفتوى
واالستفتاء ،والسؤال والرأي ،فتلك
ليس���ت فتاوى ،طبع���اً إن الفتيا أو
الفت���وى ومن هذا الن���وع ،ال تأخذ
في الظ���روف الطبيعية ،وهي أيضا
ال تأخذ في كل الظ���روف ،حتى لو
كانت تلك الظ���روف ظروفاً صعبة،
ظ���روف مُعيّنة يق ّدرها
بل تتخذ في
ٍ
وي���درس تداعياتها
العالم وح���ده،
ُ
ونتائجها وبدق��� ٍة متناهية ,والوقت
والم���كان أيضاً لهم���ا التأثير على

ارخص ما في
العراق هو العراق
علي فاهم

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

هل هو غباء أم فشل
سياسي ؟
فلم مس���اءلة الفهداوي،
كان يمك���ن ل���ه أن يكون
ط���وق نج���اة للعملي���ة
السياس���ية ،و لترمي���م
بعض الفت���وق و رتقها،
وامتصاص الحنق من الجماهير المختنقة
( بسموم الفساد و غازات بطون الفاسدين
المنتفخة) ،وتخفي���ف ح ّدة غضبهم على
الواقع الم���زري الذي نعيش��� ُه ،لو أنهم
قام���وا بالتضحي���ة بالفه���داوي ،ف���دوة
للشعب ..كما ضحوا سابقاً بالشعب فدوة
لبواس���ير أحد المس���ؤولين !! وذلك من
خ�ل�ال إقالته أو محاس���بته أو حتى على
األقل عدم القناعة بأجوبته ومبرراته  ،و
إن كنا نتفق معهم ،إن مصيبة الكهرباء ال
يتحمله���ا الوزير الحالي الذي ورث تركة
ثقيلة من الفس���اد خمس���ة نجوم ،وعلى
ُحصن
رأس���هم بطل الفس���اد القومي الم ّ
من عين البش���ر الذي وعدنا ّإنُه سيص ّدر
الكهرب���اء في س���نة  !! 2013ظننا ّإنُه
يقصدها ميالدية ،فتبي���ن ّإنُه ال يتكلم إلاّ
في زمن الهجرة ،ألنه ارجعنا الى ما قبل
الهج���رة في مجال الطاقة الذي أدار ملفه
بأمتي���از ،و لكن يبدو إن المخرج و كاتب
الس���يناريو لفلم متصدر البوكس اوفس
م���ن على قاع���ة البرلمان ..م���ن الغباء
لدرجة ،أنه���م ال يعرف���ون إن الجماهير
التي كانت تنتظر بريق أمل في هذا النفق
المظلم لن تع���ود إلاّ بحرق أفالمهم ،فهل
الفه���داوي أهم م���ن الع���راق ،أم أننا ال
نوابن���ا !! نعم أخوتي هذا
ن���رى ما يرى ّ
هو الواقع ،فس���يادة النائب ال تنقطع عنه
الكهرب���اء ،و ال يمك���ن أن يتنفس هواء
الع���راق غير المب���رد و المكي���ف ،و ال

يهم ُه أن يعيش العراقيون (مشويين ) أو
محمّصين أو مس���لوقين في حرارة فرن
ه���و األعلى في درج���ات الحرارة في ّ
كل
العالم ،مادام الوزير الفاشل لديه مبرراته
لفشله ،رغم ّإنُه صاحب براءة االختراع
الكيزرية المشهورة عالمياً ،كيف يُحاسب
الفاسد ممن ُكبّلت يدا ُه ولسانه في الفساد
!! كيف يحاس���ب الفاش���ل فاشل مثله !!
ففاقد الشيء ال يعطيه و(المكسورة عينه
) ال يس���تطيع رفعها بوجه اآلخرين ،فال
للص آخر
يمك���ن أبداً لـ الل���ص أن يقول ٍ
 :لماذا س���رقت !! و م���ن جانب آخر ،ال
يمك���ن التغاضي عن ّ
الن���واب أغلبهم
إن
ّ
كانوا ضيوفاً عند سيادة وزير الكهرباء،
يتوس���لون به أن يُعيّن بعض مريديهم و
طارقي أبوابهم في وزارته ،أو يتوسلون
ُحسن واقع الكهرباء في مناطقهم،
به أن ي ّ
حتى ول���و بالترقيع و التلميع ،ليتخلصوا
من ضغط ناخبيهم و أصواتهم المزعجة،
و تلفوناتهم الملحاحة.
س���يادة الوزي���ر أس���تطاع أن يش���تري
االصوات بسهولة بذكاء و دهاء ،عندما
أعطى بعض العِظ���ام لهذا النائب و ذاك،
و الناس ي���ردون له الجميل و يوفون له
بالدين ،فهل جزاء اإلحسان إلاّ اإلحسان!!
و ياليتهم ر ّدوا دين ناخبيهم وإحسان من
أوصلهم الى كراس���يهم  ..ألم يكن أحرى
بكم و األولى أن تجاملوا العراق الجريح
المنكس���ر ،أو تداهنوا ش���عبكم المخذول
المنتفض أو تسايروا الشارع و تتناغموا
مع أصوات���ه و مطالب���ه ،أو تبيّنوا أنكم
س���معتم أص���وات المرجعي���ة و خضعتم
إلرادة المطال���ب بمحاس���بة الفاس���دين،
حتى هذا الفلم لم تستطيعوا أنتاجه ..فأي
مجموعة من الفاش���لين أنت���م !! و دمتم
غير سالمين .

اإلصالحات ..مؤامرة أم
صناعةدكتاتوريةجديدة؟
أثير الشرع
ُ
يتعرض العراق الى مخططات
إجرامية ،تقودها ٌ
دول متعددة,
وإن هنال���ك ً
ّ
تتابع
دوال أخرى ُ
المخططات عن كثب ،و ُتوجه
حلفائه���ا وعمالئه���ا ،وف���ق
معلوم���ات إس���تخبارية عبر
األقمار الصناعي���ة تارة ،أو
من خالل التجس���س وزرع العناصر بين
األحزاب ودوائر الدولة تارة أخرى.
خالفات تنش���ب بين الكتل السياسية تحت
قبة البرلمان ،بسبب إدراج أو عدم إدراج
ما يسمى قانون (الحرس الوطني) ،طالبت
بتش���ريع ِه بعض القوى ،وض ّم وإقرار هذا
القانون ضم���ن الموازنة ،و بخالف ذلك،
اإلمتن���اع عن التصويت ،كذلك تؤيد بعض
الكت���ل ( الجعفري���ة -المذه���ب الجعفري
اإلسالمي) تشريع قانون الحرس الوطني
ال���ذي تعتبر ُه غط���اءاً قانوني���اً وضماناً،
لحقوق أبناء الحشد الشعبي الذين يقاتلون
المجامي���ع اإلرهابية ببس���الة ،وفي هذه
ً
مسنودة
األثناء ،تخوض األجهزة األمنية،
بالحشد الش���عبي ،حرباً قد تكون تأخرت
كثيراً ،بس���بب التعنت السياس���ي وغياب
الوفاق الوطني ،ض ّد التنظيمات اإلرهابية،
وف���ي نفس الوق���ت تس���تمر التظاهرات
الش���عبية ف���ي عم���وم الع���راق ،لتطالب
بالحقوق المس���لوبة والخدمات المعدومة
واألمان المفق���ود ،ونعتقد أن الحكومة ال
ُ
ً
حلوال منظ���ورة وإصالحات ج ّدية
تمتل���ك
ق���د تتحقق ،وما يعلن مج���رد تخدير عام
للجم األف���واه !! إن الحرب التي تخوضها
«األجه���زة األمنية» ف���ي األنبار وصالح
الدين وديالى وحتى بغداد ،حسب المعادلة
السياس���ية «دعاية إنتخابية» إستمرت،
وأججها رئيس الوزراء األسبق.
كان من المف���روض أن ُتدك بؤر اإلرهاب

منذ س���نوات ،ودحرها في وقتها ودفنها
منذ والدتها ،إن س���اعة الصفر ،للقضاء
على حواض���ن اإلرهاب ،يراها المراقبون
قد تأخرت كثي���راً ،ويذ ّكرن���ا ماحدث من
مفاجآت الحكومة السابقة ,برعونة النظام
البعثي ومغامراته الخاس���رة ،والتي كانت
مقصودة ،لألسف ,أخذت نتائج وإفرازات
الحروب الصدامية ,تؤثر تأثيراً ذو مخاطر
كبي���رة ،توحي بتف���كك المجتمع العراقي,
وتوج���ه مكون���ات الش���عب العراقي الى
ٌ
والءات
اإلنعزال والمطالبة بالكونفدرالية،
عمياءُ ,تنذر بوالدة ديكتاتورية جديدة في
العراقُ ,تحاول ّ
دق ركائز التس���لط وربّما
س���يتجه العراق نحو التقسيم واإلنقسام،
بس���بب هذه ال���والءات النفعي���ة ،والغير
محس���وبة ،فمُعظ���م من ولج���وا العملية
ُ
وتخطيط
فق واسع,
ٍ
ِ
السياسية ,ال يتمتعون بأ ٍ
إستراتيجي مُسبق ,يُنهي مُعاناة المواطن
ينس���جم مع المرحل���ة الحرجة التي
وبما
ِ
ِ
ْ
تلت التغيير في العراق عام  ،2003ولكي
ننق���ذ العراق من اإلنزالق���ات التي يراهن
ّ
المجندون ،والدخ���ول في ظلمات
عليه���ا
األزمات ,وج���ب على جمي���ع العراقيين,
مساعدة الحكومة العتيدة في تخطي عقبة
اإلرهاب والديكتاتوري���ة ،والبدء بمرحلة
البناء واإلعمار ،وتأس���يس دولة عراقية
ذات س���يادة وطنية خالص���ة ،وهنا على
جميع السياس���يين نبذ كل أوجه الطائفية
السياس���ية ،والعمل على دعم المؤسسات
األمنية ،إلنهاء العنف ومخلّفات الحروب
الخالفات بين
واألزم���ات ،وإن إس���تمرار ِ
الكتل ،يُعد إنتحاراً سياسياً ،وليتجه جميع
الفرقاء نح���و الوفاق الوطن���ي ،وتدارك
إنهيار العملية السياسية برمتها ،ولكي ال
يُفهم إن اإلصالحات مؤامرة على الشعب،
وصناعة دكتاتور جديد بتفويض الشعب.
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انجاح الفتوى وم���ردودات نتائجها
اإليجابي���ة ،والمرج���ع وح���ده من
يتحمل كل ما تأتي ب���ه الفتوى من
إيجابيات وسلبيات وتضحيات ،وهذا
التحم���ل امام اهلل ،ودائم���اً ماتكون
الفتوى ( الجعفرية) مدروسة بدقة،
فالمرج���ع ربّما وص���ل الى حاالت
أمر
البد من إط�ل�اق كلمته ،إليقاف ٍ
حال
ق���د يؤدي بالوطن أو األمة الى ٍ
ومر العراق منذ العام
س���يء ج ّدًاّ ،
ٍ
بوض���ع اليحس���د عليه من
2003
ٍ
وقتال
وح���روب طاحن���ة،
احت�ل�ال
ٍ
ٍ
ٍ
ش���رس بين المكونات ،وصل أشد ُه
بعد تفجير قبة اإلماميين العسكرين
بحرب
الذي ادخل الش���ارع العراقي
ٍ
أهلية طائفية ،يشه ُد عليها القاصي
تدخ���ل انجلو –
والداني ،وبوجود
ٍ
امريكي ،لكن مرجع الطائفة لم يتخذ
مثل هذه الخطوة مع العلم إن الدماء
التي س���الت من قبل اتباع المرجع
( الجعف���ري) األعلى ،ال يس���تهان
بها من قتل وتفجير وذبح وتهجير،
أت���ت على األخض���ر واليابس ،ولم
يفتوالمرجع بالجهاد لـ ( الجعفريين)
ّ
وإنما ظل يردد ّ ( :
إن السنة ليسوا

حمزة الجناحي
أخواننا بل أنفس���نا) وهذه المقولة
بات يرددها أهل ( األربع -المذاهب
األربع اإلس�ل�امية) الذي يعتبرون
الس���يد السيس���تاني صمام األمان،
للحفاظ على وح���دة الكلمة والقول
بين الطوائ���ف العراقية والمذاهب،
بالتأكيد يوجد في العراق العديد من
المذاه���ب والطوائ���ف والقوميات،
مرجع
والمرجع السيس���تاني ه���و
ٌ
لطائف���ة واح���دة ه���ي الطائف���ة (
تعتبر الطائفة األكبر
الجعفرية) التي
ُ
في العراق ،وأكثر ابن���اء الطائفة،
يتمركزون في الوس���ط والجنوب،
وتعتبر هذه المناطق نوعاً ما مناطقاً
ُ
آمنة من اإلره���اب ،وبعيدة عن يد
التحتاج
اإلرهاب ،وهي مس���تقرة،
ُ
ألن يفتي الس���يد السيس���تاني لمثل
هذه الفت���وى ،ألنقاذ طائفته ّ
وحثهم
على القت���ال واالستش���هاد ،وترك
الزوجات والم���ال والبنون من أجل
حمل السالح ،ولم يتخذها أيضاً في
العام  2006و، 2007عندما كانت
الطائفية تعصف بالعراق وأهله ،لذا
فأن هذه الفتوى جائت بعد أن دخلت
المليش���يات والعصاب���ات القادم���ة

من خ���ارج الح���دود ،والمس���ماة
بداع���ش والقاعدة ال���ى ثاني أكبر
مدينة عراقية ( أربعيّة) وليس���ت (
جعفرية) ،وبع���د أن اصبحت بعض
المدن األخ���رى ( األربعية) أيضاً،
تحت قبض���ة اإلره���اب تباعاً ،مثل
تكريت وديالى وقبلهم���ا الرمادي،
صرح الس���يد السيستاني
عند ذاك ّ
بفتواه ،ألنقاذ هذه المدن من براثن
الجهل والقتل واإلبادة ،وإعادة تلك
المدن الى الحاضرة العراقية .الحق
يقال إن الجيش بعد س���قوط مدينة
الموص���ل بي���د عصاب���ات داعش،
وأنهيار الجيش بكل معاني االنهيار
وهروب قادة الجيش ومراتبه وترك
قتال ،لتستحوذ عليها
اسلحتهم دون ٍ
تل���ك المليش���يات ..ص���ار العراق
بوضع اليحس��� ُد عليه ،وتوغل ذلك
ٍ
االنهيار والخذالن ،ليستشري بجسد
المواطن العراقي الذي استيقظ يوماً،
ليجد ّ
إنُه ال يس���تطيع االعتماد على
جيشه ،وال يمكن أن يستمر في بلدٍ،
تس���تطيع حكومته توفير األمان
ال
ُ
واألمر هذا اليقص ُد به المناطق
له،
ُ
(األربعي���ة) ب���ل أيض���اً المناطق (

الجعفرية) ،ولي���س االكراد بمعزل
عن هذه الخشية والخوف ،لذا كان
ومن كل البد من تعديل أو تغيير أو
فس���د ،واليمك���ن أن يتم
إصالح ما ِ
ذلك بجلب احدث األسلحة وال احدث
الطائرات وال أش���رس المقاتلين في
العالم حتى ،ألن الجبن والخوف أم ٌر
ليس من الممكن إصالح ُه بالس�ل�اح
والعتاد ،بل هو تركيب داخلي يعيش
ُ
ويعيش في اإلنسان،
فيه اإلنس���ان،
فال اإلعالم وال النصائح الوطنية وال
تس���تطيع إعادة وضع
شحذ الهمم،
ُ
المقاتل الى ماكان عليه ،لذلك انبرى
الس���يد السيس���تاني بإعالن الجهاد
لألمة العراقية ،ولكل من يس���تطيع
حمل الس�ل�اح ،بالقي���ام والنهوض
لذلك الواجبٌ ،
وكل حس���ب موقعه،
معلناً ذلك على الم�ل�أ علناً،وبدون
تردد وبش���جاعة فائق���ة ّ
قل نظيرها
مرجع ( جعفري) في وقتنا هذا،
من
ٍ
ألن الفشل يعود الى المرجع نفسه،
سالح حاد ج ّدًا ،ربّما يتوجه
وهو ذو
ٌ
بعد ذلك الى المرجع نفس���ه طبعاً ,
بعد إع�ل�ان الفتوى ،هب الش���باب
والش���يب ،وحتى النساء لتنفيذ أمر

أنا مستشارك أيها الرئيس..دون مقابل
ّ
إن من اس����وأ ما يمكن أن يتصرف
ب����ه الحاكم ،هو ع����دم التمييز بين
الح ّكام
التمنيات والواقع ،فكثي ٌر من ُ
يض����ع األمان����ي م����كان الحقائق،
وعندما يضع امكانات الدولة تحت
تصرف أمانيهّ ،
فأنُه يُضحي بدماء
الناس ،وجهدهم ،وتوازنهم النفسي
 ،واستقراراهم الفكري ،والنتيجة ّإنُه
ال يحصل على ش����يء مما يتمناه،
ألن الش����روط الموضوعية الالزمة
لتحقيق طموحاته ،ليست متوفرة،
البع����ض يري����د مناطح����ة الكبير،
فيصح عليه
وه����و هش التكوي����ن،
ُ
ق����ول القائل كناطح صخ����رة يوماً،
ليوهنه����ا ،فلم يضرها وأوهى قرنه
الوع����ل !!قبل الطموح����ات اذاً ،ال
بد من تحضي����ر المس����لتزمات أو
االمكان����ات وتوجيهها نحو الهدف،
وقب����ل خ����وض أي ص����راع ،ال بد
من موازن����ة بين القوى في صغائر
األمور وكِبارها ،ليعرف حجم قوته
من حجم قوة الع����دو ،إمّا االقتحام
غير المحسوب فهو مغامرة نتيجتها
الفشل ،واألمر اآلخر الذي ينبغي أن
يتحلى به الحاكم ،هو حسن أختياره
لمستشاريه ،بحيث يكونوا من ذوي
العل����م ٌ
،كل في مج����ال اختصاصه،
وليس����وا من ذوي القربى أو ذوي
الطائف����ة ،أو ذوي الح����زب ..فماذا
ينفع القريب والصاحب ،والطائفي،
والعش����ائري والحزب����ي ،اذا كان
خالي الوف����اض من أيّة معرفة؟ إن

عمل المستشارين والحالة هذه ،لن
تتع����دى النفاق للحاكم ،أمّا أن يقول
(ال) للخطأ فهذه ليس����ت من صفات
ُ
يتصف حتماً
الجهالء ،وكل ذي علم
بالتواضع ،فالعلم����اء متواضعون،
أمّا الجهالء فمتكبرون ،وكما حصل
ويحص����ل ،فأنهم يغلق����ون األبواب
بوجه الن����اس ،ويقطع����ون الصلة
ويوس����عون
بين الحاكم والمحكوم،
ّ
المس����افة ،ويبع����دون العناص����ر
المدركة والعناصر الخيّرة لينفردوا
بالمواقع ،أنا اعتقد إن حاكماً دون
مستش����ارين س����يئين ،متكبري����ن،
يعرف����ون أنه����م ليس����وا جديري����ن

بمناصبه����م ،هو أفض� ُ
���ل في اتخاذ
القرار الصحيح منفرداً ،وكل جاهل
هو متعجرف ،ومتكبر بالضرورة،
ّ
ألن����ُه يفت����رض إن المنصب مكانة
علي����ا ،تجعل ُه فوق الن����اس وليس
وظيف����ة لخدمة الن����اس ،نأتي الى
األم����ر الثالث :البد ل����كل حاكم من
أن يختل����ف مع غيره ف����ي الفكر..
ف����ي الموقف ..في المنافس����ة على
الموقع ،والحاك����م الصالح هو من
يحيّد االعداء والمنافس����ين ويكسب
المحايدي����ن ،واذا كان كال والب����د،
فليحارب في جبه ٍة واحدة ،واذا كان
هنالك أكثر من جبهة ،فليدرجها في

ُس����لٍّم من األولوي����ات ،بحيث يضع
األخطر قبل األق����ل خطورة ،إمّا اذا
خ����اض المعركة منف����رداً واعدائ ُه
جمع����اً ،فالخس����ارة ه����ي النتيجة،
خالف
واألم����ر اآلخ����ر ،لي����س كل
ٍ
مُب����رراً كافي����اً لالحت����راب ،فهناك
خالفات يمكن تجاوزه����ا بالحوار،
وباالرضاء،وينبث����ق م����ن هذا ّ
بأنُه
ليس في السياس����ة  :إمّا أن تقبلوا
بي أنا في كل م����ا أفعل أو أقول أو
يحتاج
كال !! فكل نزاع لك����ي يُحل
ُ
قدر من التنازل من كل طرف،
ال����ى ٍ
لاللتقاء في وسط الطريق ،أو على
األقل اختزال مس����افة الخالف هكذا
أ -لق����اء ب  -أو أ -لق����اء – ب ،إمّا
ف� ُ
���رض اإلرادة على الخصوم ،فهذا
يجعلهم أكثر تصلب����اً وبالتالي اكثر
خطورةّ ،إنُه من األهمية بمكان ،أن
ال يحشر الحاكم خصومه في زاوية
ال يملكون معها إلاّ المغامرة ،وليكن
بعد ذلك الطوفان ،أو المقاومة بكل
وس����يلة ،ولتكن النتائج ما تكون !!
الحاكم الصالح ه����و األب حتى في
النظ����م الديموقراطي����ة ،وال يجوز
ل��ل�أب أن يُميّز بين أف����راد عائلته،
���اء عاقين
فيعام����ل بعضه����م كابن� ٍ
وآخرين صالحين ،ألنهم مطيعون،
فقد يكون المش����اكس أكثر نفعاً من
المطي����ع ،ألن ُه متمس����ك بالصواب،
ً
متجاهال المصلحة الش����خصية ،ث ّم
إن الحاك����م الطائفي والعش����ائري
���ح مختاراً أو
والمناطقي ،قد يصل� ُ

المرجع الذي هو واجب كأي واجب
يومي من واجبات المس���لم ،وذهب
الى س���احات التدريب ،والبعض من
هؤالء حمل الس�ل�اح الذي بحوزته
،وذهب ال���ى الجهات المس���ؤولة،
ً
وفعال
مطالباً بالذهاب ال���ى القتال،
ذهب الكثير من هؤالء ،خاصة وإن
الفتوى هذهُ ،
بوضوح ،إن من
تعلن
ٍ
يس���قط على أرض المعركة ،مدافعاً
يعتبر
عن بل���ده ،مُضرج���اً بدمائه،
ُ
شهيداً ،وال يغس���ل وال ي ّ
ُكفن ،وهذا
ً
وفعال تغير
الدافع الكبير األس���مى،
كل ش���يء ،وعادت م���دن ،واصبح
الجي���ش ومن يقف ظهي���راً له من
ُ
يقاتل بال خذالن وبال
المتطوعي���ن،
تراجع وب�ل�ا خوف ،ب���ل اصبحت
األنتص���ارات يومي���اً ملموس���ة،
واالندف���اع نح���و طرد المليش���يات
األجنبي���ة بهمة ،لم يألفها الش���عب
من جنوده ،وهاهم العراقيون اليوم
مدن عراقية تقطنها
 ،يدافعون عن ٍ
غالبية ( أربعي���ة) وفتيا الجهاد من
مرجع ( جعفري) .
ٍ

د .يوسف السعيدي

م��ل�ا أو (فريض����ة ع����رب) لكن ُه ال
يصل����ح حاكماً وال سياس����ياً بحال،
إمّا المكاس����ب التي يق ّدمها الحاكم،
فيج����ب أن تكون ش����املة وإلاّ فإن
اقتصرت على فئة فأنها تثي ُر حفيظة
فئ����ات أخرى ،والحس����د من طبائع
النف����وس ،والش����عور بالغب����ن هو
الخطوة األولى للعداء ..فلماذا ً
مثال
يأخذ المتقاعد بع����د االحتالل ،اكثر
م����ن المتقاعد قبله !؟ مع إن الثاني
ق���� ّدم الخدمة في اس����وأ الظروف،
ولماذا يتح����ول المقع����د البرلماني
الى أمتياز مال����ي وهو المفروض
أن يكون منصب����اً تمثيلياً يس����تم ُد
قيمته من ش����رف تمثيل الش����عب،
وليس من حصيلة الم����ال؟ إمّا في
مجال العالقات الدولية ،فأن اس����وأ
ما في االسوأ  ،هو كسب العداوات
والح����رب عل����ى اكثر م����ن جبهة،
بام����كان الحاكم الصال����ح أن يجعل
دولته بال اع����داء ،صديقة الجميع،
اذا جعل من الصداقة مصلحة لبالده
ومصلح����ة للطرف اآلخ����ر ،أمّا إن
صداق����ة الدولة س هي تس����تدعي
بالضرورة عدوان الدولة ص ،فهذا
من خطل ال����رأي !! فكل دولة من
دول العال����م بامكانها أن تكون ذات
نفع للبل����د ،تم ّدُه بالعل����م والتقنية،
أو بالخب����رة ،أو بالعون المالي ،أو
بالتدريب ،أو بالس����لع أو باستيراد
س����لعه ،أو بالمواقف ف����ي المحافل
الدولي����ة ،إمّا اذا ناصبن����ا دولة ما

الع����داء ،فهي ق� ٌ
���ادرة أن تلحق بنا
ُ
تفرض
أكثر من ضرر أو على األقل
علينا كلفة مقاومة الضرر..
لق����د مض����ى زم����ان الع����داء على
أس����اس مناطق النفوذ ،والقواعد،
وط����رق المواص��ل�ات ،وبه����ارات
الهند ،والقطن المصري ،والحرير
الصيني ،والنف����ط العربي ،واصبح
كل ش����يء متاحاً مقابل ثمن ،وفي
ظل الطيران بعيد المدى والصواريخ
العابرة للقارات ،لم يعد هناك مكان
معين ذو أهمية ستراتيجية خاصة،
واآلن نأت����ي ال����ى النقط����ة األكثر
أهمية من كل م����ا ذكرنا ،وهي إن
الن����اس لم يعودوا يعتاش����ون على
المصطلحات الرثة كاالش����تراكية،
والمشروع النهضوي العربي ،وال
على المصطلحات العامّة كالعدالة،
والمساواة ..إن الناس يريدون:
 فرص عمل مجزية األجر. تعليم متقدم في مناهجه ووسائلهوأساليبه.
 سوق مليئة بالبضائع. تجارة حرة. مصانع تعمل. كهرباء ،وماء ،ووقود. مستشفيات ومستوصفات حديثة. حرية في القول والفعل ملتزمه. سكن الئق. شوارع نظيفة ،وساحات مطرزةبالخضرة ،وبالمناسبة فأن ُه وفي كل
مخططات أمانة بغداد والمحافظات

العمرانية ،هناك مس����احات مؤش ٌر
عليه����ا ف����ي الخرائ����ط كحدائق أو
متنزهات ،لكنها صارت في الواقع،
أماكناً لخ����زن القمام����ة واألزبال،
خوفاً عليها من الضياع !!
 الن����اس ال يري����دون خطاب����ات،فهناك الكثي����ر من االطفال يجيدون
الق����اء الخطب أفضل من الكثير من
السياسيين.
 الناس يري����دون حاكماً ّيوفُر لهم
السعادة واألمن ،والحرية.
الن����اس يري����دون :محاف����ظ يرفع
من مكتبه أك����وام الزهور الورقية
الملوث����ة بالت����راب ليفك����ر بتقديم
الخدم����ات ،ويري����دون مجال����س
محافظات تلقي جانباً بسبح الكهرب
المكوية أو اليسر المحببة بالفضة،
ويس����يرون امام المع����دات الثقيلة،
ليوجهوها برفع االنقاض واألزبال
وش����ق الط����رق ،إ ّم����ا التجاذبات
الحزبي����ة ،واعتبار بع����ض النواب
انفس����هم ممثلي����ن ألوالده����م في
المجلس،ومستش����ارين متكبرين،
يعتبرون أنفس����هم آله����ة اغريقية،
فه����ذا هو الذي س����يجعل س����فينة
الب��ل�اد تغ����رق أ ّي����ًا كان الفائز في
االنتخابات.

العاطفة احلمقاء

األخوان المسلمين وحقائق للتاريخ
وتفاصيل مؤامرة فيلدمان وصعود االخوان
مازال���ت دروس التاري���خ
تعلّمنا إن من اليقرأ الماضي
جي���داً ،لن يق���در على فهم
الحاضر ،ولن يس���تطيع أن
يتكهن بالمستقبل.
مناس���بة هذ الكلم���ات ّ
إنُه
مازال���ت هنالك فئه ليس���ت
بقليلة م���ن أمّتن���ا العربية
واإلسالمية ،تصطنع لنفسها
لألس���ف إطاراً خاصاً ،مبنياً
على «عاطف���ة حمقاء» ،
ُ
تؤمن بجماعات متأس���لمة،
رهن���ت مصير األم���ة ..كل
األمّة رهينة للغرب الصهيو
– ماس���وني ،ومازال���ت
هذه الفئة م���ن األمّة ،تبتع ُد
ع���ن فهم الماض���ي لتعرف
الحاض���ر على األق���ل ،وما
ُ
تؤمن
زال���ت لغاي���ة اآلن ال
بنظرية «المؤامرة» كواقعة
ُ
تس���تهدف
وحقيق���ة مثبتة،
كي���ان األمّة ككل  ،ومن هنا
ومن قاعدة إن درء المفاسد
أولى م���ن جل���ب المنافع،
س���وف اتحدث عن مؤامرة
«نوح فيلدم���ان» والرابط
بينه���ا ،وبين س���ر صعود
«الجماعات المتأس���لمة»
،وعالق���ة صق���ور البي���ت
األبي���ض ،احفاد العم س���ام
«الماس���ونيين الج���دد» و
«الصهاين���ه بالوراث���ة»
،ب���كل هذه المؤام���رة التي
اُصطنع���ت وانتج���ت لن���ا
جماعات متأس���لمة ،تتستر
بس���تار الدي���ن اإلس�ل�امي
الحني���ف  ،واله���دف ه���و
االساءة لإلسالم وللمسلمين
 ،لتبق���ى األمّة اإلس�ل�امية
والعربية بالذات منها ،تحت
الوصاي���ة والتبعية المريكا
التي تحكمه���ا اليوم القوى
المس���يحية المتصهين���ة،
اللوبي���ات
ومافي���ات
الصهيونية الماسونية ،وهنا
سنبدأ بسرد بعض الحقائق
عن مؤام���رة نوح فيلدمان،
وبلمحة بس���يطة عن «نوح
فيلدمان»  :يهودي أمريكي
أرثوذكس���ي وباألح���رى
مس���يحي متصهي���ن ،وهو

أستاذ للقانون بكلية الحقوق
بجامع���ة نيوي���ورك ،حصل
على درج���ة الدكتوراه في
الفكر اإلس�ل�امي من جامعة
أكسفورد االنجليزية  ،وهو
مؤلف كتاب شهير عنوانه «
بعد الجهاد :أميركا والنضال
م���ن أج���ل الديمقراطي���ة
اإلسالمية « ،عمل مستشاراً
لوزارة الخارجية األمريكية
بع���د غزوها ألفغانس���تان،
عقِب أحداث  11سبتمبر ،
وكان المس���ؤول األول عن
صياغة مس���ودة الدس���تور
األفغان���ي المعمول به حالياً
هنالك  ،كما ُعيّن مستشاراً
دس���تورياً للحاكم األمريكي
فى العراق» بول بريمر «،
عقِب سقوط بغداد بأيام فى
أبري���ل ع���ام ، 2003وهو
من ق���ام بصياغة مس���ودة
الدس���تور العراقي المؤقت
فى مارس  2004ث ّم أصبح
دس���توراً دائماً بعد إستفتاء
الش���عب العراق���ي عليه فى
ديسمبر عام ، 2005وهو
م���ن أش���رف عل���ى وضع
دس���تور مص���ر وتون���س
كذلك ،لفيلدم���ان مجموعه
من الكتب الت���ي درس من
خالله���ا التاري���خ العرب���ي
واإلس�ل�امي ،وأه���م ه���ذه
كتاب صدر تحت
الكتب هو
ٌ
عنوان  « :سقوط وصعود
الدولة اإلس�ل�امية» س���نة
« ،2008هذا الكتاب يحمل
الكثي���ر من ال���دالالت حول
فكرة تمدد واصطناع الغرب
لإلسالم المتطرف» داعش
ومنتجاته���ا « ،وباالنتقال
الى خلفيات ه���ذه المؤامرة
الت���ي اصطنعها المس���يحي
المتصهين فيلدمان ،نقرأ ّ
إنُه
وبعد ولوج نظرية «صراع
بقوة
الحضارات» ،ودخولها ّ
الى حسابات موازين القوى
العالمية المستقبلية ،والتي
ّ
بنظام عالمي جديد،
تبش���ر
ٍ
مك���ون م���ن امبراطوريات
ذات أساس عرقي أو ديني،
ولك���ن لي���س بالض���رروة

أن تك���ون عل���ى أس���اس
أيديولوجيات سياس���ية أو
إقتصادي���ة ،ولتنحصر هنا
حتمية ه���ذا الص���راع كما
يروج لها واضع���و نظرية
« ص���راع الحض���ارات»
بين العقائ���د الدينية واألمم
العقائدي���ة ،وبالتوازي مع
هذه النظرية ،اصطدمت هذه
بفك���ر آخر يؤمن
النظري���ه
ٍ
بنظرية «نهاية العالم» التي
تزع��� ُم اإلنتص���ار األخالقي
واإلس���تراتيجي للحض���ارة
اليهو – مس���يحية ،القائمة
على الحرية والديموقراطية
والرأس���مالية  ،بالمحصلة
استمر صراع هذان الفكران
وهاتي���ن النظريتي���ن ف���ي
اروقة دوائ���ر صنع القرار
االمريك���ي  -البريطان���ي
الفرنسي « تحديداً» ،وبينالمحللي���ن االس���تراتيجيين
والمخططي���ن ،ورج���ال
الدين وغيرهم ،مع خش���ية
امريكية م���ن عودة صراع
الحضارات الى الواجهة من
جديد الى أن حصلت احداث
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المفبرك���ة إعالمياً ،وحينها
اقتنعت دوائ���ر صنع القرار
االمريك���ي ،بفرضية فش���ل
الدول���ة الوطنية في الحفاظ
عل���ى المصالح األساس���ية
لل���دول الكب���رى العظم���ى
المنتص���رة ،وحينها قررت
امريكا وحلفائها ،بأن عليهم
إعادة رس���م مالمح جديدة
ُ
يضمن لهم بأن
لهذا العالم،
تبقى السيادة الدولية ،ضمن
نظري���ة «نهاي���ة التاريخ»
،وبنفس الوق���ت عليها أن
تتخلص من نظرية «صراع
الحضارات» ،ومن الطبيعي
أن تكون األمّة اإلس�ل�امية
جزءاً م���ن ه���ذا الصراع،
وهي ضمن ه���ذه النظرية،
تعتب���ر الع���دو األكث���ر قوه
ُ
وع���دداً وإيمان���اً ،وصاحبة
تاريخ عظي���م ،ولها عقيده
تؤم���ن بأنها س���تعود يوماً
لتحكم ه���ذا العالم من جديد

 ،ولذل���ك ق���ررت امري���كا
وحلفائه���ا ،الولوج بمعارك
ض ّد ما تسميها الدول راعية
اإلرهاب ،والدول المارقة..
ف���ي محاوله لتدمي���ر هذه
األمّة وتقس���يمها وتفتيتها،
وضرب مقوم���ات وحدتها
فكانت وجهتها العس���كرية
األول���ى الى «افغانس���تان
والع���راق» وحينه���ا تلقت
خس���ائراً فادح���ة ،بش���رياً
ومادي���اً ،مم���ا جع���ل هذا
الخي���ار غير مقب���ول « أي
الخيار العس���كري والتدخل
المباشر» ،حتى بين صقور
اإلدارة األمريكي���ة .لذل���ك
اتجه���ت األنظ���ار جميعها
نح���و نوح فيلدم���ان ،ليق ّدم
الحل الذي ق���د يُغيّر تاريخ
البش���رية ،فكان���ت نظرية
فيلدم���ان تقوم باألس���اس
عل���ى إن العالم اإلس�ل�امي
هو الشريك األمثل للحضارة
الغربية ،ف�ل�ا يرى فيلدمان
العالم اإلسالمي كخصم في
صراع الحض���ارات ،اذا ت ّم
وض���ع جماعات إس�ل�امية
ُ
تحمل شعارت
بفكر غربي،
ٍ
إس�ل�امية ف���ي رأس ه���رم
السلطه في ع ّدة بلدان ،فأن
نجح���ت التجربة ،يت ُم تعميم
هذه التجربه على أكبر عدد
ممك���ن من ال���دول العربية
واإلسالمية وحينها ستكون
هذه األمّة ش���ريكاً أو حليفاً
ً
محتمال ف���ي النظام العالمي
الجديد «بش���رط إس���تمرار
التبعي���ة طبع���اً»  ،في���رى
فيلدم���ان إن الح���ل األمثل
إلحتواء العالم اإلس�ل�امي،
و تفادي صراع الحضارات،
و القض���اء عل���ى اإلرهاب
اإلس�ل�امي «والمقص���ود
باإلره���اب اإلس�ل�امي من
وجهة نظ���ر فيلدمان ،ليس
داع���ش ومنتجاته���ا ،ب���ل
كل فك���ر مق���اوم ،يعارض
تمدد المش���روع الصهيو -
امريكي بمنطقتن���ا العربية
واإلس�ل�امية» ،ويقول هنا
فيلدمانّ :
إنُه ت���م اصطناع

هذه الجماعات المتأس���لمة
ستكون هي الضامن لتوفير
مناخ مناسب إلستمرار أمن
دول���ة إس���رائيل  -فكل هذا
ممك���ن إذا أمكن إس���تعادة
دول���ة الخالفة اإلس�ل�امية
حس���ب ما يقول فيلدمان!!
طبعاً ،فيلدمان ال يرغب في
دولة خالفة مثل األموية أو
العباس���ية ً
يعتبر
مثال ،فهذا
ُ
تجس���يداً لكاب���وس صراع
الحض���ارات ف���ي أس���وء
«س���يناريوهاته»  ،بل وال
بن���وع م���ن اإلتحاد
حت���ى
ٍ
اإلقتص���ادي عل���ى غ���رار
اإلتح���اد األوروب���ي ُ -
حيث
إن ذل���ك قد ي���ؤدي لخروج
العال���م العربي م���ن التبعية
للغ���رب ،فنظري���ة فيلدمان
ح���ول «صع���ود الدول���ة
اإلس�ل�امية» ت���رى ّ
إنُه من
الممكن الحصول من العرب
والمسلمين على كل ما نريد،
بدون عنف وبأقل تكلفة ،إذا
أمكننا ايهام المسلمين أنهم
اصبحوا احراراً ،ولهم كرامة
عن طري���ق زرع جماعات
إس�ل�امية في ه���ذه الدول،
تن���ادي بتطبيق الش���ريعة
اإلسالمية ،وذلك ممكن عبر
إيجاد نوع مختزل مما يمكن
وصف ُه بدول خالفة إسالمية
 يك���ون فيه���ا للش���ريعةاإلس�ل�امية مكانة متميزة،
وإن كانت ش���كلية ،ويقول
فيلدمان إن سيادة الشريعة
اإلس�ل�امية كقانون يحترمه
ويق ّدسه الجميع « قد تكون
وس���يلة أس���هل وأقل تكلفة
كي نجعل المسلمين يفعلون
كل م���ا نريد وه���م يظنون
أنه���م يفعلون ما يرضي اهلل
ورسوله».المخاطرة سهلة
والمعادل���ه بس���يطه ج ّدًا،
فإذا نجح���ت هذه الجماعات
اإلسالمية «باختبارات حسن
النوايا وتنفيذ المخططات»
فلهم البقاء ،وإن لم تستطع
فالعس���كر دائماً موجودون
ويمكنهم إعادة اإلسالميين
بس���هولة،
للمعتق�ل�ات

القسم الثاني
هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com
ٌ
وشاهدة على
واألمثلة حيّة
ذلك ،ويقول فيلدمان كذلك:
ّ
إن القان���ون ف���ي العال���م
ُ
يكون نوعاً ما
اإلسالمي قد
من الش���ريعة  ،وإن أفضل
وسيلة إلعالء تلك الشريعة،
ه���ي ع���ودة نوع م���ا من
علماء اإلسالم لدور الرقيب
والضامن إلحترام الشريعة،
ووف���ق نظري���ة فيلدمان،
مطلوب أنظمة ذات مرجعية
إسالمية لنظام الحكم ،بدون
تطبيق فعلي ألحكام الشريعة
اإلسالمية  -مطلوب دولة أو
باألصح دول خالفة إسالمية
دون أن تك���ون هناك وحدة
إس�ل�امية  ،مطلوب سيادة
القانون اإلس�ل�امي مع عدم
تفعيل جوه���ر ذلك القانون،
فم���ن هذه الكلم���ات نالحظ
إن ه���ذا التص���ور  -دولة
مدنية بمرجعية إس�ل�امية -
ه���و نفس المش���روع الذي
تتبن���اه ..عل���ى األق���ل في
العلن ،حرك���ة اإلخوان في
مصر ،والنهضة في تونس،
ومجلس الث���ورة في ليبيا،
وكذل���ك بع���ض الح���ركات
اإلس�ل�امية ف���ي المغ���رب
العربي ،فلقد أصبح اإلسالم
السياس���ي في معظم ارجاء
العالم العرب���ي ،يطالب فقط
بالمرجعي���ة ،دون اإلصرار
عل���ى التطبي���ق الفعل���ي
للش���ريعة ،وين���ادي بدولة
ذات طبيع���ة إس�ل�امية ،مع
اس���تبعاد كامل لفكرة دولة
الخالفة الواح���دة الموحدة
 ،وبذلك ف���إن هذه التيارات
اإلس�ل�امية تتواف���ق تماماً
مع تصور فيلدمان للش���رق
األوس���ط الجدي���د  ،ولك���ن
طبعاً م���ع إختالف الدوافع،
وهذا ماينادي به كذلك نوح
فيلدمان ويق���ولّ :
إنُه يمكن
تحوي���ل العالم اإلس�ل�امي
م���ن أع���داء إلى ش���ركاء
عن طريق ه���ذه الجماعات
التي يجب تموليها وحش���د
الدعم اإلعالمي والش���عبي
لها بمناطقه���ا ،حتى تكون

البدي���ل والحلي���ف األفضل
المريكا ،ويق���ول فيلدمان :
ّ
إنُه من خالل هذه الجماعات
يمكن القضاء على اإلرهاب
اإلس�ل�امي ،بل وحتى إنهاء
حالة العداء الش���عبي لدولة
إسرائيل ،إذا قام الغرب بمنح
الجماعات اإلس�ل�اميه شيئاً
من الشرعية ،وأن نعاملهم
بدرج���ة أكبر م���ن اإلحترام
والثقة.ختاماً ،يرى فيلدمان
إن هذه الجماعات اإلسالمية
س���وف تصب���ح أكث���ر نفعاً
للغرب ،إذا وصلت لكراسي
الحكم ببعض الدول العربية،
وس���تحول ه���ذه الجماعات
ّ
ال���دول م���ن نظ���ام الدول
الوطنية المس���تبدة الفاشلة
حس���ب رأي���ه إل���ى أنظمة
عادلة تحت���رم القانون «،
ومن هنا نعرف سر صعود
الجماعات المتأس���لمة الى
كراسي الحكم ببالد مايسمى
بالربي���ع العرب���ي بالفترة
الماضي���ة ،وكيف اوصلتهم
نظري���ة فيلدم���ان الى هذه
الكراسي ،وهذا كله بالنهاية
سوف يزيد من حتمية بقاء
هذه الجماعات والش���عوب
التي تحكمها هذه الجماعات
المتأس���لمة تحت الوصاية
االمريكي���ة -الصهيوني���ة،
وبقائها ضمن نطاق التبعيه
للغ���رب ،بما يضمن المريكا
ان تبق���ي نظري���ة» صراع
الحضارات «حبيسة االفكار
وأن تطلق العنان لنظرية»
نهاي���ة التاري���خ « الت���ي
تزع���م اإلنتص���ار األخالقي
واإلس���تراتيجي للحض���ارة
اليه���و -مس���يحية ،القائمة
على الحري���ة والديمقراطية
والرأسمالية المستبدة .
يتبع

