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العدد 2378 :

هلقرأناالتاريخالدمويلنشأة
أمريكاوربيبتهاإسرائيل!؟

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

لق����د ش���� ّكل ع����ام  1492م
ومابع����ده ،كارث����ة إنس����انية
كبرى ،عندما أحتل مجموعة
من المهاجري����ن األوروبيين
ق����ارة امري����كا الش����مالية
،واس����تحلوا دم س����كانها
األصليي����ن ،وهم ماكان يطلق
عليهم حينها ولليوم تسمية(
الهن����ود الحم����ر ) ،وس����بب
تس����ميتهم بهذا األس����مّ ،إنُه
عندم����ا أكتش����ف الرحال����ة اإليطالي كريس����توفر
كولومب����وس الق����ارة األمريكية ،ظ����ن ّإنُه وصل
للس����احل الغربي لبالد الهند ،فأطلق على سكانها
أسم الهنود الحمر ،بسبب لونهم المميز المائل إلى
الحمرة ،ومن هنا فقد ش���� ّكل ه����ذا التاريخ عالمة
فارقة بتشكيل ما يسمى باكتشاف إمريكا (الواليات
المتح����دة األمريكية )  ،وم����ن المعلوم إن الهنود
الحمر عاش����وا في قارة إمريكا الشمالية ،تحديداً
منذ س����نة  8000ق .م ،والت����ي عبروا إليها عن
طريق مضيق بيرنج بش����مال شرق سيبيريا الذي
يربط ش����مال غرب أمريكا الشمالية بشمال شرق
آسيا ،وعاشوا فيها حياه بس����يطة ،اعتمدوا فيها
على الصيد و زراع����ة األراضي ،وكوّنوا ثقافات
وش����عوب عديدة ،وفي منتصف القرن الس����ادس
عش����ر الميالدي ،ب����دأت فعلياً هج����رة المواطنين
الغرب اوروبيين من القارة األوروبية إلى ش����مال
وبشكل كثيف،
وش����مال ش����رق القارة األمريكية،
ٍ
وقد ق����ام مجموع ه����ؤالء المهاجرين االوروبيين
بأنش����اء وبناء مجموعة مدن في أقصى ش����رق
وشمال ش����رق القارة االمريكية الشمالية ،ومنها
والية فلوري����دا ،ووالية فرجينيا على الس����واحل
األمريكية ،وقد ساهم رواج تجارة وزراعة التبغ
والبحث عن الذهب بالقارة األمريكية الش����مالية،
بتدفق المزي����د من المهاجري����ن االوروبيين إلى
أقصى شرق وش����مال القارة األمريكية الشمالية،
وم����ع زيادة حجم اإلزم����ات والصراعات الداخلية
بالقارة األوروبية بأواخر القرن الس����ادس عش����ر
الميالدي ،أزداد تدفق المهاجرين األوروبيين من
دولهم الى أقصى ش����مال وشرق القارة األمريكية
الشمالية ،وخصوصاً من األسبان واألنكليز وبدأوا
ببناء المدن ،وتجهيز المس����تعمرات واإلس����تيالء
على األراضي الزراعي����ة الخاصة بالهنود الحمر
،وكل هذا وذاك ،كان هو النواة األولى إلس����تعباد
الش����عب االمريكي األصلي (الهن����ود الحمر ) من
قبل المس����تعمرين االوربيون ،وهذا بدوره مازاد
من حجم معاناة السكان األصليين للقارة االمريكية
الشمالية (الهنود الحمر ) ،وفي مطلع الربع الثالث
من القرن السادس عش����ر الميالدي ،وتزامناً مع
اس����تمرار تدفق المهاجرين األوربيين من اسبانيا
وبريطانيا بالتحديد،واستمرار نهج أستعباد شعب
الهنود الحم����ر من قبل ه����ؤالء المهاجرين ومن
���كل
خلفه����م حكوماتهم الغ����رب اوروبية ،بدأ بش� ٍ
واض����ح وممنهج ،مس����ار إب����ادة ( )108مليون
مواطن امريكي أصل����ي (الهنود الحمر ) ،ينتمون
ألكثر من  380أمة وشعب وعرق ،سكنوا امريكا
الشمالية ،ألكثر من  9500عاماً على األقل ،وقد
أستمرت فصول مذابح (الهنود الحمر )على أيدي
المهاجرين األنكليز واألس����بان لع���� ّدة عقود ،وقد

تنوعت أس����اليب إبادة هذا الش����عب ،فبعضهم ُقتل
حرق����اً ،وبعضهم ً
قتال بالبن����ادق ،وبعضهم جوعاً
���رب جرثومي����ة خبيثة ،فقد
،ومعظمه����م قتل بح� ٍ
كان المهاج����رون االوروبي����ون وبع����د كل مذبحة
يرتكبونها بح� ّ
���ق ابناء الهن����ود الحمر ،يقومون
وبشكل ماكر وبمخطط لعين ،بتوزيع الهدايا على
ٍ
القبائ����ل الهندية،كعربون ترضي����ة ،وهذه الهدايا
هي عبارة عن مجموعة من األغطية والبطانيات
وهذه األغطية والبطانيات ت ّم جلبها من المصحات
األوروبية ،وهي محملة بجراثيم ووباء الطاعون
والدفتريا والحصبة و الس����ل والكوليرا ،لتحصد
وتبيد غالبية القبائ����ل (الهندية الحمراء) وما بقى
منهم تمّت إبادته باألس����لحة النارية  ،وهنا يقول
القائ����د اإلنجليزي العام اللورد (جفري أمهرس����ت
) ف����ي خطابة إل����ى (هنري بواكيه ) ،المس����ؤول
الرئيس����ي عن عملي����ات اإلبادة  ،طالب����اً منه أن
يج����ري مفاوضات مع الهنود ثم يق ّدم لهم بطانيات
مس����مومة بالجدري وقد أجاب����ه بواكيه بقوله ( :
سأحاول جاهداً أن أسمّهم ببعض األغطية الملوثة
التي سأهديهم إياها وس����أخذ االحتياطات الالزمة
حت����ى ال أصاب بالمرض )  ،ومن هنا نقرأ وبعيداً
عن تجميل واقع قيام ونش����أة الوالي����ات المتحده
االمريكية ،وبعيداً عن حملة التش����ويه التي قادتها
وس����ائل اإلع��ل�ام األمريكية التي ش����وهت تاريخ
وواق����ع وحضارة ش����عب الهنود الحم����ر ،فقراءة
تفاصيل مابين الس����طور حول حقيقة قيام ونشأة
الوالي����ات المتح����دة األمريكية ،يؤك����د بما اليقبل
الش����ك ،إن غالبية احف����اد العم س����ام ،هم عبارة
ً
ع����ن مجموعة مس����تعمرين أبادوا ش����عباً
كامال،
وأس����تعمروا واحتلوا ارض����ه ّ .
إن قراءة تفاصيل
مابين الس����طور بمش����روع التخطي����ط إلغتصاب
واحتالل فلس����طين (العربية –المسيحية -المسلمة
) من����ذ مطلع القرن العش����رين الميالدي،يؤكد بما
اليقطع الش����ك  ،إن مش����روع إبادة الهنود الحمر
بشكل واضح على
في امريكا الش����مالية ت ّم تكراره
ٍ
الش����عب العربي الفلس����طيني ،وهو مستمر اليوم
على بعض الش����عوب العربية ،فبمطلع ومنتصف
القرن العش����رين ،بدأت غزوة المهاجرين اليهود
المتصهينين القادمين الى فلسطين من شتى بقاع
االرض ،وهذا مايؤكد إن كال الش����عبين االمريكي
واالس����رائيلي المتصهي����ن ،هما وجه����ان لعملة
واحدة ..فكال الش����عبين اقاموا دولتهم المزعومة
على أس����اس إبادة شعب واحتالل أرضه،ومع كل
هذا وذاك لم يكتفي أحفاد العم س����ام وحلفائهم من
المسيحيين المتصهينيين ومن اليهود التلموذيين
،به����ذه الحروب وهذه المجازر  ،فما زالت مطامع
ومسارات هذا المش����روع االمريكي –الصهيوني
للسيطرة على العالمّ ..
كل العالم وخصوصاً المنطقة
العربية مستمراً ،وهو بهذه المرحلة يعمل بأقصى
طاقته ،لتفتيت المنطقة العربية وتقسيمها ،خدمة
للمش����روع الصهيوني بالمنطقة العربية ،الساعي
إلقام����ة دولة أس����رائيل اليهودي����ة ،والتي تتحكم
وتدير مجموعة من الكانتونات الطائفية والعرقية
والمذهبية ..يس����عى اآلن المش����روع االمريكي –
الصهيوني لتشكيلها ،مستفيداً من فوضى المنطقة
العربية ،وهو أختار س����ورية تحديداً ،لتكون نقطة
البداية لتعويم هذا المشروع بالمنطقة العربية ككل
،تمهيداً لتنفيذه .

هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com

ستظلرايةاللهاكبرخفاقة
ّ
حل علينا ش���هر رمضان الكريم ،ش���هر الخير
والبركة  ،ش���هر أول ُه رحمة وأوسطه مغفرة
وآخ���ر ُه ِع ٌ
تق من النار  ،ش���ه ٌر فيه ليلة القدر
الت���ي انزل فيها الق���رآن الكريم وهي خي ٌر من
ألف ش���هر ،والعراق مقبل على أيام ستتحقق
فيها إن شاء اهلل مالح ٌم كبيرة على أيدي أبنائه
منتسبي الجيش والشرطة وفصائل
االصالء من
ّ
الحشد الشعبي األبطال الذين هبوا لتلبية دعوة
المرجعية الرشيدة ،بخصوص الجهاد الكفائي
 ،تل���ك الدعوة التي نعيش ه���ذه األيام ذكراها
األول���ى ،وبوادر االنتص���ارات واضحة ألبناء
القوات المس���لّحة والحش���د الش���عبي وأبناء
محافظتي االنبار وصالح الدين،
العش���ائر في
ّ
وه���م يحررون الم���دن والقصب���ات تباعاً من
أجل تضيي���ق الخناق عل���ى إرهابيي داعش،
تمهي���داً لتحري���ر مدينة الموص���ل من خالل
القصف الشامل والمكثف لجحور التنظيم ّ
وشل
حركتهم ،ومن ث ّم االنقضاض عليهم ،وتحرير
كل بقعة من أرضنا من دنسهم
 ،وكل عراقي وطني غيور على
يقين من إن كامل تراب العراق،
سيتحرر عن قريب وقريب ج ّدًا
ب���إذن اهلل م���ن خ�ل�ال التالحم
الكبي���ر بين الش���عب والجيش
وفصائل الحش���د الشعبي الذين

يحارب���ون نيابة عن العالم ،لوأد ش���ر داعش
اإلرهابي إلى األبد  ،ونحن في هذه المناس���بة
ُنهن���أ العراقيين جميعاً ،وفي مقدمتهم مراجعنا
العظام بحلول ش���هر رمضان المبارك،سائلين
المولى القدير أن يوح���د كلمة العراقيين على
طريق الحق  ،ونحن ش���اهدنا صوراً من صور
التكاتف والدعم لهذا الش���عب العريق من خالل
توجهنا إلى قضاء سامراء ،حيث الحظنا الكثير
من السيارات المحملة بالماء والفواكه والطعام
( والتي ت ّم تقديمها من قبل المواطنين ) وهي
متوجه���ة من بغ���داد وضواحيه���ا ومن بقية
المحافظات إل���ى محافظة صالح الدين ،لتقديم
الدعم الكامل ألبناء العراق الغيارى المرابطين
في جبهات الدفاع المق��� ّدس  ،وصورة أخرى
شاهدناها في مركز قضاء سامراء في طريقنا
لزيارة اإلمامين العس���كريين ( عليهما السالم
) إذ الحظن���ا مواكباً عديدة تق ّدم الماء والطعام
بس���خاء ل���كل الذين يقص���دون ه���ذه المدينة
المق ّدس���ة  ،ويجب اإلش���ارة إلى إن الخدمات
التي تق ّدمها هذه المواكب هي غيض من فيض
من كرم العراقيين،حباً منهم واعتزازاً بالعراق
ومق ّدساته وتاريخه وحضارته العريقة  ،وهذا
ٌ
دليل واضح لكل ذي بصيرة على تعافي العراق
وقوته التي ال تنضب ،والتي بها ستبقى رايت ُه
عالية خفاقة .

المهندس سعد الدين محمد أمين
مديرعام-عام شركة حمورابي العامة
للمقاوالت اإلنشائية

انهيار المنظومة األجتماعية للنازحين
ّ
حل علينا ش���هر رمضان الكريم،
ش���هر الخي���ر والبركة  ،ش���هر
أول��� ُه رحم���ة وأوس���طه مغفرة
وآخ���ر ُه ِع ٌ
تق من النار  ،ش���ه ٌر
فيه ليل���ة القدر الت���ي انزل فيها
القرآن الكريم وهي خي ٌر من ألف
ش���هر ،والعراق مقبل على أيام
ستتحقق فيها إن شاء اهلل مالح ٌم
كبي���رة على أيدي أبنائه االصالء
منتس���بي الجيش والش���رطة
من
ّ
وفصائل الحش���د الشعبي األبطال
الذين هبوا لتلبية دعوة المرجعية
الرش���يدة ،بخص���وص الجه���اد
الكفائي  ،تلك الدعوة التي نعيش
هذه األيام ذكراها األولى ،وبوادر
االنتصارات واضحة ألبناء القوات
المسلّحة والحشد الشعبي وأبناء
محافظت���ي االنبار
العش���ائر في
ّ
وص�ل�اح الدين ،وه���م يحررون
المدن والقصب���ات تباعاً من أجل
تضيي���ق الخناق عل���ى إرهابيي
داع���ش ،تمهيداً لتحري���ر مدينة
الموصل من خالل القصف الشامل
ّ
وش���ل
والمكثف لجحور التنظيم
حركته���م ،ومن ث��� ّم االنقضاض
عليه���م ،وتحري���ر كل بقعة من
أرضنا من دنس���هم  ،وكل عراقي
وطن���ي غيور عل���ى يقين من إن
كامل تراب العراق ،سيتحرر عن
قريب وقريب ج��� ّدًا بإذن اهلل من
خالل التالحم الكبير بين الش���عب
والجيش وفصائل الحشد الشعبي
الذي���ن يحاربون نيابة عن العالم،
لوأد شر داعش اإلرهابي إلى األبد
 ،ونح���ن في هذه المناس���بة ُنهنأ

العراقيين جميع���اً ،وفي مقدمتهم
مراجعن���ا العظ���ام بحلول ش���هر
رمضان المبارك،س���ائلين المولى
القدير أن يوح���د كلمة العراقيين
على طريق الحق  ،ونحن شاهدنا
صوراً من صور التكاتف والدعم
لهذا الش���عب العري���ق من خالل
توجهن���ا إل���ى قضاء س���امراء،
حيث الحظنا الكثير من السيارات
المحملة بالماء والفواكه والطعام
( والت���ي ت��� ّم تقديمها م���ن قبل
المواطنين ) وه���ي متوجهة من
بغ���داد وضواحيه���ا وم���ن بقية
المحافظات إل���ى محافظة صالح
الدي���ن ،لتقدي���م الدع���م الكامل
ألبناء العراق الغيارى المرابطين
ف���ي جبه���ات الدف���اع المق ّدس ،
وصورة أخ���رى ش���اهدناها في
مركز قضاء س���امراء في طريقنا
لزي���ارة اإلمامين العس���كريين (
عليهما السالم ) إذ الحظنا مواكباً
عديدة تق ّدم الماء والطعام بسخاء
لكل الذين يقص���دون هذه المدينة
المق ّدس���ة  ،ويجب اإلش���ارة إلى
إن الخدم���ات الت���ي تق ّدمها هذه
المواكب هي غيض من فيض من
كرم العراقيين،حباً منهم واعتزازاً
بالع���راق ومق ّدس���اته وتاريخ���ه
وحضارته العريق���ة  ،وهذا ٌ
دليل
واضح لكل ذي بصيرة على تعافي
الع���راق وقوته الت���ي ال تنضب،
والتي بها س���تبقى رايت��� ُه عالية
خفاقة ّ
.إن من االحداث والقصص
الت���ي م ّر به���ا بلدن���ا العزيز ،ما
ستخلص
يمكن ُه أن يكون مصدراً ُت
ُ

من���ه ال���دروس والعب���ر ،ومنها
شيخ وقور كريم من أهالي
قصة ٍ
األنبار مم���ن منحهم اهلل بحبوحة
من العيش الرغي���د ،حيث اعتاد
على ارتياد المس���اجد واألهتمام
بالجوانب الديني���ة في حياته وقد
رزق��� ُه اهلل خمس���ة م���ن البنات
الجميالت المتدين���ات المحجبات
ً
حجاب���اً ش���رعياً
كام�ل�ا ..وكن
متقاربات ف���ي العمر ،واصغرهن
في الخامس���ة عشرة من عمرها،
وله ول���د واحد كان ضابطاً برتبة
مالزم أول في الشرطة العراقية،
وفي ليلة س���وداء دخ���ل داعش
المجرم المدينة ،وخالل أيام راح
يصول ويج���ول فيها بمس���اعدة
ش���لة من الخون���ة أو المُضللين
أو الجهال،وب���دأت الناس تجمع
الع���دة والمال للنزوح من المدينة
ال���ى الم���دن المج���اورة ،ضمن
نف���س المحافظة ،ولكن ش���يخنا
الكري���م ق���رر أن يس���افر لبغداد
ويس���تقر بها ،ليحافظ على حياة
أبن���ه الوحي���د وبناته الخمس���ة
المحتش���مات ش���ديدات الحياء،
والالت���ي ربّاهن على ذلك  ..فأخذ
الذه���ب والمال وركب س���يارته
م���ع زوجت���ه وثالثة م���ن بناته،
يرافقه أبنه بسيارته الخاصة مع
أخواته  ،وانطلقا بتخفي في الليل
باتجاه بغداد ،وفي حدود المدينة
اس���توقفتهما س���يطرة لمجموعة
من اإلرهابيين ،فس���حبتهم جميعاً
الى مق���ر تواجد داع���ش ،وبعد
التحقيق ت ّم التعرف على أبنه بأن ُه

يعمل م���ع الحكومة وفي الصباح
الباكر ت ّم قتله ام���ام أبيه وإحدى
أخواته ،وأخذوا أموالهم وإحدى
الس���يارات ،وتركوهم ورحلوا،
فعاد الرجل الى جثة أبنه وأخذها
وع���اد بها الى المدينة ودفنها في
مقب���رة المدينة وبقي ع��� ّدة أيام
واس���تجمع قواه ،واستلف بعض
األموال من معارف���ه ،وجاء الى
بغ���داد ،وعند وصوله لس���يطرة
بغداد ،وجد العشرات من العوائل
تنتظر الدخول ،وبعد السماح لهم
بالدخول ذهبوا بهم الى المدارس
ألغراض الس���كن فيها ،وارتضى
لنفسه الس���كن في مدرسةّ ،
ألنُه
فقد كل م���ا يملك من م���ال وفقد
عول علي���ه كثيراً في
أبن���ه الذي ّ
أن يُعيّن���ُه في بغ���دادُ ،
وخصص
له صف في المدرس���ة هو وبناته
وزوجته ،وكان���وا يقضون أغلب
اوقاتهم ب���كاءاً وحزناً على أبنهم
الش���اب الذي قتل ام���ام اعينهم،
ف�ل�ا ت���كاد صرخاته تخ���رج من
مخيلتهم ،وهو يصرخ بين مخالب
اإلرهابيين القتلة ،وهم يس���حلوه
ويطلق���ون عليه الرصاص ،تحت
صيح���ات اهلل أكب���ر !!المهم في
هذا  ،عاش هذا الرجل وأس���رته
معاناة من نوع آخر ،وهي معاناة
النازحين التي لم يألفها من قبل،
والتي منه���ا إن المرافق الصحية
والحمامات في المدرسة واحدة،
وعليها الرجال والنس���اء يقفون
طابوراً ،وهذه مش���كلة ألن بناته
يستحين من الذهاب الى التواليت

ه���ل اإلرهاب وحده من يهدد كيان ووجود
الدول���ة العراقي���ة ويس���تنزف قدراته���ا
وإمكانياتها ؟ أم إن هنالك آفة خفية تتمثل
بالفساد اإلداري والمالي داخل مؤسساتها،
تعم���ل على نخرها وإضعافها من الداخل ،
وتمثل الوجه اآلخر لهذا اإلرهاب ؟
ال يوجد تعريف ثابت ومحدد للفساد اإلداري
والمال���ي  ،غي���ر إن المختصي���ن في هذا
المجال اتفقوا على مجموعة من المفاهيم
واألس���س حول ه���ذه الظاه���رة المهمة
والخطي���رة التي تهدد حاضر ومس���تقبل
الكثي���ر من دول العال���م  ،وخصوصاً دول
العالم الثالث الذي يش��� ّكل الفساد اإلداري
ً
والمالي مرضاً
مس���تفحال في مؤسساتها
ومرافقه���ا الحيوية ،ففي دراس���ة ألمانية
نش���رتها وكالة القدس بريس ،استطاعت
الخ���روج بتعري���ف عام للفس���اد اإلداري
والمالي على ّإنُه  (:حالة انتهاك للقوانين
واالنح���راف ع���ن تأدي���ة الواجبــــــــات
الرسمية في القطاع العام ،لتحقيق مكسب
مالي شخصي  ،ويعرف من خالل المفهوم
الواس���ع ،بأن ُه اإلخالل بش���رف الوظيفة
ومهنيتها ،وبالقيم والمعتقدات التي يؤمن
بها الشخص ،وكذلك هو إخضاع المصلحة
العامة للمصالح الش���خصية ،وغالبــاً ما
يكون عن طريق وسطاء وال يكون مباشراً
) ،وبينت هذه الدراس���ة اآلليات التي يتم

عامر العبادي

وخل���ف الباب رج���ال ،ينتظرون
خروجهن ليدخلوا ..األمر محرج
لم يعت���دن عليه وهن ش���ديدات
الحي���اء ،لذل���ك اضط���ر الى أن
يرافق كل واحدة منهن ،فيقف هو
على باب التواليت ويستسمح أي
احد من عدم االقتراب حتى تنتهي
إحداهن ،ويع���ود ليأخذ األخرى،
وهك���ذا األمر يتكرر عند كل وقت
ص�ل�اة ووض���وء أو ف���ي الليل،
وتجده يقضي نص���ف يومه بين
التواليت والحمام أو يتابع استالم
المعونات الغذائية وماء الشرب،
وهك���ذا ،وخالل أيام وجد نفس���ه
بحاجة ال���ى نق���ود لالنفاق على
نفس���ه وعائلته ،وخاصة بناته،
فلهن احتياجاتهن الخاصة كنساء،
فاضطر للذهاب بس���يارته للعمل
كتكس���ي في بغ���داد ولكبرعمره،
فأن ُه يعمل س���اعات قليلة ،فيأتي
وقد اُنهك من التعب ،وال يكاد أن
يأت���ي إلاّ بمبلغ البانزين أو احياناً
يزي ُد ً
قليال ،وهنا اضطررن البنات
بغي���اب أبيهن عل���ى الذهاب الى
الحمامات بمفردهن ،والوقوف مع
الرجال بالدور ،حتى اعتدن على
ذل���ك وصار األمر عادياً ،أن تقف
احداهن تتكلم مع هذا أو ذاك،وكان
الش���يخ الكبير عندم���ا يعود الى
المنزل يبكي كثيراً ،وأحياناً يبكي
وهو يقود سيارته التي آلم ظهر ُه
قيادتها ،ويقول أن اكثر ما يؤذيني
هي ليس���ت مصيبتي في أبني بل
مصيبتي ف���ي بناتي التي ربيتهن
على بيئة معينة ،وهن اليوم في

الفتاوى التكفيرية..أين كانت  ..ولماذا اآلن جهارًا ؟
ُ

الفتوى :
ه���ي اص���دار حكم ش���رعي من
قب���ل الولي أو المفتي أو المرجع
الدين���ي ،والحكم الش���رعي هذا
يس���تنبط من القرآن أو الس���نة
أو ائم���ة المس���لمين ،كم���ا هو
الحال عند الطائف���ة ( الجعفرية
– المذهب الجعفري اإلس�ل�امي)
وال يصدر هذا الحكم كل من هب
ودب أو من يعتقد ّإنُه يستطيع أن
يصدر حكماً ش���رعياً ،بل يصدر ُه
لألمة من هو في منصب كمرجع
أو ول���ي أو مفتي ،واألمة بحاجة
لهذا الحكم الشرعي ،نتيجة لحدث
تعيش���ه أو تغير خطي���ر حاصل
عل���ى األرض والناس تعيش في
حيص بيص ،لذل���ك يتدخل ذلك
الش���خص ليبيّن للناس أو ليرسم
لها الخطوات الواج���ب اتخاذها
للعم���ل بموجب هذه الفتوى لذلك
الحدث الكبي���ر ،والفتوى لها أثر
كبير على نفوس الناس ،خاصة
اولئ���ك الذين يعتق���دون بالمفتي
اعتقاداً مطلقاً ،وهم على استعداد
لتنفيذ فت���واه بكل حرفيتها ،حتى
لو وص���ل األم���ر أن يعطي ذلك
المفتي أم���ر الجهاد لألمة ورفع
الس�ل�اح وتقديم األرواح قرابيناً
ألعتقاده ،ورج���ال االفتاء دائماً
يتمي���زون بصفات ّ
ق���ل نظيرها
عند العامّ���ة ،فهم رجال متدينين
بصدق ،متبحري���ن بعلوم القرآن
والس���نة والس���لف الصالح ،ال
ينطقون الفت���اوى إلاّ في حاالت
تتوج���ب اطالقه���ا ،وال يعنيه���م
أمر الش���هرة والش���ياع ومعرفة
كنجوم في مجتمعاتهم،
الوجوه،
ٍ
وهم يعيشون حياة الكفاف ،همهم
األول واألخي���ر أممهم وأخرتهم
والفت���اوى الت���ي تطل���ق ع���ن
مكاتبهم  ،هم مس���ؤولين عنها،
ومس���ائلون ،وه���م م���ن يتحمل
تبعات م���اوراء الفتاوى الخاصة
بهم ,وعلى م ّر العصور والسنين
وعلى م���دى زمني بعيد ،لم نقرأ
إلاّ النزر القليل من الفتاوى كون
المراجع وأهله���ا حريصون كل
الحرص على عدم اطالق الفتوى
أعتباطاً أو اجتهاداً مجرداً ،بل هم
ال يطلقون الفتاوى إلاّ
تحتاج
ألمر
ُ
ٍ
األمه فتاوى بشأنه ،وهم مقلون
ج ّدًا بفتاويهم ودائماً ما تكون تلك
الفتاوى عموم���اً إصالحية بحتة
أو ارشادية لصالح األمة ،وليس
الغرض منه���ا التنكيل أو إخطاء
الغير أو تكفير الغير وأخطر تلك
الفت���اوى التي تصدر من العلماء
فت���اوى التكفير ،والت���ي تعطي
وتجعل���ه يفتح وحس���ب اعتقاده
أبواب���اً وتأوي�ل�ات وتفس���يرات
واجته���ادات ،ق���د تص���ل بعض
االحيان ال���ى المح���ذور وتؤثر
بالسلب على العالقات بين الناس
ف���ي األمة الواح���دة ذات االديان
واالثني���ات والطوائف والمذاهب
المختلفة.اليوم وبس���بب الوضع

المضطرب في العالم اإلس�ل�امي
والعال���م اجم���ع م���ن تدخ�ل�ات
واحت�ل�االت واختالف���اتُ ،
كثرت
الفت���اوى في العالم اإلس�ل�امي،
ونكاد نعتقد إن العالم اإلس�ل�امي
فقط ،ه���و م���ن ينت���ج وي ّ
ُصنع
الفتوى بكثافة ،تكاد تكون %99
الى  %1قياس���اً لألديان االخرى
كاف���ة الموجودة عل���ى االرض،
الفت���وى ل���م تتوقف يوم���اً عن
الظهور من العلماء المس���لمين،
لكنن���ا وبع���د غ���زو الس���وفيت
الفغانس���تان ،ازدادت ح ّدة انتاج
الفت���اوى ،وخاص���ة التكفيري���ة
وبعض من هذه الفت���اوى أيضاً
ٌ
تحريمي���ة ،فالفت���وى التكفيرية
دائماً ماتعقبها فتاوى اصغر ح ّدة
وشدة وصالبة منها ،وهي فتاوى
المنع والتحريم والتجريم ،وهذه
م���ن الممكن أن نس���ميها أفراخ
للفتاوى الكبيرة التي ولدت منه،
نتيج���ة لتداعي وتغلغ���ل الفتوى
الكبرى في الوس���ط الجماهيري،
مما يول ُد بعد ذل���ك والدة فتاوى
من هنا وهناك ..فتاوى تفسيريه
أو ش���رحية ليس من المرجع أو
المفت���ي األعلى بل م���ن صغار
العلماء والغير رسميين ،والذين
يعتقدون ه���م أيضاً بأنهم وصلوا
الى مرحلة االفتاء ،وهؤالء لهم
متتبعين وقرّاء ومنفذين ،وأغلب
هؤالء المقرّبين لهم هم شريحة
الش���باب ،والش���باب الذي يحمل
روح التعص���ب والتطرف ،فنراه
ينف���ذ الفتوى الذي س���معها من
العالم الصغي���ر بحذافيرها ،ظناً
منه ّإنُه األعلم أو األعلى بس���بب
التأثي���ر العقلي لذلك الش���يخ أو
العالم على ذلك الش���اب للدرجة
الت���ي تش���عر ب���أن البعض من
الش���باب كأنهم مُسيّرين وليسوا
مخيّري���ن ف���ي التنفي���ذ أو أنهم
منومون مغناطيس���ياً ،ومسيط ٌر
عل���ى عقوله���م أو وصل���وا الى
مرحلة الغسيل الدماغي من قبل
مفتيهم ،فتراه���م يتدافعون بقوة
لتنفيذ تلك التعليمات ،بعد إصدار
الفتوى والتعليمات ،وهذه ربّما ال
تأتي من المفتي الصغير ،بل ممن
حول ذلك ،وهو القريب ونسميه
المفتي األصغ���ر ،والنتيجة يصل
المجتم���ع الى الفوضى االفتائية،
ويق���ع تح���ت تصرف���ات هؤالء
الشباب المتس���رعة في التنفيذ،
ب���دون الرجوع ال���ى الحقيقة أو
البح���ث عنها أو كيفي���ة ودرجة
التنفيذ لم���ا صدر من هنا وهناك
من فتاوى وتعليمات .كما اسلفنا
إن العال���م أو المفتي أو المرجع
دائم���اً ما تك���ون فت���واه متزنه
ومحترف���ة ورصين���ة وتتبعه���ا
بعد ذلك من المكت���ب أو العلماء
وبايع���از منه،
المقربي���ن ل���ه،
ٍ
تعليمات لتل���ك الفتوى وال يبقي
ذلك العالم الباب مفتوحاً للتأويل
والتفسير والتنظير ،بل تأتي بعد

االفت���اء تعليم���ات تقطع الطريق
عل���ى اولئك االنتهازيي���ن الذين
يرومون الس���يطرة عليها حسب
مزاجهم أو حس���ب تفس���يراتهم
الهوائي���ة أو العاطفي���ة ،وهن���ا
تخرج فتوى العال���م الكبير ،وقد
ألمّ���ت بكل التداعي���ات ،وطوقت
ّ
وأطرت كل التوقعات التي تعقب
وتأتي بعد العم���ل بتلك الفتوى،
واليوم وق���د ظهر عدد غير قليل
من المفتين الغي���ر أكفاء والغير
محترفين والغير رسميين أيضاً،
والغير مهيئين ألعطاء وغصدار
الفت���اوى ،وه���ؤالء يص���درون
مزايداته���م وفتاويه���م ،ويبغون
منها الش���هرة اإلعالمية ،نتيجة
لتلقف اإلع�ل�ام لتل���ك الترهات
المتسرعة والفوضوية ،وأيضاً،
يبغ���ون الش���هرة االجتماعي���ة،
وفي بع���ض االحيان يكون اولئك
ٌ
اثمان
مدفوعي���ن أو مدفوعاً لهم
إلص���دار تلك الفت���اوى التي لها
تأثي��� ٌر خطير عل���ى المجتمعات
العربي���ة واإلس�ل�امية ،وعل���ى
المجتم���ع الذي تخ���رج منه تلك
ّ
أله���داف
وتس���خر
الفت���اوى،
ٍ
سياس���ية بحت���ة ،و ُت ّ
صن���ع هذه
الفتاوى الغي���ر متزنة ،مؤججة
الكراهية والع���داوات ،وتجعلها
ضعاف
متفشية ،وتستغل من قبل ِ
النفوس التابعي���ن لهم  ،والذين
يعطون ألنفس���هم العنان بااليغال
بتنفيذ الفتوى ،وكل ما يجري بعد
ذلك من ح���رام وحالل هو معلّق
برقب���ة المفت���ي أو العال���م الذي
افتى ،وهذه الفكرة هي من أخطر
ما ي���دور في عال���م التنفيذ لتلك
الفتاوى ،فالمعروف بين المجتمع
إن الفتيا ،يتحمل حاللها وحرامها
وتبعياتها ،وما تخلف من أفراح
أو ات���راح او انته���اك أو صيانة
حق���وق ،رقبة من افت���ى ،وكما
مش���هور القول  ( :إن اخطأ فله
ثوابها وإن صح فثوابها مرتين)
،وه���ذا القول لألس���ف الش���ديد
يعمل اليوم في االوساط الدينية،
وبالتأكيد يعطي هذا القول الدافع
الق���وي لصناعة الفتي���ا لكل من
هب ودب ،ومن هو أصغر من أن
يفتي ،وفي الحال يجب أن ال تقف
الحكومات في الدول اإلس�ل�امية
موق���ف المتفرج ب���ل عليها أن
تتدخل في تنظيف العالم االفتائي
من الدعاة أو الصغار المبتدئين،
والذي���ن يجعجعون وله���م اتباع
وإيقافه���م ،وعدم الس���ماح لهم
باالفت���اء أو ض���رب الج���دار
اإلعالمي أو االجتماعي حولهم،
أو حتى االيداع في السجون ،اذا
كانت اهدافهم تخريبة أو مقصوداً
منها تعري���ض المجتمع في تلك
الدولة االس�ل�امية ال���ى التهلكة
والتي أيضا ت���ؤدي الى نزاعات
في البلد الواح���د ،ومنع وإيقاف
التسميات التي تطلق على هؤالء
الصغار ،والتدخل لتكذيبها وهذه

التس���ميات له���ا وق���ع كبير في
نفوس الشباب (فالعالم الكبير أو
المفتي األعلى أو المرجع الرباني
أو المفت���ي الجليل أو العالمة أو
ال���ذي اليخاف لوم���ة الئم) تلك
المسميات يجب منعها وحصرها
بأس���م واحد يطلق على شخص
واحد ،لقطع الطريق على اولئك
الش���باب الذين تؤث���ر فيهم هذه
المسميات ،ومن هذا كله ونتيجة
عدم الس���يطرة على ذل���ك العالم
الضبابي أو الفوض���وي ،عانت
األمة اإلس�ل�امية اكثر ما عانت
من ابنائها قب���ل العالم اآلخر ذو
الديان���ات األخرى ،والتي ظهرت
ّ
بحقهم الكثير م���ن الفتاوى التي
ُتحرّض على المقاطعة أو التحريم
أو ف���ي بعض االحي���ان التجريم
وهذا انعكس سلباً على العالقات
بي���ن العوالم اإلس�ل�امية والعالم
اآلخر الغربي بال���ذات ،فتوقفت
التبادالت الس���ياحية والصناعية
أو في بعض االحيان السياسية،
نتيجة لذل���ك ،و ُرميت االتهامات
على هذا الطرف أو ذلك بس���بب
تلك الفتاوى التي تح ّرم الديانات
األخرى ،وتوق���ف التعامل معهم
ومع بضائعهم،ومع ما يص ّدرونه
للعالم اإلس�ل�امي قاطب���ة ،حتى
إن ال���دول العظم���ى جيّش���ت
الجي���وش وتدخل���ت عس���كرياً،
بحج���ة مط���اردة المتطرفين في
أفغانس���تان والع���راق ،الدولتين
 ،وهم���ا أكثر دولتي���ن تعرضتا
لقبح الفتاوي التكفيرية الخطرة،
واحتلت الدولتان بسبب التطرف
وبس���بب تلك الفتاوى ،لكن الذي
يجري بين العال���م الواحد أعظم
واكثر خطورة وال���ذي أ ّدى الى
هت���ك النفس البش���رية وس���فك
الدماء وقت���ل االبري���اء ،نتيجة
ألصح���اب الفتاوى الت���ي تص ّدر
من الدول العربية والتي ال تتدخل
الحكومات فيها ل���ردع مثل هذه
الفتاوى القاتلة.
الجزء الثاني
اليوم يعيش العالم اإلسالمي حرباً
إسالمية إسالمية ،حرب الفتاوى
والتكفير ضد هذه الطائفة أو تلك
الطائفة ،وهذه الحرب الش���عواء
ليست جديدة ،وهي قديمة جديدة،
وسببها تلك الفتاوى التي تصدر
ممن يسمّونهم علماء المسلمين،
وخاصة المذه���ب الوهابي الذي
اصدر رجاله المئات من الفتاوى
ضد احد أهم المذاهب اإلسالمية
أال وه���و المذه���ب ( الجعفري-
المذهب الجعفري اإلس�ل�امي)،
وليست اليوم تص ّدر هذه الفتاوى
بل ُتص ّدرها منذ عشرات السنين
لك���ن الفرق الي���وم ،هو أختالف
الزمان والمن���اخ مع البقاء على
الم���كان ،س���ابقاً كان���ت الفتوى
عندما تص���در خجولة ال يتلقفها
اإلعالم الواس���ع أو المتصيدين
الذين هدفهم تأجي���ج الحرب أو

الفساد اإلداري والمالي في العراق  ..وجه آخر لإلرهاب
من خاللها أنتش���ار هذه الظاهرة مثل ..
( الرش���وة واالختالس  ،إس���اءة استغالل
الوظيفة  ،عدم تقدي���م الخدمة للمواطنين
بعدال���ة ومس���اواة  ،مخالف���ة القواني���ن
واللوائ���ح والقي���م واألخالق  ،اس���تغالل
الفس���اد الحكومي من قبل القطاع الخاص
 ،الروتي���ن الحكومي ووضع العراقيل في
طريق مصال���ح المواطنين والتقاعس عن
انجاز معامالته���م ) ،وفي العراق ال أحد
يمكن��� ُه أن ينكر أو يحاول التقليل من حجم
الفس���اد اإلداري والمالي المستشري في
مؤسساته الحكومية  ،وما وصل إليه حال
الب�ل�اد والعباد من حال���ة نكوص وتراجع
وعلى جمي���ع األصعدة بفعل هذا الفس���اد
 ،حتى احتل هذا البل���د العريق بحضارته
وعطائه اإلنساني ،ذيل القائمة ألكثر الدول
فس���اداً في العالم  ،ليحت���ل المركز المائة
والس���بعون في تقرير منظمة الش���فافية
الدولية الصادر عام  2014ميالدي ..أي
ف���ي الترتيب الرابع ما قب���ل األخير  ،بعد
أن ختم هذه القائم���ة كل من  ..الصومال
وكوريا الشمالية والسودان ،وعلى الرغم
من وجود ث�ل�اث جهات رقابية فيه وهي:
ديوان الرقاب���ة المالية  ،وهيئة النزاهة ،
ودائرة المفتش العام المتواجدة في جميع
الوزارات ،والغريب في األمر ،إن الفس���اد
اإلداري والمال���ي قد تحول إلى أس���لوب
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حياة لدى كثير من العراقيين  ،ووس���يلة
سهلة لكسب المال الحرام ،والحصول على
امتيازات ال يستحقونها  ،دون وجود فعل
حقيقي عل���ى األرض ،للوقوف بوجه هذا
الفساد الذي ينخر جس���د الدولة العراقية
 ،ال على المس���توى الحكوم���ي وال على
المستوى الش���عبي  ،بالرغم من المعاناة
الت���ي تعيش���ها األغلبية المس���حوقة من
الشعب العراقي بفعل هذا الفساد  ،والتي
أصبحت تعيش بين ف ّكي كماش���ة  ،الفساد
من جهة واإلرهاب من جهة أخرى ،ألكثر
من اثنا عشر س���نة مضت ..في بل ٍد عائم
على بحيرة كبيرة من النفط .
المنظومة السياس���ية الحاكم���ة منذ عام
 2003هي نتاج ممارس���ة ديموقراطية،
وانتخابات أدلى كل منا بدلوه فيها ،حسب
مزاج���ه االثني وانتمائه القومي والقبلي ،
وكقول اإلم���ام علي بن أبي طالب ( كيفما
كنت���م يول���ى عليكم ) ،وظل���ت الكثير من
األصوات الحرة والشريفة تنادي بالتغيير
قبل كل انتخاب���ات دورة برلمانية جديدة،
ومنه���ا المرجعية الدينية الرش���يدة ،لكن
الذي حدث إن بعض الوجوه تغيرت وبقي
الفس���اد كما هو  ،العراق يعيش منذ سنين
وفق معادلة ش���اذة ومرتبك���ة أكثر هزلية
من كوميديا دانتي  ،الجالد يشكو فيها من
ظل���م ضحيته  ،والضحي���ة ُتقبل يد الجالد

 ،الس���ارق والمسروق يش���كوان الفساد
ويطالبان بالتغيير  ..فمن يغيّر من ؟
وف���ق هذه المعادلة الش���ائكة التي ال تريد
فيها جميع األطراف تجاوز عقدة الماضي
القري���ب  ،وأن تؤم���ن بحقيق���ة وحتمية
ما آل���ت إليه األمور بعد س���قوط الصنم ،
وهذا بدوره خلق نوعاً من التناحر االثني
والقومي والسياس���ي الذي أنتج الفوضى
التي نعيش���ها اآلن  ،والتي اُس���تغلت من
قبل اإلرهاب والفاسدين ،ليحققوا مآربهم
الدنيئ���ة  ،حتى أصبح الطرف���ان وجهين
لعملة واح���دة ،كالهما ينخر في الجس���د
العراقي ويس���تنزفه  ..بل ساعد اإلرهاب
على إرباك عمل مؤسسات الدولة العراقية
وش���جع الفاس���دين على نه���ب خيرات
العراق  ..ستتحرر المدن العراقية الواقعة
تحت س���طوة اإلرهاب عاج�ل�ا أم آجال ،
وهذا األمر بدا اليوم واضحاً وجلياً في ظل
االنتصارات التي تحققها قواتنا المس���لّحة
والحشد الشعبي األبطال على دعاة التخلف
والظ�ل�ام داع���ش وإذنابها  ،وس���يصحو
الشعب العراقي يوماً على حقيقة مُرة ،إن
بلدهم قد تحرر من س���طوة اإلرهاب ،لكن ُه
ما زال واقعاً تحت احتالل من نوع آخر ال
يقل خطورة عن اإلرهاب أال وهو الفس���اد
اإلداري والمال���ي  ،وإن مئات المليارات
م���ن الدوالرات قد س���رقت وأهدرت دون

أن يلمس الش���عب منها أي ش���يء يذكر
 ،حي���ث بلغ���ت ميزانية الع���راق لألعوام
الخمسة األخيرة ،أكثر من أربعمائة مليار
دوالر ،وقد أنفقت ه���ذه األموال جميعها،
ولم نرى جس���راً ُش���يّد أو مستشفى بنيت
أو طري���ق ُعبّد  ،فأين ذهبت هذه األموال
؟ وفي تقرير للجن���ة المالية النيابية يذكر
إن االحتياط���ي النق���دي العراقي من عام
 2004ولغاي���ة ع���ام ،2014والبال���غ
خمسة وتسعون مليار دوالر قد تالشى ولم
يبق منه إال ملي���اري دوالر  ،دون معرفة
الجه���ات التي انفق عليها أو األبواب التي
ص���رف منها  ،وهم بصدد فتح تحقيق في
هذا الموضوع !!
وفق هذه المعطيات الخطيرة فأن العراق
بحاجة إلى عش���رات الس���نين ك���ي يعيد
توازنه ويؤس���س لثقافة مض���ادة لثقافة
الفساد التي بدأ الش���ارع العراقي بتقبلها
كجزء من نمطية اجتماعية
واس���تيعابها،
ٍ
ال تمتلك الق���درة على التمييز بين الصالح
والطالح  ،فقد أصبح الفاس���دون يمثلون
ش���ريحة اجتماعية مهم���ة ومحترمة لها
وزنها ونفوذها في المجتمع  ،حتى أصبح
هذا الفس���اد تراكمياً ،وه���و اخطر أنواع
الفس���اد بفعل غياب المراقبة والمحاسبة
الصارمة  ،وانع���دام مبدأ الثواب والعقاب
موظفي الدولة  ،وهنا تكمن خطورة
م���ع
ّ

تأجيج التناحر بين األمة الواحدة
وعدم وج���ود اإلعالم المتربص،
كما هو اليوم الذي يتلقف الفتوى
لينش���رها ف���ي الفضائي���ات أو
االنترنيت كذلك اكتفاء أهل الفتوى
أو أه���ل المذه���ب الوهابي بمن
يكفيهم في الدول التي تتركز فيها
الطائفة (الجعفرية) والتي تعيش
تلك الش���عوب تحت وطأة الملوك
واالمراء الكابتين لذلك المذهب،
والذين يذبحون ويسفكون الدماء
باإلنابة عن اولئك لذالك ال يحتاج
األمر كل ه���ذا العن���اء لتصدير
األدوات القاتل���ة ،لذب���ح وقت���ل
ابناء تل���ك الطائف���ة ،لكن وبعد
احداث إيران عام  1979اختلف
األم���ر ج ّديًا ،وب���دأت المدارس
المتطرفة ،تس���تعد وتع���د العدة
ض���د هذا التحول ال���ذي جرى لـ
( الجعفريي���ن) وقيادتهم الدولة
المجاورة ،ومع هذا لكن األمر لم
يصل الى تصدير الشباب الى تلك
الدولة للقت���ل والذبح ،حتى العام
 ، 2003ودخ���ول امري���كا الى
الع���راق واحتالله أيض���اً بحجج
واهية ،منها مطاردة اإلرهابيين
م���ن تنظي���م القاع���دة  ،أختلف
األمر كلي���اً ،فاصبح���ت الفتوى
التكفيرية تصدر و ُتنشر من على
أرقى المنابر وفي اكرم المكانات
وعلن���اً ،وب���دون رادع ،وال من
يوقف هذا التوجه الخطير ،فمن
مك���ة المكرم���ة أو م���ن المدينة
المنورة ،وعلى المنابر وبصوت
علماء المذهب السلفي والوهابي،
تصدر الفتاوي التكفيرية ضد ذلك
المذهب وأه���ل المذهب وتحليل
س���فك دمائه ،ومص���ادرة أموال
أهل���ه والحكوم���ات اإلس�ل�امية
تنظر وترى بعينيها ،لكنها ّ
تغض
الطرف وه���ذه عالمة من الرضا
حتى إن تلك الفتاوي دعت شباب
العالم الى دخول العراق والدفاع
عن أهل ( األربع -المذاهب األربع
اإلس�ل�امية) الذين يعيشون على
ارض الع���راق من أهل العراق (
الجعفريين) وادعت تلك الفتاوي
ّ
إن ( الجعفريي���ن) العراقيي���ن
يقتلون ( األربعيين) في العراقن
وهذه الفت���اوى وفرت المناخات
المناسبة للشباب المتلهف لتنفيذ
تلك الفتاوى ،وكان تنظيم القاعدة
اكثر التنظيمات استفادة من تلك
الفتاوى ،وهو ما جعل الش���باب
ينحدر في صفوف���ه ،وينظم الى
اذرعت���ه العس���كرية ،وتحولت
تل���ك الفت���اوى م���ن التكفيرية
ال���ى التحريضي���ة عل���ى القتل
وس���مّت ( الجعفريين) باس���ماء
متع���ددة (الكف���رة أو الرافض���ة
أو المش���ركين وادخال فكرة إن
( الجعفريي���ن) ه���م خط���ر كبير
وأخط���ر من اليه���ود وأهل باقي
الديان���ات األخرى ) والش���باب
المغرر ب���ه المندفع هيّأت له كل
الظروف المناس���بة للدخول الى

بيئة أنا ال اس���تطيع ألفتها فكيف
بهن!! هذه القصة الحقيقية التي
آلمتني كثيراً ،وما زالت لم انسها
منذ س���معتها قبل ع ّدة أش���هر..
يقين���ا هي آلمتكم كذل���ك !؟ ليس
المهم بنظري احداثها التراجيدية
المحزن���ة ،بل المه���م مدلوالتها
والت���ي أهمه���ا انهيارالمنظومة
االجتماعية داخل األسرة العراقية
لسكان هذه المناطق ،والتي تشمل
نينوى وص�ل�اح الدي���ن وبعض
ديالى ،باإلضافة الى األنبار والتي
من مظاهرها التالي :
 .1انح�ل�ال الراب���ط الوطن���ي،
نتيجة البعد الس���لبي عن التكاتف
المجتمعي الذي وجدوه بسيطاً من
ابناء جلدتهم (العراقيين) وهؤالء
يرتق���ي بنظره���م الى مس���توى
األخوة التي كانوا ينتظرونها .
.2دخ���ول ثقاف���ات جدي���دة على
بيئة األس���رة من خالل االحتكاك
بشرائح من المجتمع ،مضطرين
بشكل تفصيلي
الى التعايش معهم
ٍ
يوم���ي ،ألنهم يس���كنون في بيئة
مختلط���ة (مخيم���ات وم���دارس
ومجمعات س���كنية) ويضطرون
للت���زاور بحث���اً ع���ن الطع���ام
والخدم���ات ،وخاصة عند انطفاء
الكهرباء .
.3تراجع القدرات اإلصالحية عند
الن���اس من خ�ل�ال االعتياد على
مشاهدة السلوكات السلبية يومياً
ف���ي التجمعات الس���كانية ،وعدم
نكرانها وعدم انكار الخطأ ،وذلك
ألنك تضطر لمشاهدتها يومياً .

.4توقف الثقاف���ة والنمو الفكري
واالنقطاع عن العالم ،لعدم وجود
شبكة االنترنيت أو تلفاز أو راديو
أو صحف وما الى ذلك .
 .5فقدان الحياء من المس���ألة..
ففي الوق���ت الذي كان مالكاً ويده
ف���وق ايدي الناس ،صار مملوكاً،
ويس���أل الناس الطع���ام وضعف
القدرات واالحتياج .
.6االبتعاد عن المظاهر الحضارية
والصحي���ة ،وذل���ك ف���ي المأكل
والملبس ،وذلك لعدم توفر وسائل
النظافة وخيارات التغيير .
.7قتل الطموح النهيار المنظومة
التعليمية ،ولعدم وجود مس���تقبل
واضح .
.8ضعف تطوير الذات واألسرة،
لعدم وجود المقومات المناس���بة
والتي أهمها االستقرار النفسي .
.9ضعف الترابط األسري لتوزع
العوائ���ل وانتش���ارها في مناطق
مختلف���ة ،مع اس���تحالة التواصل
ألس���باب مالي���ة أو أمنية،
بينها
ٍ
وحتى داخل األسرة الواحدة .
 .10دخول ع���ادات غريبة على
بيئة األسرة من خالل ما الحظناه
ف���ي مثلنا أعاله م���ن تطبع بنات
شيخنا الذي ذكرناه على االختالط
بالرج���ال ،بالوقت التي كانت هذه
تع ُد جريمة سابقاً .
أي من���ا اذا م���ا اراد أن ي���زور
ٌ
مجموع���ة م���ن النازحي���ن ،أو
يحت���ك بمن ُ
يعمل م���ع النازحين،
ّ
فأنُه سرعان ما يكتشف ما ذكرت ُه
أعاله .

حمزه الجناحي
الع���راق ،ليصبحوا وقوداً لنيران
اجن���دات متطرفة قبيح���ة ،همّها
القتل والذب���ح وزرعت بعقولهم
إن م���ن يقتل يذهب الى الجنة أو
يتناول الطعام مع الرسول األعظم
(ص) وهذا ما حصل في العراق،
وبسبب الفتاوى تلك حصل الذي
حصل بع���د ذلك ،وخاصة بعد أن
افتى بوجوب تهدي���م قبور ائمة
( الجعفريي���ن) ألنه���م يعبدوها،
ويجب أن تس���اوى مع االرض،
وتلك القب���ور ماه���ي إلاّ امكنة
ً
وفعال وفي غفلة من
للشرك باهلل،
الزمن لعين���ةُ ،ه ّدمت االضرحة
ف���ي س���امراء ،وأه���م قبري���ن
لإلمام عل���ي الهادي والحس���ن
العسكري ،وهما من اقدس أئمة
( الجعفريي���ن) االثني عش���رية،
وحصل ما حصل من ردود فعل،
كادت تطيح بأهل العراق وتسير
حرب أهلية طاحنة ،ولو
بهم الى
ٍ
إن الذين سقطوا بعد تلك الفاجعة
اعداد اليس���تهان بهم ،والذي بدا
غريباً إن المنظمي���ن والمنفذين
لتلك الفتاوى يدخلون العراق عن
طريق دول عربية وإسالمية ومن
مناف���ذ كثيرة ،وتدفع لهم األموال
عن طريق المؤسس���ات الخيرية
أو التج���ار أو حتى م���ن خزائن
الدول اإلسالمية كما كشفت عنه
بع���ض التقارير االس���تخبارتية
لنصرة أهل ( األربع) في العراق،
وتوفر ألولئك الشباب المندفعين
كل الوس���ائل الت���ي توصله���م
الى أهدافهم ،ليس���ت العسكرية
العراقي���ة أو االمريكي���ة ،ب���ل
التجمعات البش���رية ( الجعفرية)
في المساجد والجوامع والمدارس
أو الى تجمع���ات الطفولة ،والى
كل م���ا يمت بصلة ال���ى الطائفة
( الجعفرية)،وفي العراق أيضاً،
انج���رف الكثي���ر من الش���باب (
األربع���ي) متأثراً بتل���ك الفتاوى
ّ
وبدفع م���ن التنظيمات اإلرهابية
واالجرامي���ة ،فول���دت احزاب���اً
وش���خصيات ومؤسسات عراقية
ه���ي أيضاً ب���دأت تنح���ى نفس
المنحى الوهابي ،وتس���لقت تلك
الش���خصيات ،وبس���بب التطرف
العلن���ي ال���ى أرق���ى المناصب،
والتطرف التي سارت على نهجه
ه���و تهجي���ر ( الجعفريين) من
مناطق سكناهم ومصادرة دورهم
وممتلكاته���م ،وقت���ل ش���بابهم
واس���تباحة أعراضه���م وعقدت
مؤتمرات عالمية ،حضرها الكثير
من رجاالت السياسة العراقيين،
والذين يمثلون الحكومة العراقية،
ومن ه���ذه المؤتم���رات ،مؤتمر
اسطنبول الذي حضر ُه العديد من
رجال البرلمان العراقي ،واصدر
ه���ذا المؤتم���ر وبخطب���ه التي
صدح���ت خلف جدران���ه ،وعلى
مناب���ره لتكفير ( الجعفريين) في
العراق وكذل���ك انعقد عقد جديد
على ارض الحج���از يضم ()38

ً
ً
سعوديا وسمّي بمجموعة
عالما
(الثماني���ة والثالثون) و توحدت
هذه المجموع���ة على أمر واحد
فقط ،ه���و محاربة ( الجعفريين)
وتكفيره���م وقتلهم!! الس���ؤال :
ماهو دور الحكومات اإلس�ل�امية
الت���ي تخرج م���ن اراضيها هذه
الفت���اوى ولماذا تق���ف مكتوفة
األي���دي دون أن توق���ف وتردع
ه���ؤالء المُفتي���ن الذي���ن يفتون
بوجوب القت���ل ؟؟ والجواب ج ّدًا
واض���ح  :إن تل���ك الحكوم���ات
اإلس�ل�امية هي نفس���ها ضالعة
ومش���تركة ،وتنتمي الى هؤالء
المفتي���ن وهذا ال���ذي يجري هو
تنفي���ذ ألجندات تل���ك الحكومات
التي تأثرت وتؤثر اليوم بالساحة
الداخلي���ة والخارجي���ة لل���دول
اإلس�ل�امية ،مما جعله���ا تعطي
الض���وء األخضر له���م ،وتدفع
الم���ال وتهيّ���أ الش���باب لتنفيذ
تلك الفت���اوى التكفيرية ،وتفتح
حدوده���ا ُجهاراً ونه���اراً بحجة
مقاتلة المحتل ،ونس���مح لهؤالء
الش���باب للدخول ال���ى العراق،
لذبح ( الجعفريي���ن) العراقيين ,
لكن فات تلك الحكومات أمر مهم
ونسيت ماجرى لها في الماضي
القريب ،وتجاهلت تلك االجندات
ووقوفها بجانب ه���ذه النزاعات
الغريب���ة والتي ال تمت لإلس�ل�ام
بصلة  ،وهي ذات انعكاس سلبي
في يوم ما وعود معكوس لهؤالء
الش���باب ..ي���وم يع���ودون الى
بلدانهم التي ص ّدرتهم الى العراق
وغير العراق ،وسيجدون أنفسهم
بفراغ قات���ل وضغوط
يموت���ون
ٍ
فتوائي���ة ثقيل���ة ونصائ���ح من
مُفتيهم لتعديل أعوجاج الحكومة،
وهذا مايجعله���م ينهضون ثانية
ليحارب���وا حكوماتهم ويضربون
مصالحها ف���ي بلدانه���م ،وفعال
ًه���ذا ال���ذي حصل عن���د عودة
العرب األفغان من افغانس���تان،
وم���ا جرى في المملك���ة العربية
الس���عودية وباقي الدول العربية
المشابهة لتنفجر طاقات الشباب
المتدرب على كل وسائل القتال،
ويبدأ بالتح���رك ولكن هذه المرة
ض��� ّد دوله���م وض ّد أهله���م ,لذا
الب���د من ال���دول اإلس�ل�امية أن
توقف اصح���اب الفتوى عن كل
الفت���اوى التكفيري���ة وتمنعه���م
وتودعهم الس���جن ليس من أجل
العراق أو إي���ران أو البحرين أو
حتى ( جعفرية) المملكة العربية
الس���عودية بل من أج���ل الحفاظ
على العروش الملكية واألميرية
والتي سوف تهتز كسعف النخيل
بعودة ابنائهم المدرّبين على كل
أنواع الس�ل�اح ،وه���م يحملون
في عقولهم فت���اوى صادرة من
ائمتهم .

احمد عواد الخزاعي

الموضوع  ،حين يتحول الفساد إلى ثقافة
اجتماعية ووسيلة حياة يُنشئ عليها جيل
بأسره ،يرى الكبار يس���رقون دون رادع
والسراق يتسنمون مناصباً
 ،والفاسدون ُ
كبيرة في الدولة!!
روى ل���ي صدي���ق إن اح���د أقاربه ذهب
ليعيش في إحدى ضواحي لندن ،فش���اهد
ظاه���رة غريب���ة هناك وه���ي  ،ان أغلب
سكان الحي يزدرون وينفرون من شخص
يسكن معهم ذلك الحي  ،وكلما سأل سكان
الح���ي عن الس���بب يخبروه بأن ُه إنس���ان
س���يء وبال شرف  ،لم يس���تطع قريبه أن
يفسر معنى الش���رف والسوء بمنأى عن
ّ
ج���ذوره الش���رقية اإلس�ل�امية  ،غير إن
تفس���يراته العربية للش���رف تقاطعت مع
المنظومة األخالقي���ة للمجتمع االنكليزي
 ،لذلك عاود س���ؤاله عن س���بب كره أهل
ً
رجال
الح���ي لذل���ك الرجل ال���ذي بدا ل���ه
محترماً ج ّدًا  ..عندها أخبروه بأن س���بب
ابتعادهم عنه ورفضهم ل���ه هو ( لتهربه
من دفع الضرائب ) !! إن مثل هكذا وعي
اجتماعي ال يمكن أن تصل إليه مجتمعاتنا
بين ليلة وضحاها  ،بل هي محصلة ثقافة
ومس���يرة طويلة  ،امتدت لعق���ود طويلة
تحمل فيه���ا الجميع المس���ؤولية إلحداث
التغيير ف���ي مجتمعاتهم ،حتى وصلوا إلى
التقدم والرق���ي الذين هم عليه اآلن ،لذلك

نحن بحاجة ماس���ة كي نؤسس لمثل هكذا
وعي اجتماعي  ،ونمكن اإلنسان العراقي
م���ن امتالك الق���درة على رفض الفس���اد
ولفظ المفس���دين بدءاً بصناديق االقتراع
 ،والتعام���ل مع السياس���يين وفق مبدأ (
المجرب ال يج���رب ) ،ومحاول���ة إحداث
التغيير عب���ر هذه الوس���يلة الحضارية ،
وكقول مؤس���س س���نغافورة الحديثة لي
ك���وان ي���و  ( :القضاء على الفس���اد مثل
عملي���ة تنظيف الس���لم  ،يجب أن تبدأ من
األعلى إلى األس���فل ) ،وانتهاءاً بتفاصيل
حياتن���ا اليومية البس���يطة ،وتش���خيص
الفاسدين ،والتثقيف على أنهم عضو فاسد
وغريب في جسد المجتمع العراقي يتطلب
اجتثاث���ه ،إضافة إلى إتب���اع عدة خطوات
جادة وعملية م���ن أجل القضاء أو تحجيم
هذه الظاه���رة الخطيرة ،ومنه���ا ( تفعيل
دور اإلع�ل�ام بكافة فروعه ف���ي محاربة
الفس���اد والتثقيف على محاربته ورفضه
 ،أصالح الهيكلية اإلداري���ة للدولة بكافة
مؤسس���اتها واختيار الكف���اءات النزيهة
في إدارته���ا  ،تطبيق القوانين والعقوبات
على مرتكبي الفس���اد اإلداري والمالي من
موظفي الدولة ودون اس���تثناء  ،القضاء
ّ
موظفي الدولة
على الفوارق الطبقية بين
ّ
العراقي���ة من خ�ل�ال وضع ُس���لم رواتب
موحد لجميع ال���وزارات ،وإحداث توازن

في المخصصات واالمتي���ازات الممنوحة
لموظفيه���ا  ،اس���تقاللية القضاء والتزام
النزاه���ة والحيادي���ة ف���ي التعام���ل مع
المفس���دين  ،تفعيل العم���ل باتفاقية األمم
المتح���دة لمكافحة الفس���اد) ،إن محاربة
الفس���اد مس���ؤولية تضامنية ال يمكن ان
تنه���ض بها جهة لوحده���ا ،فعلى الجميع
أن ينتخوا لهذه المهمة الصعبة والخطيرة
موظفي الدولة الذين يقع
 ،وبالخص���وص
ّ
على عاتقهم الجزء األكبر من هذه المهمة،
مثل المحافظة على أوقات العمل الرسمي
 ،تطبي���ق القواني���ن وااللت���زام باألنظمة
المعم���ول بها  ،المحافظة على المال العام
 ،مراع���اة األدب والذوق العام في التعامل
م���ع المواطنين أثناء انج���از معامالتهم ،
إدراك الموظ���ف ألهميت���ه ومحوريته في
مكافحة الفس���اد  ،فالعراق وثرواته أمانة
في أعناق الجميع دون استثناء  ..فيا أيها
العراقيون الش���رفاء ( لنحارب الفساد كما
نحارب اإلرهاب يرحمكم اهلل ) .

