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في صدر اإلسالم وعصر النبوة كان صحابة 
النبي ژ يتدافعون الفتوى ويتهربون منها 
على الرغم من انهم أهل لها، وكيف ال وهم 
اصح����اب النبي عليه افض����ل الصالة وأمت 
التسليم وجلساؤه إال أنهم كانوا يتورعون 
أن يحلوا حرام����ا أو يحرموا حالال باخلطأ 
وهم أفضل البش����ر بع����د األنبياء، في حني 
جند في وقتنا ه����ذا وبعد أكثر من 14 قرنا 

على ظهور اإلسالم يتهافت العديدون على اإلفتاء بحثا عن 
الشهرة من خالل فتاوى شاذة غريبة، إن لم تضر باملجتمع 
فلن تنفعه، فهذا يفتي بإرض����اع الكبير وآخر يفتي بجواز 
االخت����الط وثالث يفتي بتحليل س����ماع األغاني واملعازف، 
والغري����ب في األمر أن الناس ال تفرق بني العالم والعابد أو 
القارئ، فالفتوى لها أهله����ا وعلماؤها وال يجوز أن يتجرأ 
عليها أي من كان من غير أهل العلم واالختصاص، في زمن 
بات الناس فيه يبحثون عن كل من يفتح لهم مس����لكا الى 
احلرام من باب »حطها براس عالم ونام س����الم« حتى لو لم 
يكن هذا الشخص عاملا، في حني أن ذلك املتجرئ على الفتوى 
الغريبة يحصل عن النجومية والشهرة ويجد الدعم من بعض 
وسائل اعالمنا املنحلة والتي حتارب الدين، فيتصدر عناوين 
األخبار والصحف بعد أن كان نكرة وبالكاد يحفظ أهل بيته 
اسمه ورسمه. ولنا في القارئ عادل الكلباني أسوة سيئة في 
هذا املجال فأنا على س����بيل املثال لم أكن أعرف له اسما وال 
رسما إال بعد أن أفتى بتلك الفتوى الشاذة عن حتليل سماع 
األغاني بالرغم من انه ليس أهال للفتوى بل أحسب نفسي 
أكثر أهال منه للفتوى، وال يعدو كونه قارئا يتس����م بحالوة 
الصوت وإن كنت لم أسمعه حتى وقتنا هذا إال أنني ال أفرق 
بينه وبني املطرب حس����ني اجلسمي، خاصة بعد أن وجدت 
موقعا لتالوة القرآن يضم اسميهما في ذلك املوقع مو ضمن 
القراء، وأمام اسم كل منهما السور املتوافرة لسماعها بتالوة 
كل قارئ هذا اذا ما فترضنا ان حسني اجلسمي أصبح قارئا 
وفق تصنيف هذا املوقع، ومبا أن الشيء بالشيء يذكر، ومن 
االمور التي أضحكتني وشر البلية ما يضحك أنه في الوقت 
ال����ذي يحلل فيه الكلباني الغناء أجد املطرب تامر حس����ني 
يصرح في لقاء معه في أنه ال يرغب بأن ميوت وهو مطرب 
ميتهن الغناء ألن الدنيا لم تخلق لذلك، يا سبحان اهلل رمبا 
النه ال يبحث عن الشهرة واملال نطق باحلق وعلم بأنهما ال 

يغنيان من اهلل شيئا.
بعد تلك الضجة التي احدثتها فتوى الكلباني وان كنت ال 
أزال اصر على أنه ليس أهال لها، وتلك الشهرة التي اكتسبها 

جراء فتواه تل���ك، احدث ضجة اخرى حني 
تراجع عن فتواه املشبوهة في حلقة مسجلة 
ادارها الشيخ سعد البريك وشاركه الشيخ 
سعد الشثري اال أنه رفض ان تذاع تلك احللقة 
مال���م يكن هنالك راع رس���مي لتلك احللقة 
)نهائي كأس العالم( ويظهر لي جليا ان القارئ 
الكلباني بعد أن حصل على الشهرة بات يبحث 
عن املادة، وما اضحكني في املوضوع قوله ان 
ريع احللقة سيذهب الى حلقات حتفيظ القرآن، )جرب غيرها 
يا كابنت(.مازال يحدوني بعض األمل في أن أكون مخطئا فيما 
أظنه ف���ي القارئ عادل الكلباني وإن كان قد أذنب في فتواه 
فآمل أن يسمح بإذاعة احللقة بتراجعه بدون مقابل وتكفيرا 

عن ذنبه، فالتائب من الذنب كمن ال ذنب له.
في ضوء ما سبق جند ان في قرار خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بقصر الفتوى على أهل االختصاص 
واجلهات الرس����مية ومنع املتطفلني على الفتوى من اإلفتاء 
اخلير الكثير ليقطع دابر الفتنة الناجتة عن كل فتوى غريبة 

من شأنها التلبيس على عامة املسلمني وتضليلهم.
الغري����ب في األمر ان وزارة االوقاف في الكويت انتهجت 
نهجا مغايرا وجديدا يقضي بإيق����اف كل من يقوم بتنوير 
املسلمني وايضاح الصورة لهم حني قامت بإيقاف الشيخ سالم 
العجمي امام وخطيب مسجد الشعبي في منطقة اجلهراء ملدة 
6 أش����هر وذلك ألنه حتدث عن حكم األغاني وسماعها وعن 
ضوابط الفتوى وأهلها دون توضيح ألس����باب ذلك القرار 
الذي مت إرساله مع فراش املسجد ومالبساته، واألغرب من 
ذلك أن الشيخ سالم والذي عرف باالعتدال وعدم الغلو في 
جميع خطبه حني تظلم من القرار وسأل عن أسبابه لم يجد 
جوابا من الوزارة ممثلة بوكيلها د.عادل الفالح وبقية وكالئه 
املساعدين في حني ان الوزارة اكتفت ومن باب ذر الرماد في 
العيون بتوجيه تنبيه فقط ألحد األئمة الذي حتدث في امور 
محظورة من قبل الوزارة وفي نفس املنطقة ويشفع له في 
ذلك انه يتبع نفس التيار املسيطر والذي له الغلبه في وزارة 
االوقاف. وفي هذا املقام نطرح عدة اسئلة على الوزارة فهل 
بات توضيح الفتوى وضوابطها للناس جرمية يعاقب عليها 
قانون وزارة األوقاف؟ وملاذا تكيل الوزارة مبكيالني؟ وهل 
نخرت السياسة جسد وزارة األوقاف وباتت تسير وتسيس 
من قبل االحزاب السياس����ية وانه يجب على جميع من في 
الوزارة االنتساب الى ذلك احلزب وإال فالويل والثبور له؟ 

ومنا الى وكيل وزارة االوقاف د. عادل الفالح.
 Alharmal@hotmail.com
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تامر حسني والكلباني 
ووزارة األوقاف

تحت المجهر

مالحقة الكتاب قضائيا حتى فيم���ا وراء أعالي البحار أمر لم 
تنتهجه اال حكوماتن���ا األخيرة، نعم أعن���ي احلكومات اخلمس 
االخيرة التي رأسها سمو الشيخ ناصر احملمد، فكلما »كح« كاتب 
ردت عليه احلكومة بقضية، وما عطس ناقد اال شمتته احلكومة 

ب� »قضيتني« وفوقهما »احالة الى أمن الدولة«.
محمد الوشيحي كتب في الدس���تور عددا من املقاالت، ووجد 
بها محامو س���مو رئيس مجلس الوزراء تعديا بالقذف على مقام 
رأس احلكومة فأمطروه بدال من القضية ب� 6 قضايا وقيل س���بع 
بل نقل الرواة أنهم احلقوه بثامنة لتدعم اخواتها الس���بع، امعانا 
في املالحقة. وأما بعض اعضاء رابطة فريق مشجعي احلكومة لم 
يكتفوا بالتهليل للحكومة بل قاموا � وعن سابق تصور وترصد 
� بالنيل من س���معة الكاتب وسمعة اهله وذويه، رغم ان الكاتب 
الوش���يحي حدد في مقاالته من يعني ولكن »قبقب« فريق رابطة 

مشجعي احلكومة اصر على الطعن في الكاتب الى سابع جد.
ألم ترفع���وا 6 او 7 او 8 قضايا على الرجل، وهو حق قانوني 
مكفول لكم وملن تش���جعون؟! فلم س���يل تشويه السمعة املنظم 

بهطول امطار البذاءات التي ليست من احلق في شيء؟!
ال ازكي الوشيحي كوني ال اعرفه اصال اال عبر كتاباته، ولكنني 
ارى انه لم يكتب س���وى رأيه وبحس���ب ما اعرف فان الدستور 
ال���ذي قال الرئيس انه »في جيبه« يوضح حتى لالعمى ان حرية 

الرأي مكفولة.
التحس���س من النقد مصيبة، وال ينفع معه شيء ولو دهنت 
احلكومة جسدها بالكورتيزون آناء الليل واطراف النهار، والقلق 
من كل كلمة نقد هو دليل على ان احلكومة تعاني من وس���واس 
قهري مزمن ال عالج له ولو شربت احلكومة قنينة ماء زمزم وقرأ 

ونفث فيها 7 مشايخ و7 سادة.
احلكومة كان االج���در بها وبدال من الدخ���ول كخصم اصيل، 
وخص���م مدخل مع ُكتاب الرأي »ف���ي الطالعة والنازلة« ان تقوم 

بعملها املناطة به وهو التنفيذ، بدال من مالحقة الٌكتاب.
وبدال من ان تروج الش���ائعات وتنال من سمعة الكتاب عليها 
ان تعمل وان تتحول الى حكومة فعل حقيقة ال حكومة ردة فعل 

تعاني من »اكزميا النقد«.
ونصيحة محب لس���مو الشيخ ناصر احملمد، ان يقوم بتغيير 
معظم أعضاء طاقمه من مستش���اريه االعالميني وجزء كبير من 
مستشاريه السياسيني الذين يبدو انهم يسرون اليه بنصف احلقيقة 
ويكتمون النصف اآلخر، واال س���نبقى وحتى احلكومة السابعة 

اسرى لدائرة استهداف أو استعداء الكتاب التي ال تنتهي.
Waha2waha@hotmail.com

حتى اآلن يبدو أن مفهوم العنف في مجتمعاتنا ضيق ومحدود، 
أي أننا نحصر هذا املفهوم في الضرب أو االعتداء املباش���ر، بينما 
ي���رى املتخصصون في علم النفس والتربي���ة أن العنف هو »كل 
تصرف يؤدي إلى إحلاق األذى باآلخرين، وقد يكون األذى جسديا 
أو نفس���يا فالسخرية واالستهزاء من الفرد، وفرض اآلراء بالقوة، 
وإسماع الكلمات البذيئة جميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة«. 
وبناء على هذا املفهوم فان حياتنا معظمها عنف، سواء في املنزل 
او املدرس���ة او العمل. ولكن أكثر األش���خاص عرضة للعنف هم 
األطفال والنساء. وهناك حاالت من هذا النوع ميكن ان نطلق عليها 
»العنف الصامت«. فاألطفال مثال في مجتمعاتنا العربية ليس لديهم 
احلماية الكافية من العنف االس���ري كما في املجتمعات الغربية. 
على الرغم من وجود العنف عندهم ايضا. وهناك مسببات كثيرة 
للعنف تصل الى درجة الالانس���انية، فغالبا ما يدفع االطفال ثمن 
اخلالف���ات بني الزوجني، ويزيد هذا الثم���ن حينما يقع االنفصال، 
فيصب���ح االطفال عرضة للعنف، إما م���ن زوج االم اجلديد او من 
زوجة األب اجلديدة، او من املجتمع اخلارجي من اصحاب النفوس 
املريضة الذين ينظرون الى هؤالء األطفال على انهم »مكس���وري 
اجلناح«، وبال سند، فتكون حياة هؤالء األطفال معرضة لنوع آخر 
من العنف من ش���أنه أن يترك فيهم جرحا غائرا مدى احلياة، وقد 

يرافقهم طوال حياتهم.
املرأة ايضا في مجتمعاتنا تعد هدفا س���هال للعنف عند الرجال 
الذين يعانون مشاكل نفسية او اجتماعية او اخالقية في حياتهم، 
فيفرغون شحن امراضهم في الركن الضعيف من املنزل أي املرأة، 
ويحدث ذلك على الرغم من التعاليم الدينية للبشر بتكرمي املرأة 
وصون عفتها، حتى أن الرسول ژ سبق كل دعاة حقوق االنسان 
في العالم قبل اكثر من الف واربعمائة عام، عندما اختار احلديث 
عنها في حجة الوداع، حني قال: »أيها الناس، اتقوا اهلل في النساء، 
اتقوا اهلل في النساء، اوصيكم بالنساء خيرا«. واليوم تصاغ املواثيق 
الدولية املتعلقة بإيقاف العنف ضد املرأة ولكن دون جدوى، فقد 
صادق نحو ثلث دول العالم على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز 
ضد املرأة التي صدرت في مايو 1984 عن األمم املتحدة. ولكن بقي 

الوضع على ما هو عليه. 
ويبدو ان املشكلة تكمن في طريقة العالج بالدرجة األولى، فإيقاف 
العنف بكل اش���كاله يبدأ بالتوازي بني الدولة واالس���رة، فاالولى 
عليها توفير مجتمع صحي من حيث س���بل العمل والقضاء على 
الفراغ لدى الش���باب. ومن وجهة نظر املتخصصني في هذا املجال 
فان الذي يؤجج العنف هو غياب العدالة االجتماعية، واس���تئثار 
فئة من ذوي النفوذ في املجتمع باملال والثروة والتسلط السياسي 
واالجتماعي، وضعف أو انعدام تكافؤ الفرص في املشاريع واحلقوق 
االجتماعية الطبيعية واملدنية املتمثلة في التعليم اجليد، والعمل 
املناسب، والعالج الصحي السليم، والسكن املالئم. وعلى االسرة 
ان تكرس مفهوم الرفق بني الزوجني اوال، فحني ينشأ األطفال في 
جو مشحون في املنزل، كالصراخ بني الزوجني والضرب واالعتداء، 
فسوف يكبرون وهم يحملون في نفوسهم العلل واالمراض النفسية، 
واألقسى من ذلك أنهم سيكبرون وفي قلوبهم بذرة عنف ما تلبث 

أن تنمو مع األيام.
nbehbehani@gmail.com
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أعجبني الش���عار الذي ردده 
البعض أخيرا مع ارتفاع أسعار 
»الطماطم« إلى مستويات خيالية 
»خليها تخيس«، ورغم اعجابي 
به إال انني شعرت باحلزن الكبير 
لهذا االرتفاع اجلنوني الذي اصاب 
املواطنني  »املجنون���ة« وجع���ل 
البس���طاء يعيش���ون في دوامة 
بسبب جنون االسعار الذي تشهده 
اس���واقنا دون حسيب او رقيب 
وقد انتقل���ت عدوى اجلنون الى 
كثير من املواد االستهالكية، حيث 
شهدت االسعار ارتفاعا لم تشهده 
»الديرة« من قبل، وتضاعفت الى 

اكثر من 7 اضعاف.
ورغم انشغال املواطنني والناس 
بقضية االرتفاع، إال انهم لم ينسوا 
ان يبحثوا عن اسباب هذا الغالء 
الفاحش، فمنه���م من حملها الى 
وزارة التجارة، ومنهم من حملها 
ال���ى وزارة االش���غال باعتبارها 
البلدية وشبرات  مس���ؤولة عن 
اخلض���ار، وآخرون حملوا غرفة 

التجارة املسؤولية.
وأيا كان الس���بب فإن الواقع 
يثبت اننا نعيش ازمة غالء حقيقية 
فكل اخلضراوات وكثير من املواد 
االس���تهالكية االخ���رى ارتفعت 
اسعارها اضعافا، وال ميكن بأي 
حال من األحوال ان نقاطع كل هذه 
السلع الضرورية التي يحتاجها 
املواطن���ون كل يوم، وال ميكنهم 
االستغناء عنها، وبالتالي فإذا تركنا 
الطماطم »تخيس« فإننا يجب ان 
نترك بقية املواد االخرى ونقول 
لها »باي.. باي«. وهذا بالتالي من 
الصعب تطبيقه، وينعكس على 

امن املواطن الغذائي.
إن ما ينبغي للحكومة ان تفعله 
ان تعالج هذا امللف وبسرعة قبل 
ان تستفحل وتصبح ديرتنا ديرة 
»بطيخ« يتحكم فيها بعض التجار 
اجلشعني، الذين ال يهمهم إال امتالء 
كروشهم وجيوبهم دون ان يفكروا 

في املواطن البسيط.
فعلى وزارة التجارة، ووزارة 
األشغال وغرفة التجارة ان تقوم 
كل واحدة منه���ا بدورها لضبط 
االسعار ومكافحة هذا الوباء الذي 
يهدد حياة املواطنني االجتماعية 
ومراقبة التجار الذين يتالعبون 
باألسعار واالنشغال بأمور أخرى 
قد ال تهم املواطنني البسطاء كثيرا، 
ألن أش���د ما يقلقهم هو التالعب 

بقوت يومهم وسبيل عيشهم.
إننا متفائلون بأن تصدر قرارات 
من اجلهات املختصة في القريب 
العاجل تضبط بها كل أسعار املواد 
االس���تهالكية والتشديد على اال 
تتكرر ه���ذه التالعبات وحتارب 
كل جهة او ش���خص يحاول رفع 
االسعار بطريقة غير مبررة ويقوم 
باستغالل املواطنني استغالال ال 
تعرفه ديرتن���ا، التي عرف عنها 
انها ديرة خير للجميع ولكل من 
يسكن على ارضها وبعدها نقول 

»هال هال بالطماط«.
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باي.. باي »طماط«

سامي الخرافي

منذ أن احتل األميركان العراق، جرس
وه���و »من ُج���رف لدحديرة« كما 
يقول املثل العامي في السعودية، 
وهو يعني انه يسير من سيئ إلى 
أس���وأ، وال أعتقد اننا بحاجة الى 
عني بصيرة لكي ندرك صحة هذا 
املثل وانطباقه على الوضع احلالي 

في العراق.
أعرف ان الذين وقفوا مع االحتالل واس���تفادوا منه ماديا 
ومعنويا يسوؤهم هذا القول، ألنه يتعارض مع مصاحلهم، 
وبطبيعة احلال فإنه يسوء احملتل ألن هذا الوضع أثبت عمليا 
كم كان احملتلون آثمني وكاذبني في كل ادعاءاتهم التي قدموها 

مسّوغا الحتاللهم البغيض.
كنا نتوقع ان يقدم االحتالل وأعوانه شيئا مفيدا للعراق بعد 
كل تلك الس���نوات، لكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل نقول: 
ليتهم أبقوا العراق كما كان، لكنهم لم يفعلوا ذلك وما كانوا 
يريدون فعله، ألنهم إمنا جاؤوا لتدميره وامتصاص خيراته، 

وهذا هدف كل محتل بغيض على مدى التاريخ البشري.
رغم الفساد الهائل الذي كان في العراق، ورغم االستبداد 
الكبير الذي كان يقوده إال اننا لم نكن نسمع مبطالبات شبه 

صريحة بتقسيم العراق الى دويالت صغيرة ال قيمة لها!
إخواننا األكراد في الش���مال يريدون دولة شبه مستقلة، 

ولوال بعض الظروف اإلقليمية لطالبوا بدولة مستقلة!
م���ن كان يتوقع ان تثور فتنة س���وداء كاحلة بني األكراد 
والعرب؟! م���ن كان يتوقع ان يقتل ه���ؤالء بعضهم بعضا، 

ويستهدفون رموزهم الدينية والعلمية والسياسية؟!
م���ا كان متوقعا على اإلطالق أن تثور  فتنة � مازالت تطل 
برأسها � بسبب مدينة كركوك، كل يدعي تبعيتها له وانه أحق 
بها من اآلخر، أليست هذه املطالبة دليال قويا على التفكير في 

االنفصال العملي عن العراق وان كان بصورة مجملة؟!
متى كان األكراد يبيعون نفط منطقتهم بعيدا عن احلكومة 
املركزية؟ ومتى كانوا يجرون اتفاقيات للتنقيب عن البترول 

بعيدا عن وزارة البترول؟!
من كان يتوقع � مجرد توقع � ان يقتتل الس���نة والشيعة 
وبصورة نادرة في تاريخ العراق منذ دخل اإلس���الم وحتى 

اليوم؟!
من كان يصدق ان العراقي كان يقتل مبجرد معرفة مذهبه 

من هذا الطرف أو ذاك؟!
كان معروفا لنا ان السنة والشيعة كانوا يتزاوجون، وهم 
أبناء عمومة، وقد جتمعهم قبيلة واحدة، وكانوا قدوة حلسن 
العالقة بني أتباع املذهبني، لكن االحتالل ومساعديه أفسدوا كل 
ذلك ودمروه.. ولألسف فإن هذا التأثير السيئ انتقل الى بعض 

دول اخلليج فأفسد كثيرا العالقات بني أتباع املذهبني.

هذا اإلفساد املتعمد كان وراءه 
االحت���الل وأصح���اب املصالح 
الذي  اخلاصة، ه���ذا االحت���الل 
يّدع���ي ان���ه امنا ج���اء لتحقيق 
الدميوقراطية ف���ي العراق، فهل 

هذه هي الدميوقراطية؟!
في العراق دميوقراطية السجون 
السرية، والتعذيب املريع، وإبقاء 

آالف املساجني سنوات دون حتقيق أو محاكمة عادلة.
العراق دولة غنية جدا، نفط، وماء، وزراعة، وعقول ذكية 
منتجة، وغير ذلك من الثروات، لكن كلنا نعرف كيف يعيش 
معظم سكانها، فقر مدقع، انقطاع الكهرباء طويال طويال، ماء 
ملوث، فقر في املستش���فيات، كل ذلك وسواه مما يعاني منه 

املواطنون.. فأين تذهب ثروات العراق؟!
ماض مظلم فكيف سيكون املس���تقبل؟! 7 أشهر � تقريبا  
بعد انتهاء االنتخابات والعراقيون لم يس���تطيعوا تش���كيل 

حكومتهم، ومع هذا فالكل يتغنى بالدميوقراطية!
السيد املالكي يتشبث باحلكم ويريده بأي وسيلة ومع انه 
لم ينجح إال انه مازال يتحدث عن الدميوقراطية التي مارسها 

سابقا والتي ميارسها حاليا!
رائحة الطائفية العفنة تف���وح من كلماته ومن حتالفاته 

ومع هذا فهو يتحدث عن العراق بكل طوائفه!
»القائم���ة العراقية« بزعامة إي���اد عالوي ترى انها األحق 
باعتبارها نالت األكثرية في االنتخابات، لكن املالكي ال يعترف 
بذلك ألن مصاحله هي األهم وبدأ يتحدث عن الكتل البرملانية 

املتحالفة، هذا احلديث الذي لم يكن مطروحا من قبل.
7 أشهر وبعض الدول حتاول فرض سيطرتها على املرشحني، 
وألن املالكي أكثر س���خاء من س���واه فالواضح ان حظوظه 
س���تكون األكبر، لكن القوائم األخرى لن تقبل به مهما كانت 

التضحيات!
كيف سيكون مستقبل العراق في ظل هذه األوضاع السيئة؟ 
مرشحون يبحثون عن مصاحلهم ال مصلحة العراق.. ودول 
تريد هذا أو ذاك.. واحملتل يبحث عن مرش���ح ال يعرف كلمة 
ال، ولكن يريده بطريقة دميوقراطية! فكيف تتحقق كل تلك 

املعادالت املتناقضة؟!
لألسف العراق على فوهة بركان، وألن إضعافه وإضعاف 
س���واه هدف للمحتل فإن هذا احملتل ل���ن يفعل إال ما يحقق 
مصاحل���ه، يبقى دور العراقيني الش���رفاء املخلصني لدينهم 
وبالدهم.. ويبقى دور اجلامعة العربية التي ُأبعدت عن العراق 

سابقا فهل تقوم بدورها اآلن؟
االدعاءات ال وزن لها.. العراقيون يريدون عمال يحقق وحدة 

بالدهم، ويحقق لهم الرفاهية التي يستحقونها.
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د.محمد علي الهرفي

وماذا بعد يا عراق؟!

وجهة نظر


