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توطئة
احلمد هلل على نعمه وهدايته ملعرفته وعبادته ،وعلى
فر���ض اجلهاد �إر�ش��اداً للعباد ،و�إعزازاً للإ�س�لام وحوزته،
و�إذال ًال للكفر و�شوكته ،وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني
واملوحدين ،وغازي الكافرين وامل�رشكني� ،سيدنا ونبينا ابي
القا�س��م حممد ال�ص��ادق الأمني ،املبعوث رحمة للعاملني،
املن��زل عليه الق��ر�آن �آية ومعج��زة يف كل �آن ،مظهر مكارم
الأخالق ،وطهارة الأعراق ،امل�ؤي��د باملعجزات الباهرات،
والآيات الوا�ض��حات ،و�آله املع�ص��ومني الأطهار ،و�صحبه
املهاجرين والأن�صار الذين اتبعوه بالإح�سان.
وبعد  ..هذا هو اجلزء ال�ساد�س بق�سميه من كتاب:
مو�س��وعة «هكذا تكلم �أحمد احل�س��ني البغدادي ت�أ�صيل
معريف ب�ين الثوري��ة والالثورية» ..راجني م��ن اهلل العلي
القدير �أن يوفقنا يف �إعدادها وتن�سيقها وامتام �سائر �أجزائها،
وما توفيقي �إال باهلل ،عليه توكلت و�إليه �أنيب.

حامد
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الف�صل الأول
ا�ستفتاءات
ي�ضم الأر�ش��يف الفقهي ل�س��ماحة الأخ
املرج��ع �أحمد احل�س��ني البغ��دادي دام ظله،
املحف��وظ يف مكتب��ه يف «النج��ف اال��شرف»
ملف��ات فيها مئ��ات من الأ�س��ئلة ال�رشعية يف
خمتلف �ش���ؤون احلياة ،وق��د انتخبت من بني
ه��ذه امل�س��ائل ما ين��درج حتت عن��وان« :فقه
ال�سيا�سة وم�س��ائل متنوعة اخرى» وهي �أ�سئلة
تق��ع يف مو�ض��ع االبت�لاء ل��دى �أبن��اء الأمة
والعاملني الإ�س�لاميني ،علم ً
��ا �أنني كنت قد
وجه��ت �إليه عدداً من الأ�س��ئلة ،تندرج حتت
ه��ذا العن��وان ،واهلل يحفظه ويرعاه ملناه�ض��ة
االحتالل و�أطماعه ،ون�رصة الإ�سالم و�إعزازه.
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إشكالية االغتيال الغامض
س :170ه��ل يدخل االغتي��ال الغامض في
رافد «الغدر» احملرم شرعاً وقانوناً؟..

ج :اذا كان االغتيال الغام�ض يف �س��بيل امل�ص��لحة اال�سالمية العليا ف�أنه ال يدخل حتت
هذا املناط.

حرمة التسويق ووجوب اإلتالف
س :171يباع الغذاء والدواء «االس��رائيلي»
عالنية في االس��واق العراقي��ة منذ بداية
االحتالل ،ما هو موقفنا الشرعي مع وجود
بضاعة هذا العدو احملارب؟..

ج :من �أعظم املحرمات ال�رشعية ت�سويق هذه الب�ضاعة وترويجها ،بل يجب على االن�سان
امل�سلم املجاهد اتالفها بكل الطرق املمكنة.

لصوص األَضرحة
س :172هنالك جلان تش��رف على العتبات
املقدس��ة معين��ة م��ن قب��ل «املرجعي��ة
الرش��يدة» يتصرف��ون بالهداي��ا والن��ذور
بع��د اقتنائها من أضرح��ة األئمة الهداة،
واألولي��اء الصاحلني ،وال نعل��م أين تذهب،
وبأي��ة طريق��ة تص��رف  ..أيجوز لإلنس��ان
املس��لم إعطاء هذه الهدايا لهذه اللجان،
والقاء هذه النذور في تلك االضرحة؟..

ج :يف مفرو�ض ال�س�ؤال ال ي�سوغ ذلك اطالقاً ،بل يجب توزيعها على جماهدي املقاومة
اال�سالمية يف العراق ،وعلى ايتامهم و�أراملهم ،واهلل ويل التوفيق.
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معرفة االسالم أوالً
س :173اذا دار األم��ر ب�ين حفظ اإلس�لام
أو نش��ره بني األمم واألق��وام  ،أيهما أفضل
وأحسن وأقرب الى روح الشريعة؟

ج :يف هذا الع�رص املعومل املتوح�ش يجب حفظ اال�سالم وتعميق مفاهيمه وتعاليمه بني �أبناء
الأمة ،وهم �أحوج ما يكونون اىل معرفة دينهم وعقيدتهم التي غدت غريبة يف ال�ساحة اال�سالمية،
و�أما ن�رش اال�سالم فهو موقوف على ظهور مهدي �آل حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم.

الكافر قسمان
س :174هل يستوي التعامل مع الكافر
بسواء؟
احملارب والكافر املعاهد سوا ًء
ٍ

ج :ال ي�س��توي التعامل بينهما ،املعاهد حمرتم يف نف�س��ه وماله وعر�ض��ه و�سائر حقوقه
ال و�إجماع ًا ووجدان ًا و�رضور ًة ح�ضاري ًة تاريخية
امل�رشوعة ،وهذا من�صو�ص عليه كتاب ًا و�سنة وعق ً
ملحة ،وهذا بخالف املحارب يجب الت�صدي له على ال�صعد كافة.

التعظيم حرام
س :175نالح��ظ باللمس��ة التجريبية أن
البع��ض م��ن املس��لمني انبه��روا بالغرب
الرأس��مالي الكافر وتش��ريعاته وقوانينه
وأخذوا بتعظيمه ،فهل يجوز ذلك؟

ج :من �أهم املخالفات اال�سالمية تعظيم ه�ؤالء ،ب�سبب عدائهم املت�أ�صل لنا ،ومواقفهم
االنتقائية معنا ،والت�آمر علينا  ،وا�س��تعباد متوج ب�ش��عارات اال�صالح واحلرية والدميوقراطية،
فتب�رص وال تكن من الغافلني.
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املوقف من مصطلح الدميقراطية
س :176قرأت موسوعة« :هكذا تكلم أحمد
احلس��ني البغدادي »..أراك لم تس��تخدم
«مصطلح الدميقراطية» إطالقا في أدبياتك
في الوقت الذي قرأت كتابك «فتاوى» بينت
الف��رق ب�ين اإلس�لام والدميقراطي��ة ،وبني
الشورى والدميقراطية؟..

ج� :إ َّن تف�س�ير م�صطلح الدميقراطية ح�سب فهمي �أ�ص��بح مفهوم ًا �ضبابي ًا يف التيه املظلم

بال مالمح ،وال حدود يف وطننا الإ�س�لامي ح�رصاً ،لذا جتدين ال �أ�س��تخدم هذا امل�ص��طلح،

بل على الأمة �أن تعرف املق�ص��ود منه ،فال ي�رضين �أن ي�س��تورد امل�ص��طلح من خارج الدائرة
الإ�س�لامية ،لأ َّن مدار احلكم ال�رشعي ال يقوم على الأ�س��ماء والعناوين ،بل على امل�سميات

وامل�ضامني القائمة على امل�صلحة والظرف الزماين واملكاين ،وال�صريورة االجتماعية ال�سيا�سية،

وكثري من املنظرين الإ�س�لاميني يطالبون بالدميقراطية �ص��ون ًا للحري��ات على �أن تكون حقيقة
ذلك كله يف �سبيل حتقيق �أهدافها وطموحاتها يف احلياة احلرة الكرمية،
واقعة متثل �إرادة الأمةَ ،

و�أن تالءم بني هويتها وتراثها الأ�ص��يل ،ولها حق التغيري والتبديل فيها ،وال تتعبد بفل�سفتها
املطلقة بو�ص��فها هي م�ص��در القانون ،هي م�صدر ال�سلطات ،هي م�صدر احلكم ،ميكن لها ان
حتلل احلرام� ،أو حترم احلالل� ،أو ت�سقط الفرائ�ض واملواريث.

حق اجلماعة في احلكم
س :177يب��دو م��ن خ�لال ه��ذا الط��رح
يج��وز عند س��ماحتك أن مت��ارس األحزاب
اإلس�لامية أش��كاال من الدميقراطية في
إطار اجملتمع املدني ،وتتنافس مع اجلماعات
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العلمانية عل��ى قيادة النقابات العمالية،
أو اجلمعيات الفالحي��ة ،مثال ِع ْب َر صناديق
االقت��راع ،تقيم حتالف��ات معها ،قد تكون
أحيانا في مواجهة طرف إسالمي آخر؟

ن�ص مينع م ِْن امل�شاركة لأ�صالة الرباءة مع وجود �أكرث من حزب وتيار �سيا�سي
ج :ال يوجد ٌ

يف داخل احلكومة� ،رشيطة �أال تعمل حل�س��اب جهة معادية للإ�س�لام ولأمته� ،أو ت�س��تهزئ
مبقدمات الإ�س�لام و�ش��عائره ،بل هذه املنظومة التعددية املت�ألقة ،وال�رشاكة الوطنية فيما بني
هذه الأحزاب �أو تلك تكون �رضورة ر�سالية ح�ضارية ملحة يف هذا الع�رص بو�صفها متثل �صمام
�أمان من ا�ستبداد فرد �أو طبقة يف ت�سيري دفة احلكم وت�سلطها على مقدرات الأمة.

حول االشتراك في الدولة العلمانية
س :178أيج��وز لإلنس��ان املس��لم غي��ر
املتحزب املش��اركة في حكم علماني ،أي
ال يلتزم بتطبيق شريعة اإلسالم وأحكامه
ف��ي ش��ؤون احلي��اة اخملتلف��ة ،ب��ات يقبل
القي��ام عل��ى خطة سياس��ية م��ن قبيل
اس��تالم منصب وزاري ،أو رئاس��ة الوزراء أو
غيرهما؟..

ج� :أوالً� :إذا عجز الإن�س��ان امل�س��لم امل�ستقل الكف�ؤ عن ت�س��لم املثل الأعلى ،جاز له �أن
بن��اء على القواعد الفقهية كال�رضورات ..وامل�ش��قة  ..وال �رضر  ..ورفع
ير�ض��ى باملمكن،
ً

احلرج ،وقد عملت الأو�ساط الفقهية مبقت�ضيات هذا املنحى الواقعي يف ال�رشيعة الإ�سالمية،
ذلك كله بعد �أن بد َ�أ ال�ضعف والي�أ�س والقنوط والفتنة تنخر يف ج�سم كيان الأمة ،وميلك �أنداد
اهلل تعاىل من القوة واملدد والهيمنة ،التي تفر�ض عليه القبول حال �ضعف الأمة ال ما يجب �أن
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ي�صل �إىل ا�ستالم احلكم وينفرد به،
يرف�ض ُه يف حال حتقيق الوحدة اجلامعة ،فمن ال ي�ستطع �أن َّ

فال مانع �أن يخ�ضع لـ«الأمر الواقع» ويقبل بامل�شاركة مع قوى الثورة امل�ضادة� ،إِذا كان وراء ذلك
خري البناء الأمة� ،رشيطة �أن يتوفر تكاف�ؤ فر�ص حقيقي ،مبعنى لديه �ص�لاحيات معقولة بال
�أمالءات من احلاكم� ،أي جتعل ُه يقدم العدل ويطارد الظلم ،وال ت�س��وغ ـ عندي تلك امل�شاركة

التي ال طائل من ورائها �إال الت�سويف ،و�إ�ضاعة الوقت ،وارتكاب احلرمة.

ال يكون احلاكم دكتاتوراً م�س��تبداً ظامل ًا مت�س��لط ًا على رقاب املواطنني ،بل يجب
ثانياً� :أ َّ

و�س��يلة ٍ
ٍ
خلل يف ا�س��تقالل الوطن ،و�س��يطرة الأعداء
مقاومته ب�أية
ممكنة ،ما مل ي�ؤ ِد الأمر اىل ٍ
عليه ،من هنا ال يجوز لالن�س��ان امل�س��لم ،وال لرموز الأحزاب الإ�س�لامية امل�شاركة يف حكم

�شمويل مطلق ،بل جتوز تكون امل�شاركة يف حكم يقوم على التعددية ال�شورية ،ويحرتم طموحات
الأمة.
ثالثاً� :أن يُ ْح َفظَ له حق االعرتا�ض على كُلِّ َمن يخالف القر�آن وال�سنة النبوية ال�صحيحة
خمالفة �رصيحة ،وال يكفي التحفظ حني تقع املخالفة ال�رشعية يف املبادئ واملثل الكربى التي
ال تتغري وال تتبدل ،مثل وجود قواعد ع�سكرية كافرة م�رشكة على ثرى الإ�سالم� ،أو االعرتاف
بوجود الكيان ال�ص��هيوين على الأرا�ضي الفل�سطينية ،من هنا يجب االن�سحاب من احلكم،
ال ووجدان ًا وت�أريخاً.
لأن هذا االعرتاف عظيم اجلرم كتاب ًا و�سنة و�إجماعا وعق ً

جدل السيستاني
س :179تتوالى حمالت التشويه والتضليل
والتزيي��ف والتكذيب والتحريف لإلس�لام
واملذهب والدين وتتنوع أساليبها وأشكالها
م��ن قبل أعداء االس�لام والتي طاملا كانت
تفرض علينا واجبا شرعيا يقتضي الدفاع
عن حياض اإلس�لام واملذهب والدين بدفع
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تل��ك الش��بهات وإبطالها مبنط��ق العلم
والدلي��ل ولطاملا كانت تخرج تلك احلمالت
م��ن خارج اخلط فيكون الرد عليها س��هال
يسيرا لكن ومع شديد األسف صارت هذه
األيام تواجهنا من دخل معسكرنا وخطنا
(من داخ��ل مذهبن��ا) وهذا كلفن��ا الكثير
حيث ص��ارت تلك الش��بهات مب��ررا وأداة
يضرب بها الدين واملذهب من جهة وسببا
في انحراف أبناءن��ا ونفورهم من الدين بل
– وحت��ى من رجال الدي��ن – من جهة أخرى
فص��ارت مصيبتن��ا ف��ي ديننا واس��تطاع
األع��داء إن ينقلوا الصراع إلى معس��كرنا
بل والى بيوتنا من خالل االنترنيت ومواقعه
التواصلي��ة م��ن ( الفيس��بوك  ،التويت��ر ،
اليوتيوب ) ومن الش��بهات التي تواجهنا
وبكث��رة هذه األيام والت��ي يطرحها األعداء
كاتهام واألصدقاء كاستفهام هي:
قضية اتهام مرجعية السيد السيستاني
حفظه اهلل بالتواطؤ مع االحتالل وتسهيل
دخولها خصوصا وانه ينقل عنها انها ـــ
أي املرجعية ــ اس��تلمت  200مليون دوالر
أمريك��ي من اج��ل التعاون م��ع االحتالل
إضافة الى الـ (  ) 30رسالة غرامية وغيرها
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ب�ين احلاك��م األمريك��ي برمير الت��ي تؤكد
العالقة باحملتل ويضيف��ون لتأكيد صحة
تل��ك الوثائ��ق وتعام��ل وتع��اون مرجعية
السيستاني دام ظله مع االحتالل سكوته
عن جرائ��م االحتالل ( والتي منها االعتداء
على األع��راض في الس��جون ورمي القران
بالرصاص ) وغيرها من انتهاكات فيقولون
انه لم يصدر منه أي شجب لتلك األفعال
وال حتى كلمة احتالل ولم يطالب بخروج
احملتل ...وغيره��ا من أمور الجند مايصلح إن
يكون جوابا مقنعا عليها .
إن التعام��ل م��ع االحت�لال ح��رام وقبيح
وهذا ش��يء واضح ومما الش��ك فيه وهو مما
تعلمن��اه م��ن خطكم الرس��الي اجلهادي
املقاوم لكننا وقعنا في حرج هل ندافع عن
شخوص هذه املرجعيات فنخسر املذهب
وأتباع املذهب أم ندافع عن املذهب فنخسر
بعض رجال املذهب واهلل نحن في حيرة من
أمرنا لكن مع وجودكم املبارك يبقى األمل
ف��ي نص��رة الدي��ن واملذهب وإحق��اق احلق
معقود عليكم خصوصا وان مرجعيتكم
الرسالية صارت بسبب مواقفها املبدئية
تتطلع إليها األجيال وتعقد عليها اآلمال
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ملا رأوه ورأيناه من شجاعة املوقف وصالبة
املب��دأ وصراح��ة الق��ول مادعان��ا إن نرفع
إليك��م هذا االس��تفتاء ال��ذي نطلب فيه
بي��ان رأيكم الواضح والصري��ح حول تلك
الش��بهات جزاك��م اهلل عن االس�لام خير
جزاء احملسنني .

ج� :أفتيت �س��ابق ًا يف ر�س��التي العملية (فتاوى) �أن الفقيه املت�صدي �أذا �سكت عن طرد
الكافري��ن م��ن �أوطاننا العربية واال�س�لامية يجب الرباءة منه والت�ش��هري ب��ه وحرمة االنقياد
�إليه كما �أفتى بذلك :الإمامني املجاهدين ال�س��يد البغدادي وال�سيد اخلميني(ره) ،واهلل ويل
التوفيق وال�سداد.

إستهداف البيضة واحلوزة
س :180الواليات املتحدة األمريكية تعرف
ع��ن يقني ما ميكن أن يرتكب��ه جنودها من
جرائ��م وحماق��ات في بل��دان العالم التي
ُ
حت��رص على أن
يتواج��دون فيه��ا ،ولذل��ك
حتميه��م باحلصان��ة الدبلوماس��ية م��ن
احملاكمة على م��ا يرتكبونه من جرائم في
تلك البل��دان مبوج��ب القوان�ين احمللية أو
القانون الدولي .وفي الع��راق حتاول أمريكا
بكل الوسائل توفير احلصانة جلنودها الذين
سيبقون في العراق بذريعة أنهم «مدربون
عسكريون»  ..وآخر ما توصل إليه الطرفان
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األميركي والعراقي هو محاولة االتفاق على
مخ��رج مف��اده أ َ ْن تتم معامل��ة «املدربني»
باعتباره��م «موظف�ين دبلوماس��يني» ال
عسكريني ،واحتسابهم ضمن قوة حماية
السفارة األميركية والبعثات الدبلوماسية
األميركية املنتشرة في العراق  ..وهذا اخملرج
ٌ
خداع للشعب العراقي ومترير للتآمر عليه
يستهدف البيضة واحلوزة.
فهل يجوز هذا بالعن��وان الثانوي؟ وكيف
كش��ف ِه وإنهاء ا ْ ِّي شكل من
السبيل الى
ِ
أشكال الوجود االميركي؟

حت ب�أ َّن بقاء جن��دي «�أمريكي» واحد حتت �أي ذريعة من الذرائع
�رص ُ
ج� :س��بق يل �أَ ْن َّ

يُع ُّد احتال ًال غري ُمعلن.
و�أعود ُ
لأك َّد مرة �أخرى� ،إ َّن بقاء �أي عدد من الع�سكريني الأمريكيني مهما يكن قليالً ،حتت
�أي ذريعة من الذرائع ،يعترب م ِْن �أعظم املخالفات ال�رشعية من وجهة النظر الإ�سالمية.

وهذه االتفاقية بني موظفي �سلطة االحتالل واجلانب الأمريكي �إتفاقية مذَلة مهينة لل�شعب

ال عن طريق املقاومة بكل ا�شكالها مبا فيها املقاومة امل�سلحة
العراقي امل�سلم ،وال ميكن ا�سقاطها ا َّ
لتطهري الرتاب العراقي من كل معتد اثيم .واهلل مع املجاهدين املرابطني ال�صابرين.

مخالفة الوالدين في اجلهاد الدفاعي
س :181مينع بعض اآلباء ابناءهم من السير
عل��ى خطى اجلهاد في س��بيل اهلل تعالى
وميتث��ل بع��ض الش��باب املس��لم لذلك..
نظر اسالمية؟
ايجوز ذلك من وجهة ٍ
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ج :طاعة الوالدين مقدمة على اجلهاد امنا ت�صح يف حال اجلهاد االبتدائي على خالف ما
حرر يف حمله عند الفقهاء االعاظم .اما ما نحن فيه من جهاد دفاعي ي�س��تهدف طرد العدو
املج��رم ،فلي���س لالبوين منعه .نعم اذا كان اجلهاد غري متعني� ،أو كانت االمة منيعة قوية مبا
ٍ
فحينئذ ي�ص��ح لالبوين املنع ،ولكن ذلك كله غري متي�رس يف
فيه الكافية للدفاع عن نف�س��ها،
هذا الزمن املعومل املتوح�ش.

الطفل ال يتحمل جريرة أبيه الكافر
س :182ه��ل يتحم��ل الطف��ل او الصب��ي
جريرة ابيه الكافر ال��ذي يدخل نار جهنم

مثله ،وهو اليعرف ما االميان وما الكفر؟
واع حر عاقل ،وبني طفل او �صبي او جمنون ،او الذي ينت�سب
ج :هناك فرق بني ان�سان ٍ

اىل �آبائه او قومه فيغدو مثلّهم اميان ًا او كفراً كل ان�سان قد الزم طائره يف عنقه ..كل نف�س مبا
ك�سبت رهينة ..وال تزروا وازرة وزر اخرى .افعال االطفال وال�صبية لي�ست افعال ا�ستحقاق،

ٍ
وحينئذ الي�ستحقون نار جهنم ومل يجتازوا بعد مرحلة البلوغ و�سن التكليف .

ال ..لتعدد الزوجات
س :183هن��اك س��ؤال يتك��رر ب�ين الناس
وه��و :في ظل االحت�لال االميركي وما نتج
عنه من كم هائل من االرامل واملعنس��ات
برزت ظاه��رة مبتذلة يتبناه��ا رموز احلوزة
«الدينية» النجفي��ة باتخاذ زوجة ثانية أو
ثالثة أو رابعة! ..لكن هل يجوز اتخاذ القرار
وتطبيقه بال ُعذر عقالئي ؟!..
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ج :الت�رشيع اال�سالمي له نهج خا�ص يف التعاطي مع ق�ضية «تعدد الزوجات» بو�صفه ملزم ًا
بتطبي��ق «العدالة» ،وبالتايل اجلواز م��شروط ب�رشط ال يتحقق يف االمور الطبيعية االعتيادية.
وهذا بح�سب الظاهر �شجب للتعددية ال جتويز لها.

دعوة االقاليم جرمية
س :184ملاذا اص��درت فتوى بحرمة تفعيل
الفيدرالية في العراق ووصفتها مبفاس��د
سياسية واقتصادية واجتماعية ،وبالتالي
تخ��دم املش��روع الصهيون��ي االميرك��ي
ف��ي الوقت الذي جنده��ا ناجحة في الدول
املتقدم��ة كمثل:الوالي��ات االمريكي��ة
املتحدة ،وغيرها؟..

ج :يف عقيدت��ي ان نظام الفيدرالية املقرر يف الد�س��تور الدائم العراقي ال ميت اىل مفهوم
الفيدرالية ب�ص��لة بو�صفه ا�ش��به بالنظام الكونفدرايل الذي ي�ستهدف تفتيت الوطن االعز اىل
دوي�لات متناحرة ومتناف�س��ة ،ب��ل ومتقاتلة فيما بينه��ا حول املوارد الطبيعي��ة من البرتول،
والغاز ،والرانيوم ،وزئبق ،وعلى املوارد املالية ،وعلى احلقائب الوزارية ال�سيادية ،وعلى احلدود
االدارية من اجل م�صلحة كل مذهب وعرق على ح�ساب املذاهب واالعراق االخرى الرامية
لتجزئة العراق اىل كونتونات.
�إذن ..مل يك��ن الهدف من مبدا الفيدرالية يف الد�س��تور العراقي الدائم وحدة العراقيني
َولمَ �ش��ملهم يف بلد موحد ،ومدينة متزاوجة ،وامة مرتا�ص��ة ،وامنا ت�س��تهدف متزيق ال�شعب
العراقي ،وي�ش��تد فيه ال�رصاع ،ويكرث فيه االقتتال بني كل مكوناته،وبني كل اطيافه ،وبني
كل اعراقه يف �سبيل ان تبقى الثكنة اال�رسائيلية هي الأقوى يف املنطقة ،وهذا ما ي�سعى اليه
الكونغر�س االمريكي يف تق�س��يم العراق وتفتيته اىل ثالث كونتونات يف الوقت الذي هو�أقليم
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واحد ،ولي�س عدة �أقاليم منق�س��مة ومتفرقة وخمتلفة على طول التاريخ ،وهذا ما ي�ص��بوا اليه
االحتالل االجنبي ليت�صارع اجلميع فيما بينهم ،والكل يفكر على ح�ساب االخرين ،ولي�س
مل�ص��لحة املواطنة العراقية ،والوطن (االم) ،ويبقى هو ليحقق م�ص��احله ال�س�تراتيجية يف بالد
الرافدين ،مع ان االطروحة اال�س�لامية حتددلنا  -اخلطوط العري�ض��ة الرئي�سية العامة  -مفهوم
طبيعة العالقة اجلدلية بني اجلماعات الب�رشية املختلفة التي يجب ان تكون قائمة على ا�سا�س
التعارف والتعاون عرب م�ش�تركات وقوا�س��م دون فقدان الهوية اال�سالمية ،ودون اهمال للتطور
العاملي ،وامل�شرتك االن�ساين.
�صحيح ان الفيدرالية الالمركزية نظام لتوزيع املهام اال�سا�سية يف ال�ش�ؤون االدارية والثقافية
واملالية ،وتقوم بتقدمي اخلدمات للمواطنني لكون احلكومة االقليمية املحلية تبدو على توا�صل
غري منقطعة مع اكرثية املواطنني بو�ص��فها هي اعرف مبتطلبات ورغبات املواطنني يف الوحدات
االدارية يف نظام تربطه جاذبية احلكومة املركزية والدولة ب�ص��ورة عامة ،ولي�ست نظاما العطاء
احلرية ال�سيا�سية الجزاء الوطن باالنف�صال والتجزئة عن ال�سلطة املركزية على �شاكلة حكومة
اكراد العراق بو�ص��فها تتبنى نظام الكونفدرايل الذي اليعطي فيه �ص�لاحيات وا�سعة لل�سلطة
املركزية ،فا�ص��بح �ش��مال العراق بربكات النظام الدميقراطي االحتادي ..اليفدرالية يف طريق
االنف�صال احلتمي عن الوطن (االم).
و�ص��حيح ان النظ��م الفيدرالية يف ال��دول املتقدم��ة  -كما يف جتربة الوالي��ات املتحدة
االمريكية -دخلت يف حروب دموية مرعبة يف �س��بيل احلفاظ على وحدة الأقاليم املختلفة،
وبناء الدولة الأحتادية العمالقة ،الن �صيانة الوحدة من الدمار والبوار والدماء والبكاء واالحزان
من اهم اال�س���س التي ينه�ض عليها النظام الفيدرايل من خالل ن�شوء االحزاب الوطنية التي
التفكر مب�ص��لحة ذلك االقليم وح�سب ،اوتلك الوالية وال بهذه القومية ،اوذلك االنتماء من
مهاجري معظم الدول االوروبية.
اذن ..الفيدرالية هي امنا وجدت يف �س��بيل حتقيق الوحدة يف اقاليم منق�س��مة ومتفرقة
وخمتلفة من خالل اليات النظام ال�سيا�س��ي لتلك القوميات ،اوالطوائف االثنية ،اواملذهبية،
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ولك��ي الي�ش��عر املواطن��ون بانتمائهم القاليمهم اك�ثر بكثري مما ي�ش��عرون بانتمائهم لوطنهم
الكب�ير ،ولذل��ك نالحظ بع�ض الفيدراليات ف�ش��لت ونهارت ب�ش��كل فظيع ،كما حدث يف
االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق.

التأويل تكريس للشرك اخلفي
س :185في إحدى مقابالتك أنكرت التأويل
بال دليل! فما هو الدليل؟!..

ج� :إ َّن وح��دة الن�ص القر�آين ،ووحدة الت�أويل هي لوحدة الواحد الأحد الفرد ال�ص��مد،

و��ضرورة حتمية للتوحيد اخلال���ص ،لأ َّن اهلل املطلق املتكلم الواحد له غاية واحدة من كالمه
ال تناق�ض يف نف�س��ها .وم��ا الآراء والأطروحات للت�أويل �إال تكري���س لل�رشك اخلفي من لدن

�أه��ل التوحيد ،ومن �أعجب العجب ،و�أغرب الغرائب والأ�ش��ياء هي دميومة متكلمي فقهاء
الأمة بالت�أكيد على �إمكانية الت�أويل املتعدد الأوجه واملتناق�ض امل�سارات تراهم اذا �ضاقت بهم
احلقيق��ة من عبارات اخلتام القائل��ة« :واهلل العامل!» تُغري من الطامة والفادحة� ،أو تُخفف من

ورطة النتائج �ش��يئ ًا من هنا توح��ي للمتلقي من عدم الت�أويل واملزيد م��ن التخبط والتدلي�س
والتناق�ض ال�ص��ارخ ،وبالتايل ف�إِ َّن الأوجه املتعددة وامل�س��ارات املتناق�ض��ة هي على اهلل حمال

اي ت�أويل ،بل من امل�ستحيل �أن تكون
والقر�آن منزه عنها ولي�س فيه �سوى احلقائق املجردة عن ّ

لأله واحد �أحد فرد �صمد ،بل لآلهة متعددة ،فك�أ َّن عبادة الأ�صنام والأوثان والطواغيت ورموز

�أولياء ال ِّدين التقليديني رجعت ب�ش��كل �أو ب�آخر لتغدو جزءاً ال يتجز�أ من التوحيد اخلال�ص،
ه��ذا ه��و ال�رشك اخلفي ..وبالتايل تتبعه رجعية اجلماهري ال�س��اذجة التائهة التي ال ديدن لها

ع��دا اتخ��اذ الأرب��اب والطواغيت من دون اهلل تع��اىل ،وعبادة الذات حي��ث تاتي املجازات
واال�ستعارات واالحتماالت والكنايات املتناغمة مع مراد الذات ،والأهواء غري امللتزمة بالنظام
الكلي للقر�آن .بكلمة موجزة ُ�أريد �أ ْن �أكد �أمراً واحداً فح�س��ب ،وهو� :إِنني يف هذا الر�أي ال
�أ�ستند على ق�ضايا غيبية ،وال على �أ�سلوب ذهني جتريدي.
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مَن هو املفكر؟
س :186يق��ال ليس من الواج��ب أن يكون
املفك��ر رجل دي��ن ،أو فيلس��وفاً ،أو قومياً،
وليس عامل��اً ،وفي نفس الوقت يس��تطيع
أن يك��ون واح��داً من هذا الفصي��ل أو ذاك،
س َ
أو حس��ب مقول��ة ديكارت عندما ُ
��ئل:
أي كتاب درس��ت؟ ..فأشار إلى جثة هامدة
َّ
حليوان ..هذا ال غير! وهذا ما يعبر عن فرادة
دي��كارت وأصالت��ه وحت��رره من أط��ر الفكر
املدرس��ي التقلي��دي أو األكادمي��ي وقوالب
التقليد الفلسفي.
م��ن هنا ..نس��أل :ما ه��و املبدأ بالنس��بة
ل��ه ،وم��ا يكون معي��ار صحة مدرس��ة ما
أو س��قمها ..ألي��س القضاي��ا الفكري��ة
والفلس��فية والعلمية هي املعيار ،أم ماذا
ترى برأيك؟..

��ا مبدعاً� ..أو
ج� :إ َّن املفك��ر مب��ا ه��و مفكر لي�س هو كما ي��رى البع�ض �أ ْن يكون حكيم ً

متكلم ًا بارعاً� ..أو فيل�س��وف ًا عبقرياً� ..أو فنان ًا مبتكراً� ..أو �أديب ًا فطحالً ..املفكر يف ت�صوري

هو الذي يتح�س�س �آالم النا�س ،ويدافع عن حقوق النا�س ،وميتلك ر�ؤى معمقة تتفرع منطقي ًا
م��ن ر�ؤيت��ه الكونية التي تقوم بتحليل مطلوب املجتمع على �أ�س��ا�س �آرائه و�أحكامه يف �إيجاد
احللول ال�سيا�س��ية واالجتماعية واالقت�صادية والإدارية .و�أ�س��ا�س م�س�ؤوليته �أ ْن يحمل التزام ًا

�إن�س��اني ًا بالن�سبة لهذه الق�ضايا ،ويفكر يف منح الوعي ال�شخ�صي واملجتمعي والطبقي والقومي
والإن�ساين لأمته ،ويجاهد يف اختيار امل�سار والهدف على �أ�س�س متينة ويح�صل على الأ�صول

22

ت�أ�صيل معريف بني الثورية والال ثورية

امل�سلّم بها حلركة التاريخ وحتمية التاريخ ،وعلى �ضوء هذا الوعي والر�ؤية يتحققان ويتكامالن
ال �أ َّن العمل الثوري االنبعاثي �أف�ض��ل و�أ�ش��مل من
يف م�س�يرة جتربة احلياة اليومية املختلفة� ،إ َّ

حتققهم��ا عن طري��ق الدر�س والتدري�س واملباحثة واملذاكرة ،والإط�لاع على املدار�س الفكرية
والعلمية ،لأ َّن حركة الفكر امللتزم هي امتداد حلركة ر�س��االت الأنبياء والأو�ص��ياء وال�صلحاء

على طول التاريخ� ،أي �أ َّن املفكر امل�ستنري هو �أمل م�ست�ضعفي الأمة وحتقيق تطلعاتها وطموحاتها
مي��اً! ..بينما ترى الأنبياء مل يكون��وا يف �إِعداد
الآني��ة وامل�س��تقبلية ،بل غالب ً
��ا كان املفكر ُ�أ ّ
العلماء والفال�سفة والفنانني على طول التاريخ ،بل هم �شخو�ص غريوا حركة التاريخ ،وغريوا

املجتمعات بنقلة نوعية �إنقالبية ثورية عمالقة.

سعياً وراء البطل
س :187ن��رى اإلنس��ان منذ الق��دم يبحث
عن البطل بشماعة إنقاذه من االستغالل
واالستعباد ،برأيكم ما السبب ؟!..

ج :ح�ين ترى  -ح�س��ب نظرية �إدلر � -أ َّن الإن�س��ان ي�س��عى خلف البطل با�س��تمرار،

ويثني عليه دون حدود �أو �ض��وابط لأنَّه يع�ش��ق من يدافع عنه ويحتاج �إليه ،من حيث يرى
نف�س��ه �ض��عيفاً ،وي�ش��عر بالدونية يف املحيط ال��ذي يعي�ش فيه ،لذلك يعو�ض هذه ال�ض��عة

والدونية قهراً بالتغني بالأنا�شيد وعبادة الأبطال التاريخيني والأ�سطوريني الذين هم منبع �إِلهام
املعاين الإن�سانية الكربى لدى الأمم والأقوام قدمي ًا وحديثاً ،وبكلمة خمتزلة �إح�سا�س الإن�سان

بالدونية.

هذه النظرية «الأدلرية» �ص��حيحة يف اجلملة وغري �ص��حيحة �إىل حد كبري كذلك� ،إذ �أَ َّن
الإن�سان لي�س يف حاجة �إىل القوي وحده ،بل هو يف حاجة ملحة �إىل ال�سمو والرفعة والف�ضيلة

والعمل ال�صالح لكي ال يقع يف منحدر اخلطوط املنحنية.
ثم �إِنني ال �أريد �أن �أقول �إِ َّن هذا الر�أي �صحيح� ،إذ �أنني �أعرف يف الواقع العملي �أ َّن هنالك
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عوام��ل متعددة جتعل الإن�س��ان املعا�رص يف حاجة �رضورية ملح��ة �إىل البطل الرمز ،النموذج،
َ
القدوة� ،إ ْذ �أ َّن ت�س��يب الإن�سان و�ضياعه يف التيه املظلم بال دليل يعود �إىل فقدان القدوة ،وقد

�أكد هذه الأطروحة املفكر الفرن�سي (كانون)� ،إذ ذهب يقول:
«�إن معاناة الإن�سان املعا�رص تعادل فقدان البطل!».

يف نف���س الوقت نرى املفك��ر «برتولد برخت» ي�رصخ ب���أمل يف م�رسحيته «حياة غاليلو»:
«ويل لأمة يف حاجة �إىل بطل».
ٌ

من خالل هذه املقولة تكت�شف وت�ستبطن �إِعتقاد الإن�سان ب�رضورة وجود «البطل».
ومن هنا ..وجه يل اعرتا�ض معقول من خالل هذا ال�س�ؤال� :سمعت خطابك «املرجتل»

الذي �ألقيته يف بداية احتالل �أمريكا العراق على جماهري مدينة ال�صدر ،تلغي نظرية «البطل»
يف قيادة الأمة ،وت�ؤمن بنظرية« ،قيادة فريق»! �أمل تكن هذه الأطروحة الفريقية تن�س��ف بعثة
الأنبياء واملر�سلني ،و�إلغاء قيادتهم الفردانية يف ر�أيكم؟..
وقد �أجب ْ ُت على ال�س�ؤال كما يلي:

�أوالً :هذه املقولة لي�ست يف �إطار العنوان الأويل ،و�إمنا هي يف �إطار العنوان الثانوي.

وثانياً :حني ر�أي ْ ُت فقدان «الفقيه البطل» ال يت�صدى لطرد العدو املجرم عن الرثى الوطني

الإ�س�لامي العراقي ،وال يفتي بوجوب اجلهاد والقتال �ض��د االحت�لال الأمريكي الربيطاين
بو�صفه كافراً حربياً.
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الف�صل الثاين
بيــانــــات
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البيان الثالث واالربعون
حول تصريحات بعض الساسة
بشأن التظاهرات اجلارية في العراق
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني قا�ص��م اجلبارين ،مبيد الظاملني ،وال�ص�لاة وال�س�لام على �س��يد
املر�سلني حممد ،واله الطيبني الطاهرين ،وعلى �أ�صحابه املنتجبني .
وبعد  :ال زال دم الإن�سان العراقي نازف ًا يف �سبيل �إنهاء التظاهرات ال�سلمية اجلماهريية،
وعدم ا�س��تجابة �سلطة حكومة االحتالل اخلام�س��ة ملطالبهم امل�رشوعة ،التي رفعتها ،و�سوف
ت�ؤكده��ا يف ميدان �س��احة التحري��ر ،ويف ميادين البالد كاف��ة ،يف ذات الوقت هي تعرب عن
هموم النا�س ومطالبهم وم�ص��احلهم يف قطع دابر الف�ساد واملف�سدين ،وتقوي�ض الطابور اخلام�س
الليربايل الهوى والهوية ،الذي ي�ص��در الأوامر والنواهي ،ويخرب االقت�صاد الوطني من خالل
تنفيذ برنامج اخل�صخ�ص��ة ،واال�ستثمار الأجنبي ،والعوملة املتوح�شة ،ذلك كله يف ظل �سلطة
الأح��زاب الإ�س�لامية الليربالية منها والعلمانية ،وعجزها وانعزاله��ا وتخلفها وترهلها ،وكفر
اجلماه�ير كل اجلماهري بها  ..ب�س��بب �أدائها الوظيفي الوقائي املرحل��ي االنتهازي والنفعي
والذيلي  ..وب�س��بب مل تتحول اىل �صيغة تطبيقية على ار�ض الواقع العملي ،وبالتايل فقدت
والءه��ا لهذا الدين الق��ومي� ،أو لهذا الوطن املذبوح ،و�أ�ص��يبت بالفرقة والعداوة والبغ�ض��اء،
��ه ْم
وبالت�ش��تت والتمزق والتيه املظلم بال دليل ،وبالتايل غدت كما و�ص��فها اهلل تعاىل }بَ ْ�أ ُ�س ُ
ِيعا َو ُقلُوبُ ُه ْم َ�ش َّتى َذل َِك بِ�أَنَّ ُه ْم َقوْ ٌم لاَ يَ ْع ِقلُو َن{ احل�رش�/آية . 14
بَي ْ َن ُه ْم َ�شدِي ٌد تحَ َْ�س ُب ُه ْم َجم ً
ان ه���ؤالء املتظاهرين البعيدين عن اخلطابات وال�ش��عارات العجائزية واجلنائزية الرجعية

املوروث��ة امامهم فر�ص��ة تاريخي��ة يجب اغتنامها هي املزيد من ال�ص��مود والت�ص��دي ،وعدم
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اال�س��تجابة لدعوات الهدوء وال�س��كينة ،والوعود الكاذبة التي تهدد �إجها�ض االنتفا�ض��ة او
�إفراغها من حمتواها االقت�ص��ادي واالجتماعي الوطني والدميقراطي ،واختزالها يف م�س��ارات
�ضيقة ال تلبي طموحات وتطلعات �أهداف الثوار يف التغيري اجلذري.
ها نحن اليوم ن�س��مع تهديداً ووعيداً من هذا امل�س���ؤول �أو ذاك �ض��د ثورة �شباط الغ�ضب

ب�ش��ماعة �أنها غري جمازة من اجلهات االمنية ،وانها م�س�ّي رّ ة من �أجندات خارجية ،وبالتايل

�أ�صبحت جميع الأطراف اجلهوية تلعب يف حلبة ال�رصاع ال�سيا�سي ،وكل على �شاكلته ،وكرث
القال والقيل ،وغدت ال�س��احة العراقية م�رسح ًا للمهاترات واملزايدات ال�سيا�سية ال�سوقية هي
اق��رب اىل العقلية البدائية الع�ص��بوية القبلية املوروثة ،التي تغدو فيه��ا الكلمة القلقة لرجل
فوقي �ش��مويل واحد من حوله جالوزة جمال�س الإ�سناد� ،أو كومة من امل�ست�شارين ،وهو يعني
جمرد تلقني وخماطبة الأفراد املتلقني اخلا�ضعني املذعنني املوتورين لتنفيذ الأوامر التوراتية بال
م�س��ائلة او نقا�ش ،وكلما فكرت �أن �أُرو�ض نف�س��ي على التذرع بال�صرب بجنان ثابت ملا انتهى
الي��ه ه���ؤالء القابعني يف املنطقة اخل�رضاء ،الذين دخلوا الع��راق حتت عباءة الغزو الأمريكي،
و�س��ببوا بق��اءه حتى الآن ،وترك��وا تاريخه النبوي العظيم و�ص��مة غزي وعار ابدي ب�س��بب
�إ�ص��ابتهم بامرا�ض جنون العظمة ،وهو�س الزعامة ،و «زواج املتعة» بني الت�س��لط الفرعوين،
ور�أ�س املال القاروين على ح�س��اب خرائب الوطن املذبوح ،وما ادري كيف يكتب غداً تاريخ
ه�ؤالء ،وما ع�س��اين قائل للأجيال املقبلة يف تربيرهم ،ومن يزعم العك�س هو � :أما �ض��عيف

الذاكرة ،او منافق وقح ،او خريج دهاليز ال�س��فارات الأجنبية ،واهلل تعاىل خري نا�رص ومعني،
واحلمد هلل رب العاملني.
�أحمد احل�سني البغدادي
 19ربيع الأول 1432هـ
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البيان الرابع واالربعون
حول االحداث الدامية في جمعة الغضب
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ما تزال �س��لطة حكومة االحتالل اخلام�سة �س��ائرة يف غيها ،معلنة حربها امل�سعورة على
متظاهري جمعة الغ�ضب العزل عن ال�سالح دون ان ت�ستجيب لنداء العقل وال�ضمري والوجدان،
الذي يدعوها اىل مراجعة ح�ساباتها مع نف�سها ،فقد قامت �أجهزتها بقمع املتظاهرين بالر�صا�ص
احلي يف �ساحة التحرير و�سط بغداد ويف معظم املحافظات .
�إننا ندين هذه الأعمال الإجرامية الرعناء ،ونحمل االحتالل و�سلطته العميلة امل�س�ؤولية
الكامل��ة عنه��ا  .ان �أحرار العامل مطالبني بالوقوف ال�ص��ارم بوجه هذه اجلرائم الفا�ش��ية التي
ت�ستهدف �شباب االنتفا�ضة العارمة من اعتقال وقتل و�سقوط العديد من اجلرحى وانتهاكات
�ص��ارخة حلقوق الإن�س��ان ،ون�ؤكد �أن هذا امل�سل�س��ل الدامي اجلديد لن يكتب له االنت�ص��ار
مادامت االنتفا�ض��ة ال�ش��بابية الوطنية ال�سلمية متوا�صلة يف ال�س�ير احلثيث لتحقيق مطالبها
}ولاَ
امل�رشوع��ة ،وني��ل حرية العراق ،وحتقيق وحدته وا�س��تقالله من الغرب��اء واالحتاللَ ،
ب هَّ
اللَ َغافِلاً َع َّما يَ ْع َملُ ال َّظالمِ ُو َن{ ،وان غدا لناظره قريب .
تحَ َْ�س نَ َّ
مكتب �سماحة �آية اهلل العظمى

ال�سيد �أحمد احل�سني البغدادي
 22ربيع الأول 1423هـ
� 25شباط 2011م
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البيان اخلامس واالربعون
حول متديد بقاء االحتالل االميركي في العراق
ادىل �س��ماحة �آية اهلل العظمى ال�س��يد �أحمد احل�س��ني البغدادي ادام اهلل ظله بت�رصيح
خا�ص لوكالة االنباء اال�سالمية العراقية قال فيه بعد ان حمد اهلل واثنى عليه :
�س��بق ان �أعلنا مراراً وتكراراً وها نحن نكررها من جديد� :إِ َّن بقاء جمرد جندي �أمريكي
واحد حتت �أَية ذريعة يُ َّع ُد احتال ًال غري معلن حتى من دون احل�صانة التي تطالب بها وا�شنطن،
ذلك كله يف �سبيل �أن ت�أخذ زمام املبادرة اللوج�ستية بال�ضد من ق�ضايا الأمة امل�صريية الكربى

وم��ا تع��م به البلوى ..ويف �س��بيل ان تبقى اجلرمية والعنف وانعدام االمن ،وتف�ش��ي اخليانة
والتج�س���س والتهرب واجلنب واجلزع والغ�ش واال�س��تغالل واال�ستالب واال�ستثمار واجل�شع..
ويف �سبيل ان تبقى «ا�رسائيل» هي االقوى يف املنطقة.
و�أ�شار �سماحته اىل َ�أمر يف غاية اال�ستغراب قائالً� :إِ َّن ما يثري ده�شتي وحريتي �أن املرجع

املربز يف النجف اال�رشف يرى الظلم يقع على العراق والعراقيني ويقف مكتوف الأيدي .وهذا
هو ال�رس يف َ�أ َّن «ال�ش��يعي» ال يزال بعد قرون متطاولة يُعلن على كل َمن يَ ْ�س ُ
��ك ُت �أمام جرمية
قتل احل�سني ال�شهيد وال يتحرك للدفاع عنه ويُع َّد ُه �رشيك ًا يف دم االمام ،ويردد دعاء عا�شوراء

« :لعن اهلل �أم ًة قتلتك ،ولعن اهلل �أمة ظلمتك ،ولعن اهلل �أمة �س��معت بذلك فر�ض��يت به»

فكي��ف يف ع�رصن��ا املعومل املتوح�ش ه��ذا املرجع املربز اليفتي بحرمة بقاء القوات الع�س��كرية
االمريكية من حيث املبد�أ يف عراق العروبة واال�س�لام ،ونحن كعرب وم�س��لمني نرى اخلطر
الداه��م جم�س��داً يف الأَمركة والغربنة �أو العوملة ،وال ان�س��ى التعبري العمي��ق الرائع القائل :

«ال�ساكت عن احلق �شيطان �أخر�س»(.)1

(( )1املن�سق) :وهناك مقولة لدو�ستبويفكي « :ان ال�ساكت عن اجلرمية كامل�شرتك فيها» .

30

ت�أ�صيل معريف بني الثورية والال ثورية

و�أكد �سماحته� :إِ َّن املطلوب من االن�سان العراقي هو العودة اىل الذات ،وا�ستمرار املقاومة

ال�سيا�س��ية والعملياتية يف �سبيل تقوي�ض هذه االتفاقية اخليانية املزمع توقيعها بني اجلانبني .

وبالتايل يتمكن من �إنهاء االحتالل والتابعني له ،وتقرير م�صريه بنف�سه ،وممار�سة حقه امل�رشوع
يف ال�سيادة الوطنية الكاملة �إ�سو ًة بباقي العامل املتح�رض ،ويف ت�شكيل دولته الثورية ب�سواعد كل

القوى ال�سيا�سية واالجتماعية الوطنية والإ�سالمية .واهلل تعاىل خري نا�رص ومعني ،واحلمد هلل
رب العاملني.
اخلمي�س  16من ذي القعدة 1432ه ـ
املوافق  13ت�رشين االول 2011م
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البيان السادس واالربعون
حول مسلسل مؤامرة الفيدراليات في العراق
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وبه ن�ستعني
يف ظل ان�س��حاب القوات الع�س��كرية االمريكي��ة املرتقب من الوط��ن اجلريح ،واملرحلة
امل�ص�يرية التي مير بها العراقيون وما تعم بهم البلوى ،ي�س��عى بع�ض ارباب االجندة املتفقة مع
االحتالل ودول اجلوار اجلغرايف يف االهداف وامل�ص��الح لتمرير م�ش��اريع تخدم م�آربهم اخلا�صة
من خالل تق�سيم العراق اىل اقاليم المتت اىل مفهوم الفيدرالية الالمركزية ب�صلة بو�صفه ا�شبه
بالنظ��ام الكونفدرايل الذي ي�س��تهدف تفتيت الوطن االعز اىل دوي�لات وكونتونات متعددة
املذاهب واالعراق ،وتقوي�ض الوالء الوطني ل�صالح والءات بديلة تخدم العوملة الربوية االوربية
الوطن مهدد على �شاكلة
تبتلع هذا الف�سيف�ساء العراقي االثني� .إِ َّن
َ
االمريكية الر�أ�سمالية كي َ

حكوم��ة اكراد الع��راق لأنها تتبنى النظام الكونفدرايل الذي ال يعطي �ص�لاحيات وا�س��عة
لل�س��لطة املركزية العميلة يف بغداد و�شمالنا اال�ش��م بربكات النظام الدميقراطي االحتادي ...
ي�سوده الدمار
الفيدرالية يف طريق االنف�صال احلتمي عن الوطن «الأُم» .يف وقت �أ َّن هذا الوطن
ُ

والبوار والدماء وهتك االعرا�ض ،وتتحكم فيه االحزاب وامليلي�شيات ،وقد ت�ؤدي هذه اخلطوة
من ا�ص��طفافات خطرية مو�صولة اىل منازعات واقتتال
امل�ش���ؤومة داخل البيت العراقي وما فيه َ
حول تر�سيم احلدود االدارية وتوزيع الرثوات من برتول وغاز ويرانيوم وزئبق ودوالر .لهذا كلَّه
ال ينجروا اىل خمططات م�رشوع ال�رشق االو�سط اجلديد «اال�رسائيلي»
اطالب كل ابنائي فوراً ب�أ َّ
ال يتهاونوا يف و�ض��ع حد ملثل هذه الدعوات التفتيتية والتق�سيمية التي تتكرر
االمريكي  ..و�أ َّ

ب�ين احلني والآخر ،وكلَّها ت�ؤكد انها حري�ص��ة على اخلروج من هول هذه االزمة امل�ستع�ص��ية

يف �س��بيل الرتويج لها و�ش��د الإعالم نحوها  .ونحن على ثقة ،يا �أبنائي� ،أ َّن املت�آمرين مهما
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�س��اهموا يف ا�ش��عال فتيل الفتنة املذهبية والعرقية واالثنية يف ع��راق يبحث عن هوية وطنية
م�ستقلة ،وعن اطروحة تعددية �شورية م�ؤ�س�ساتية جديدة ،بيد َ�أنَّهم ال ي�ستطيعون هذه املرة ان

ي�س��حقوا ارادة العراقيني ال�ص��لبة الذين ك�شفوا هذه ال�سيناريو اخلطري يف مطلع �شهور االحتالل
م��ن خالل العمالء واجلوا�س��ي�س واملرتزقة على الرغم من املاكنة االعالمية ال�ض��الة امل�ض��لة
(ف�ضائيات ..اذاعات� ..ص��حافة ..مواقع انرتنت ..غرف حمادثة �صوتية) مثل :االجتاه،
والعهد ،والفرات ،والعراقية ،واحلرة ،والنعيم ،وراديو �سوا ،والعراق احلر ،وكثري غريها.
ان املطل��وب من ابنائي اال�ص�لاء يف ظل هذه التطورات االخ�يرة هو ان يردوا على دعاة
ال
التق�س��يم يف �ص�لاح الدي��ن واالنبار وغريهما من خ�لال الت�أكيد على ان الع��راق ما هو �إ َّ
اقليم واحد ال عدة اقاليم منق�س��مة متفرقة متخا�ص��مة على طول التاريخ ،وهذا ما ي�صبو اليه
اال�س��تكبار االمريكي والطاغوت «اال�رسائيلي» ليت�ص��ارع الكل فيما بينه��م ،واجلميع يفكر
على ح�س��اب الآخرين ،ال مل�صلحة املواطنة العراقية والوطن الأُم ،ويبقى هو ليحقق م�صاحله
اال�س�تراتيجية يف العراق املذبوح ،خالف ًا الطالقات االدلة الت�رشيعية وعموماتها التي توجب
وح��دة ابن��اء االمة ،و َ
ال ووجدان ًا
لأ َّن هذا التق�س��يم عظيم اجلُرم كتاب ًا و�س��ن ًة واجماع ً
��ا وعق ً
وتاريخاً.

وختام��اً� ...إِ َّن ال�رشيع��ة اال�س�لامية اخلامتة قد �ش��نت حملة ال ه��وادة فيها يف حرب

الطواغيت واذنابهم من ال�سيا�س��يني االنتهازيني مثل هامان ،والر�أ�س��ماليني مثل قارون ،ويف
الوقت نف�سه مل ِ
تعف ال�رشيعة اخلامتة االمم واالقوام من امل�س�ؤولية امللقاة عليهم ،ب�سبب االنقياد
والتبعية الذيلية ،فالأمم والأقوام هي التي ت�ص��نع اجلباب��رة والطواغيت كل الطواغيت يف هذا
الكون الرهيب وان غداً لناظره قريب.
�أحمد احل�سني البغدادي
الأول من ذي احلجة 1432هـ
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الف�صل الثالث
�أحاديـــث
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احلديث الرابع واألربعون
حول املصاحلة الوطنية بني الفرقاء العراقيني
م�ساء الثالثاء احلادي والع�رشين من جمادي الآخر 1432ه  -امل�صادف الرابع والع�رشين
من �آيار (مايو) 2011م �إت�ص��ل ا َ
لأخ رعد عبد املجيد (مذيع قناة الرافدين الف�ضائية يف تغطية
خا�صة ب�ش�أن التغيري والتحرير يف العراق املذبوح) مع �سماحة الأخ املرجع القائد ال�سيد �أحمد
احل�سني البغدادي �أدام اهلل ظله ،ي�ستف�رس من �سماحته عن ر�أيه يف العر�ض الذي يق ِّدمه رئي�س

الوزراء نوري املالكي فيما يخ�ص دعوته اىل امل�ص��احلة الوطنية ،بعد �أن حمد اهلل و�أثنى عليه
�أن�ش�أ �سماحته يقول:
بي ال�شيخ عبد احل�سن ابو �ص��يبع وحدثني نيابة عن النائب احلاج �صادق اللبان
�إت�ص��ل َّ

عن ائتالف دولة القانون وع�ض��و الربملان العراقي من قبل َم ْن يُ َّ�سمى بـــ «رئي�س الوزراء نوري
علي �أن الأخري يرغ��ب يف عودتك اىل الوطن ،ويرتب ُ�أمورك ،وي�س��اند تيار
املالك��ي» واك��د َّ
مرجعيت َِك عرب م�رشوع امل�صاحلة الوطنية ،وقد اجبته �رصاحة :
� َّأي حديث يتحدث هذا الرجل عن م�صاحلة عراقية وطنية حقيقية �صادقة ،وحزبه احلاكم

يف ظل االحتالل الأمريكي  -التوراتي الفتنوي ،ووجود �سفارة امريكية مِن �أعظم ال�سفارات يف
عد قاعدة جت�س�سية  -ع�سكرية �ضخمة ،تُعد
العامل ويف التاريخ ،يقدر عدد موظفيها بالآلآف ،تُ ّ
ال ا�سرتاتيجي ًا عن القواعد الع�سكرية ،التي �أَن�ش�أتها يف بع�ض دول اخلليج العربي .
بدي ً
� َّأي حدي��ث يتح��دث هذا الرج��ل ،يف ظل تدخالت �إِقليمية عن�رصي��ة طائفية يتعاظم

نفوذها؟..

� َّأي حديث يتحدث هذا الرجل ،وهو يقمع التظاهرات واالعت�صامات ال�شعبوية يف �ساحة

التحرير يف بغداد كما يف املدن العراقية االخرى ؟..
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�س��ود كُتب بامالءات امريكية ــــ
� َّأي حديث يتحدث هذا الرجل ،وهو ينفذ د�س��توراً �أَ َ

�صهيونية ؟..

كر�س الفقر والبطالة وازمة الإ�س��كان واملوا�صالت
� َّأي حديث يتحدث هذا الرجل ،وهو َّ

والتعليم وال�صحة والتهجري والت�رشيد على نحو ب�شع؟..

� َّأي حديث يتحدث هذا الرجل ،يف ظل ت�صاعد االغتياالت الكيفية الغام�ضة ،وال�سيارات

املفخخة ،واالحزمة والعبوات النا�سفة واالج�ساد املمزقة والر�ؤو�س املقطوعة؟..

� َّأي حديث يتحدث هذا الرجل ،وهو ال يعرتف باملقاومة اال�س�لامية الوطنية ال�سيا�س��ية

منها والعملياتية ،بل اليزال ينعتها ب�أزالم النظام البائد والتكفريني؟..

� َّأي حديث يتحدث هذا الرجل ،يف ظل �س��جونه ال�رسية ،وما فيها من تعذيب المثيل

له يف الت�أريخ قدمي ًا وحديث ًا ؟

� َّأي حديث يتحدث هذا الرجل ،يف ظل دكتاتوريته التي فاقت دكتاتوريات «حممد ر�ضا

بهلوي» و«�صدام ح�سني» و«معمر القذايف» ؟..

� َّأي حديث يتحدث هذا الرجل ،يف ظل �إ�رصاره العنيد على عدم �إعادة املف�ص��ولني من

اجلي�ش العراقي ؟..

� َّأي حديث يتحدث هذا الرجل ،يف ظل عراق �أ�ص��بح م�رسح ًا للمو�س��اد «اال�رسائيلي»،
واجهزة املخابرات االقليمية والدولية ت�صول وجتول َ
لأداء دور تخريبي لغايات مك�شوفة ؟..
� َّأي حدي��ث يتح��دث ه��ذا الرج��ل ،يف ظ��ل عدم ا�س��تئناف بن��اء االجه��زة االمنية

واال�ستخباراتية وفق �أ�س�س مهنية ووطنية ت�ؤطر مهامها يف حدود حماية الوطن من �أي اعتداء
اقليمي �أو دويل؟
� َّأي حديث يتحدث هذا الرجل ،يف ظل عدم اعادة هيكلية مفا�ص��ل ال�س��لطة الق�ضائية

وتنزيهها من العنا�رص الغريبة عن هويتنا اال�سالمية العربية ؟..

� َّأي حديث يتحدث هذا الرجل ،يف ظل �س��كوته عن مطالبة االمريكان بتعوي�ض العراق

والعراقيني عن خ�سائرهم الهائلة منذ بداية االحتالل ؟..
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� َّأي حديث يتحدث هذا الرجل ،يف ظل دخول امليلي�ش��ات امل�س��لحة للقوى املتحالفة مع

قوات االحتالل االمريكي ؟..

� َّأي حديث يتحدث هذا الرجل ،يف ظل كرامة وطنية مهدورة من تبعات الف�صل ال�سابع

مبواده الثالث ع�رشة ؟..

� َّأي حديث يتحدث هذا الرجل ،والتقا�سم الوظيفي املذهبي واالثني ما زال �سائداً؟..
� َّأي حديث يتحدث هذا الرجل ،وت�ش��كيل الأحزاب واجلمعيات ما زال بال قانون ينظم

هذا احلق ؟..

� َّأي حديث يتحدث هذا الرجل ،يف ظل «انتخابات» ال تعني وحدها الدميقراطية احلقيقية

ال�صميمية مع وجود التق�سيمات العرقية واالثنية واملذهبية واملناطقية والع�شائرية؟..

� َّأي حدي��ث يتح��دث هذا الرجل ،يف ظل قبول االحتالل �أو تربيره �أو ت�س��ويغ االتفاقية

االمنية العراقية  -الأمريكية بذريعة مواجهة التحديات اخلارجية ؟..

� َّأي حدي��ث يتح��دث هذا الرجل ،وه��و يتواط�أ مع مرتكبي جرائ��م احلرب واالبادة من

اجلي�ش االمريكي يف العراق ؟..

الع��دو املجرم،
� َّأي حدي��ث يتح��دث ه��ذا الرجل ،يف ظل حفنة م��ن الغرباء التابعني
َّ

يعي�شون حتت قبة برملان ثرثري مافيوي ووعودٍ با�صالح �سيا�سي �شكلي ؟..

 اذن  ..مالعمل ؟..انت وحدك َ�أيها االن�سان العراقي املجاهد يف الت�صدي للدكتاتور امل�ستبد ..النه �إ�سكات
لالحتجاج والغ�ضب والثورة ..
اخلم�س امل�شهورة ..
العوا�صم
و�أنت وحدك يف �إنهاء االحتالل  ..النه كافر فاقد
َ
َ

انت وحدك قاطعت االنتخابات  ،فلم تذهب اىل �صناديق االقرتاع يف ظل االحتالل ..

النه يريد �رشعية (�ص��ورية) تباركها دول االقليم اجلغرايف ،ومن ثم الر�أي العام العاملي ليثبت
هيمنته  ،وحتقيق م�شاريعه الآنية وامل�ستقبلية  ،واالنق�ضا�ض على امل�رشوع الوطني اال�سالمي
العراقي ِعبرْ َ حكومة «منتخبة» عميلة ..
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وان��ت وحدك تنفرد مبحاكمة هذا الرجل اجلا�س��و�س اخلائن العمي��ل  ،والرتل اخلام�س
الدخيل َ ..
نف�س ُه مع �أقوى جهاز دويل ا�ستكباري غايته تفتيت ثرى الوطن  ،ومتزيق
لأ ّنَ ُه َّ
جن َد َ
�شمل الأُمة ،و�رسقة ثرواتها الطبيعية ..
�أنت وحدك تتحدى الطاغوت اال�س��تعماري  ..لأنَّ ُه ا�س��لوب فظيع من �أ�ساليب الهموم

واالالم واالغت�ص��اب واال�ستغالل واال�س��تحمار  ..على الرغم من ك ُّل العوا�صف العاتية ،

والهجمات التي تتكالب على ق�ضيتك طوال هذه الفرتة الزمنية من احل�صار اىل االحتالل .
ظلك ال�شامخ املت�ألق .
�سالم
عليك  ..و�سالم على َ
َ

�أما  مبادراتهم  ،ونوايا �إ�ص�لاحهم  ،وذريعة بقائهم با�س��م امل�ص��احلة الوطنية ،وبا�س��م

ا�س��تحقاقات املرحلة  ،والواقعية ال�سيا�س��ية والتوفيقية  ..فزبد يذهب  ،وال يبقى للحكومة
«املنتخب��ة» العميلة اال اخلزي والعار ،وال تبقى يف نهاية املطاف اال الكلمة الطيبة الوطنية ،
والبندقية املقاتلة تروم حترير االر�ض واالن�سان .

ي��ا للعجب  ..ال جديد حتت ال�ش��م�س  ..فقط الت�أريخ ي�ؤك��د لنا �أَ َّن االدارات املتعاقبة
عل��ى البي��ت االبي�ض بدءاً من �إدارة الرئي�س ترومان  ..و�ص��وال اىل الرئي���س ُ�أوباما ال تهتم

اطالق ًا ب�ش�أن حتقيق احلرية واال�صالح والدميقراطية  ،بل العك�س هو ال�صحيح ،حيث نالحظ
باللم�سة التجريبية  ،والر�ؤية الوجدانية �أنظمة وحكومات �شمولية ت�ضطهد �شعوبها امل�ست�ضعفة
وت�ستنزف قدراتها  على ال�صعد كافة  ..وخا�صة يف قارات �آ�سيا وافريقيا وامريكا الالتينية.
�إِ َّن االدارات االمريكية �س��اندت دكتاتوريات  :بينو�ش��يه يف �شيلي  ،وباتي�ستا يف كوبا،

و�سوموزا يف نيكاراغوا  ،وموبوتو يف زائري  ،وح�سني حربي يف ت�شاد  ،وم�رشف يف الباك�ستان،
وحممد ر�ضا بهلوي يف ايران  ،و�سوهارتو يف اندوني�سيا  ،وكثري غريهم !!..
ِ�إ َّن ترتيب االنقالبات الع�سكرية التي حتيكها (�سي � .آي � .أي) االمريكية يف �سبيل

حتقيق م�ص��احلها اال�س�تراتيجية يف فرتة ن�ستطيع ان ن�ص��فها بفرتة التناق�ض الآيديولوجي
االجنل��و  -االمريك��ي على املنطق��ة برمتها  ،وهذا ما طرحه « :مايل��ز كوبالند» يف كتابه
ال�شهري «لعبة الأمم» .
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ي��ا للعج��ب  ..الجديد حتت ال�ش��م�س  ..الت�أريخ وح��ده ي�ؤكد لنا �إجتاه ًا قوي ًا م�ض��اداً
للحري��ة واال�ص�لاح والدميقراطية يف العامل كلّ��ه  ...اذا كان هذا هو ت�أريخ امريكا فيما يتعلق
بـ «احلرية واال�ص�لاح والدميقراطية»  ..فكيف تطمئن ال�ش��عوب امل�ست�ضعفة اال�سالمية منها
وغري اال�س�لامية وت�ص�� ِّدقُ ه��ذه الدعوات الدمياغوغية (الت�ض��ليلية)  ،وهل م��ن املعقول ان
ي�س��عى االمريكان �إىل ت�س��ليم هذه ال�شعوب التي ال ت�ضمر لها حمبة ومودة ،القرار
ال�سيا�سي
َّ
الإ�سرتاتيجي  ..امل�ؤ�رشات امليدانية كلُّها ت�ؤكد لنا َ�أ َّن العملية ال�سيا�سية يف بالد الرافدين لي�س

عملية ت�ضليلية ت�ستهدف الهيمنة على النفط بو�صفه ثاين احتياطي يف العامل ،حتى تتحكم
يف القرار الدويل ،وتبقى اىل االبد القطب الآحادي يف االر�ض ،ك ُّل االر�ض .

�إِ َّن نظام ًا امرباطوري ًا عوملي ًا ر�أ�سمالي ًا ا�ستكباري ًا متوح� ًشا  ..كهذا ال يدوم  ،وم�ستحيل �أن
يدوم ك�سنة ت�أريخية  ..ال بد َ�أن يزول يف نهاية املطاف كما زالت الدول واحل�ضارات ال�سالفة،
واحلمد هلل رب العاملني .
وبعد �أن انتهى �سماحة الأخ املرجع القائد ،من حديثه ،انربى املذيع االخ رعد عبد املجيد
يعلق حمبذاً هذا احلديث الر�سايل االنبعاثي الثوري امللتزم ،ويثني على مواقف �سماحته.
ّ

ي�س��تطيع الق��ارىء الك��رمي ان يطلع عل��ى احلديث وغ�يره بالرجوع اىل موقع �س��ماحته

الر�سمي:
http://www.alsaed-albaghdadi.com
http://www.alsaed-albaghdadi.com
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احلديث اخلامس واألربعون
حول معرفة عاشوراء ومعرفة «الشعائر احلسينية»
بني التعتيم على مشروع احلسني وثورته ونيسان ذكره
حتدث �سماحة الأخ املرجع القائد �أحمد احل�سني البغدادي �أدام اهلل ظله يف مكتبه العامر
يف دم�شق مع ثلة من اخلطباء واملبلغني الإ�سالميني يف العراق حول ممار�سة «ال�شعائر» احل�سينية
التي تقام يف ذكرى عا�شوراء ،م�ساء ال�سبت امل�صادف االول من حمرم احلرام 1433هجرية ــ
ال�ساد�س والع�رشين من ت�رشين الثاين (نوفمرب)  2011ميالدية .
ويف ما يلي ن�ص احلديث:

ِين يُبلِّ ُغو َن رِ َ�سالاَ ِت هَّ
اللِ
اعوذ باهلل من ال�ش��يطان الرجيم ب�س��م اهلل الرحمن الرحيم }الَّذ َ َ
اللَ َو َك َفى ب هَّ
َويَ ْخ َ�شوْنَ ُه َولاَ يَ ْخ َ�شوْ َن َ�أ َح ًدا �إ اَِّل هَّ
ِاللِ َح�سِ يباً{ �سورة االحزاب الآية .39
�أيها الأخوة والأخوات

ال ي�ضيء
ملحمة عا�ش��وراء ..ق�ضية ال تنتهي  ،غدت مبعث الرف�ض واملقاومة  ،وم�شع ً

الدرب لل�س��ائرين يف �س��بيل دح�ض الباطل  ،و�إحياء احلق على طول الت�أريخ  ..ذلك النها
تفاعل��ت يف �ض��مري الأم��ة  ،وخلدت يف ذاك��رة الت�أري��خ دون ان يطفئ وهجه��ا � ،أو جتف
حرارتها ...يف �صورة �شعلة نار حترق جفون اجلبت والطاغوت حتى ك�أن « :كل يوم عا�شوراء،
وكل �أر�ض كربالء»  ..وحتى ك�أن �ص��وت احل�س�ين (ع) يدوي يف �أبعد �آفاق واقعنا املعا�رص:
«هيهات منا الذلة» ومنطلقه الر�س��ايل االن�س��اين احل�ض��اري يرف�ض كل الرف�ض كل �إن�سان ان
يداهن ظاملاً� ،أو ي�س��اند م�س��تبداً� ،أو يقبل باحتالل كافر م�س��تكرب فاقد العوا�ص��م اخلم�س

امل�شهورة.

كان��ت ملحمة عا�ش��وراء  ..منوذج ًا فري��داً  ،وانعطافة ت�أريخية حتتذيه��ا كل الثورات ،

واالنتفا�ضات  ،والوثبات التي حتدث يف كل الع�صور والدهور.

42

ت�أ�صيل معريف بني الثورية والال ثورية

وملحمة عا�ش��وراء� ..أعظم در�س يف الت�ص��دي وال�صمود والت�ضحية والفداء لإر�ساء املثل
واملباديء والتقوى والعمل ال�صالح.
ملحمة عا�ش��وراء  ..هي ذكرى م�ؤملة عزيزة على قلوب �أحرار م�ست�ض��عفي العامل  ،النها
تعود اىل ذكرى ا�ست�ش��هاد الإمام احل�س�ين بن علي ابن �أبي طالب (ع)  ،وبا�ست�ش��هاده على
ِ
املغت�صب
الطاغوت
�أر�ض كربالء �رضب املثل االعلى يف �صيانة بي�ضة الإ�سالم القائد  ،وتعرية
ِ
للإمام َة ال�رشعية.

يف مثل هذا اليوم يعود العراقيون بعد عا�ش��وراء اىل همومهم ،كما كانوا قبل عا�شوراء..

ففي ذكرى م�ص��يبة واقعة الطف الدموية الرهيبة ن�س��يت الهم��وم واملعاناة والت�آمر واخلذالن،
وتعطلت االعمال وزاد اال�س��تهالك ،ومبزيد من البكاء والنوح والتباكي ومرا�سم مواكب اللطم
والت�ش��بيه والتمثيل يف الطرق وال�ش��وارع العامة ،ويف امل�ساجد واحل�س��ينيات والتكايا ،يخرج
االن�سان احل�سيني من عا�شوراء مربئ ًا من الذنوب والآثام كما ولدته �أُمه اخذاً باحلديث ال�صادقي

ر�ض بالقهر والقوة قيم الغرب
القائل« :من بكى وتباكى على احل�س�ين دخل اجلنة»! بينما تُ َف ُ
احلداثية والعوملية والليربالية من خالل احل�صارات االقت�صادية املفرو�ضة ،واحلروب اال�ستباقية

لن�سف البنى التحتية واالجتماعية على ماتفعله الأ�صولية الإجنيلية بقيادة املحافظني اجلدد يف
الواليات املتحدة االمريكية وب�أداة �صهاينة العرب الذين قادوا ويقودون حرب ًا مدمرة �ضد العروبة
واال�سالم املحمدي الأممي احل�ضاري اال�ص��يل ،وت�شييد القواعد الع�سكرية املرتامية االطراف
يف العراق ودول اخلليج العربي يف �س��بيل تهديد �أمن املنطقة وتفجريها ،واال�ستعدادات على
ا�ش��دها لإ�ش��عال الفنت وتكري�س الإقتتال يف م�رص واليمن وليبيا والبحرين و�س��وريا يف �سبيل
حتقيق �س��ايك�س  -بيكو جديدة يف املنطقة برمتها يُ ّ�سِ هل للقوى اال�ستكبارية العاملية ال�سيطرة

عل��ى املنطقة برمته��ا ،كما حدث بالفعل بتفتي��ت دولة اخلالفة اال�س�لامية العثمانية بعد
احلرب الكونية االوىل عام 1914م ،وعلى هذا املنوال تتحول عا�ش��وراء اىل دين حداد وعزاء
وهيمنة اخلطاب احل�س��يني املحافظ الق�ص�صي اخليايل اجلعلي ال�صفوي بهدف ت�ضخيم امل�أ�ساة
الكربى ..ذلك كله من اجل �إثارة النعرات الطائفية املذهبية ،وبالتايل تنعك�س على �ش��كل
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حق
اتهامات وافرتاءات و�ش��تائم مبزايدات �سوقية ،وم�س��اجالت كالمية ،واقاويل مقززة يف ِّ
رموز اال�سالم ي�أنف منها االن�سان ،نوع االن�سان ،ف�ضال عن االن�سان املعتقد مب�سرية الإمام علي
وا�سالمه الوحدوي الر�سايل االنبعاثي الثوري الذي و�ضع اال�س�س وال�ضوابط االخالقية الرفيعة
��ج َب اتباع هذه اال�ساليب امل�س��تهجنة دون التعر�ض مل�صالح االمة
ال�س��اليب االحتجاجَ ،
و�ش َ
لكن قبلتها
وم�آ�س��يها من خالل ع�صابات تدعي اال�س�لام بانها ترفع لواء احزاب ا�سالميةَّ ،

البيت االبي�ض ور�س��ولها بايدن و�إمامها اوباما و�س��اركوزي .م�ضاف ًا اىل االحتالل اال�ستيطاين
«اال�رسائيل��ي» لكل الرثى الوطني الفل�س��طيني ،واالحتالل الهندي لك�ش��مري وال�س��وفيتي
لل�شي�ش��ان ..ودون التعر���ض لهذا العراق ،مركز الدائرة النبوي��ة الكونية منذ الفي�ض الب�رشي
النوحي ،وابقاء َ�أكرث من خم�س��ة �آالف ع�سكري امريكي على �أر�ضه ب�صفة مدربني ،وب�ضعة
�آالف م��ن العامل�ين يف ال�رشكات االمنية الذين ُع ِرفوا ب�أفعالهم االجرامية مبا فيهم املتقاعدون

الذين يهيمنون على مفا�صل الوظائف احلكومية الهامة...
�سبحان اهلل !..

�إِ َّن ا�ستبدال �صفحات عا�شوراء الثورة وحترير االن�سان «ال�شيعي» امل�سلم املعا�رص ب�صفحات

الب��كاء والتباك��ي من خالل ان�ش��غالل البع�ض بالذك��ر والدعاء والتو�س��ل ،والبع�ض الآخر
بالإطعام بحيث ي�ص��ل اىل اال�رساف والتبذير ،واحيان ًا ب�رضب ر�أ�سه وظهره بالآالت اجلارحة
لكي يتجاوز له اهلل عن ذنوبه واثامه ال�شخ�صانية ويغفر له ،ولكي ي�صل اىل حريته وجناته من
نار جهنم ،ويظفر بنعيم االخرة بعد �صعوده اىل امللكوت االعلى ،يف حني ان طريق اخلال�ص
ا َ
لأبدي يف الآخرة هو اخلال�ص من الدنيا ،بينما جمال�س قراءة التعزية الرو�ضة فيها ،وانطالق
م�س�يرة املواكب لها �أعرا ُفها و�أزيا�ؤها ور�س��ومها وت�ش��كيالتها ت�ؤدى با�سلوب رتيب متحجر بال

جدوى ،جمرد طقو�س �شعائرية مذهبية جامدة راكدة ال روح فيها وال حركة وال حياة ناب�ضة،
بل �إِنَّها تعترب خمالفة �رشعية ال تغتفر يف تقوي�ض ال�ص��حوة اال�سالمية وتطلعات ر�سالة الي�سار

اال�سالمي الذي كان قادراً يف فرتة من الفرتات على حتريك ال�شارع اال�سالمي ،ف�إِحياء عا�شوراء
منف�صل عن احلياة اال�سالمية العامة ومواجهة اجلبت
الذي ورد فيه ن�ص مايف ذلك ريب غري
ٍ
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والطاغوت وبالهات املجتمع وتناق�ض��اته وتقاليده ال�ش��اذة امل�س��تهجنة ،ال�سيما ونحن نعاين
متوت جوع ًا يف ال�ص��ومال وال�سودان والعراق واريرتيا
َ�أزمة طوفان الفقر والإِفقار واالمة امل�س��لمة ُ

وت�ش��اد ومايل وبنغالد�ش ،تت�ص��دق عليهم هيئات االغاثة الدولية واملنظمات العاملية ،بينما

ترتاك��م الرثوات من عوائد النفط ،وتت�ص��اعد عدة مرات يف االعوام االخرية ،وحكام العرب
وامل�سلمون يغو�ص��ون يف الرثاء الفاح�ش ،ال�سيما غالة ال�سيا�سة يف املنطقة ال�صفراء املوتورون،
ومتتلئ البنوك االجنبية ب�أموال نهبوها واغت�ص��بوها عنو ًة من عرق الفالحني والعمال واحلرفني
ُ

والعاطل�ين ع��ن العمل ،ناهيك عن عمليات التفجري والتفخي��خ والقتل على الهوية وانعدام
االمن وال�س��لم االهلي ،وهذا يعني ان يف داخل حكومة �س��لطة االحتالل الفتنوية مافيات
اجرامية واقعية متتلك احل�صانة ،وت�رسق اموال االمة وتقتل �أبناءها ب�شكل يومي منذ احتالل
بغ��داد حت��ى الآن ،لهذا َ�أقول َ�أيها الأخوة والأخوات ،من خ��ان مر ًة خان الف مرةٍ  ..ومن

يقتل الف ان�سان ..ومن �أَدمن على
�رسق دوالراً يَ�سرْ ْق مليون دوالر ..ومن قتل ان�سان ًا بريئ ًا ْ
جرمي��ة نكراء وتنظيم اخلاليا ال�رسية فلن يتوب ،واالنكى من ذلك �أننا نعاين َ�أزمة اجلماهري
التائهة التي الديدن لها ما عدا اتخاذ عبادة التقليد ،وعبادة ال�شيطان ،وعبادة الرموز ،وعبادة
املا�ض��ي العتيق املوروث املنحرف عن خط الر�س��ول واالئمة وال�صلحاء ،وتكرار ما هو مكرر مما
ال
ال نتيج��ة ايجابية منه على �س��بيل الإطالق وقد اتخذت اجلماه�ير العبادة التخديرية بدي ً
عن اجلهاد واال�ست�ش��هاد ،واال�ستحواذ ال�شيطاين بديال عن اال�ستخالف الرحماين ،وامللكية

ال ع��ن القطاع العام ..والديدن لها
ال ع��ن امللكية العامة ،والقطاع اخلا�ص بدي ً
اخلا�ص��ة بدي ً

ماعدا اتخاذ االلهة الب�رشية من دون اهلل ،فت�أتي العناوين الثانوية واحليل ال�رشعية والت�أويالت
تلو الت�أويالت متناغم ًة مع مراد الواقعية ال�سيا�سية والتوفيقية الال�رشعية ،واالهواء غري امللتزمة
بالنظام الكلي للقر�آن الكرمي وتف�س�يره تف�س�يراً �س��لبي ًا يفرغه من م�ض��مونه وحمتواه الر�سايل

الواقعي اال�ص��يل .وحينما يتحول الوعاظ واخلطباء اىل �شخ�صية متميزة يف الدراما يف الراوية
والق�صة وطريقة جلو�سهم على منرب الوعظ املرتفع ،وامل�ستمع املتلقي امل�سكني امامه ي�ستح�سن
االلقاء ،ويعي�ش حلظته لين�س��ى م�أ�ساة الزمان املمتدة قبل حلظة الوعظ وبعدها �أَتى اىل الوعظ
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لينف�س عن همه وكربه والتيه املظلم الذي يعي�ش فيه وي�سرتيح نف�سي ًا ثم يغادر الوعظ بعد هذه
ال�س��يناريوهات ب�ش��كلها التخديري اخلرايف .ان حلم اهلل تعاىل عليهم و�صربه بعد هذا العمل
الال �إ�سالمي معه تعاىل ليده�شني اكرث من عظمة هذا الكون الال متناهي ودقة نظامه القر�آين
الذي الي�أتي �إِليه الباطل من بني يديه وال من خلفه.
�أيها الأخوة والأخوات
اريد ان اقول يف منتهى ال�رصاحة �إِ َّن احياء ذكرى عا�شوراء كل عام ،قبل ت�أ�سي�س الدولة

ال�ص��فوية «ال�ش��يعية» يف ايران مل يكن فيه وجود ملرا�س��يم ال�ش��بيه والتمثيل و�رضب الر�ؤو�س
واالج�س��اد بال�سيوف والآالت اجلارحة با�س��م احياء ال�شعائر احل�سينية وت�شجيعها كم�ستحب
وم ْن يفهم جذورها ا َ
لأ�ص��لية
ديني وتكليف �رشعي حم�ص��وراً بيوم عا�ش��وراء الثورة والتغيريَ ،

وما ا�ض��يف اليها ال يجد فيها �س��وى ت�شويه �صورة الت�شيع العلوي الأحمر لدى غريهم �أو عند
مثقفي ال�شيعة انف�سهم ،تلك اخلرافات اجلامدة التي حاول الت�شيع ال�صفوي جهده ان يدخلها
اىل �صلب روح اال�سالم .لغر�ض تثبيتها وربطها بعا�شوراء للتعتيم على م�رشوع احل�سني وثورته
وا�ست�ش��هاده يف �س��بيل ذاك امل�رشوع وتلك الثورة ،وال جند َمن يت�صدى بالنقد والتحليل لتلك
اخلرافات لإثبات بطالنها وبع ُدها عن اال�س�لام القائد والف�ص��ل بينها وبني ا�ست�شهاد احل�سني

عليه ال�سالم.

ان هذه البدع امل�س��تحدثة واالبتكارات اجلديدة ال�ض��الة امل�ضلة امنا اقتب�ست من العادات
والتقالي��د الدينية امل�س��يحية املوجودة على �ص��خرة الواقع العملي يف اوروب��ا ال�رشقية ح�رصاً،
ذلك كله يف �س��بيل ان ينف�صل الت�شيع العلوي عن الت�سنن العمري ،وي�شعر كل واحد منهما
�سواء ب�سواء .وكان الهدف الرئي�سي من ت�أ�سي�س
نقي�ضان �صارخان غاية وو�سيلة افقي ًا وعمودي ًا ً

الدولة ال�ص��فوية «ال�شيعية» ان تقوم بدور االنف�ص��ال عن الدولة العثمانية الإ�سالمية املوحدة
يف �س��بيل ا�ض��عافها و�إدخالها يف معارك مذهبية وقومية دامية ،وقد دارت حروب داخلية بني
اجلانب�ين بالفع��ل على مدى قرون عديدة ،ا�س��تخدمت فيها النع��رات الطائفية من الطرفني
كليهما لأغرا�ض �سيا�س��ية تخدم مطامعهما التو�س��عية ،تعك�س وج��ود عقد قدمية يف نفو�س
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املتامرين االمربيالني الغربني من الدولة العثمانية ،وهي رد فعل متوقع يف مواجهة االنت�صارات
البطولية العمالقة التي حققها العثمانيون الأ�ش��داء �إِبان احلروب الطاحنة التي خا�ض��وها يف
�آ�سيا وافريقيا.
من هنا ال نرى من مظاهر احياء الق�ضية احل�سينية عدا التوجه املذهبي الآحادي اخلا�ص
وجتذي��ر التقية والتقليد املوروث املنحرف الذي ي�ؤدي اىل الفرقة والعداوة والبغ�ض��اء والهالك،
والتخلي عن امل�س�ؤولية االنبعاثية الر�سالية اجلماعية يف حني كان ال�شيعي وال�سني امة و�سطية
واحدة مرتا�صة ترف�ض التطرف والغلو واالق�صاء والتهمي�ش ،تعك�س �صورة الإله الواحد االحد
ال�ص��مد ،وت�ؤمن به وتطيع �أوامره ونواهيه لي�س��ت الوحدة يف دولة الإ�سالم املحمدي اال�صيل
�ش��عارات او امني��ات ،بل ه��ي حقيقة واقعة ماثلة ،ت�ش��عر االمة ب�آثاره��ا العملية و�أهميتها
}و�إِ َّن َه ِذهِ ُ�أ َّم ُت ُك ْم ُ�أ َّم ًة
الواقعية على نهج الق�ض��ايا احلقيقية ال على نهج الق�ض��ايا ال�شخ�ص��ية َ
َواحِ َد ًة َو�أَنَا َربُّ ُك ْم َفاتَّ ُقونِ{ بل �أمة م�س�ؤولة عن اجلماعات الب�رشية كلها ،لذلك كانت خري امة
ت للنا�س ،وهي �صاحبة ال�رشيعة اخلامتة يت�ساوى امامها اجلميع ،دون متييز بني الأعراق
ُ�أ ْخ ِر َج ْ

والأقوام ،بني ال�شمال واجلنوب ،ال تقوم على املقا�سات املزدوجة �أو تق�سيم الب�رش اىل مركز �أو
طرف ،ومتح�رض �أو بدائي� ،أو �سيد وعبد.
وه��ا هنا اعتذر ع��ن «جتاوزاتي» التي تثري حفيظة البع�ض من الرم��وز الدينية القابعة يف
النجف وقم ،بيد َ�أين �أرجو ان ين�صفوين ويعطوين و�أمثايل احلق يف َ�أننا وكثري غرينا من القوى
نتطلع اىل اال�سالم القائد ،وجناهد يف �سبيله كي ت�سود
التقدمية الي�س��ارية اال�س�لامية املتنورة
ُ

مفاهيم��ه احلقيقية يف الواقع العملي كما �س��ادت يف ع�رص الر�س��ول الأعظ��م واالئمة الهداة
امليامني واخللفاء الرا�شدين.

وها هنا كذلك ،اختم حديثي بالدعاء لكم ،والرجاء من اهلل �سبحانه وتعاىل �أَ ْن يلهمكم

�ص��ل على حممد و�آل
ال�س��داد والتوفيق يف عملكم الوحدوي اال�س�لامي واقول. : .اللهم
ِّ
وعجِ ل فرجهم والعن اعداء احلق والعدل واحلرية والكلمة امللتزمة.
حممدّ ،

. .الله��م ا�رشح �ص��دورنا لفهم �رشيعة اال�س�لام اخلامتة ،واغفر لنا ولآبائن��ا ولأقربائنا
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و�أ�ص��دقائنا وجرياننا ،وملن له احلق علينا ،ولإخواننا الذين �سبقونا باالميان ،ونه�ضوا بالأدوار
اخلطرية لكي ي�ضمنوا للأمة العزة واملنعة واالمان.
. .الله��م ارفع درجات علمائنا القر�آنيني ،وفقهائنا املجاهدين ،وا�س��اتذتنا الر�س��اليني
ووعاظنا العاملني .و�أملأ افئدتهم باملعرفة ،وارزقهم �سعادة الدنيا ونعيم الآخرة.
.  .اللهم زد يف درجات �ش��هدائنا الذين رفعوا بدمائهم املتوهجة كلمة التوحيد والر�سالة
والقر�آن يف بدر ويف عا�شوراء ،ونتمنى ان نكون على �سريتهم اال�ست�شهادية عن قريب ان �شاء
اهلل تع��اىل ،لأننا م�ؤمنون ،ولأنا موقنون برحمتك ...يا �أرحم الراحمني ،ف�إنك �أف�ض��ل من
دعي ،و�أح�سن من �أجاب.
وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم و�ص��لى اهلل على حممد و�آله الطاهرين و�أ�صحابه
املنتجبني.
و�سالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته.
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احلديث السادس واألربعون
حول مولد سيد الكائنات محمد رسول اهلل (ص)
حتدث �س��ماحة الأخ املرجع القائد �أحمد احل�س��ني البغدادي يف مكتبه يف دم�شق على
ح�ش��د من اال�س�لاميني حول مولد �سيد الكائنات حممد ر�سول اهلل يف ال�سابع ع�رش من �شهر
ربيع االول عام 1432هجرية ،حيث ذهب يقول :بعد َ�أن حمد اهلل و�أثنى عليه:
يف البدء الأنبياء – هم يف الأغلب الأعم  -رعاة ما�شية ،و�صنعة� ،أهل فن وحرفة ،كان
حممد راعي �أغنام قري�ش يف القراريط..
النبي داوود حداداً و�صانع دروع ،ونوح جناراً ،والر�سول َّ

فهم �أبناء الفقر والفاقة واملحن واخلطوب ،وهم يواجهون حتديات الكهنة والنبالء وامللأ املرتفني
من اجلبابرة والطواغيت كفرعون م�رص ،وقي�رص الروم ،وك�رسى الفر�س ،وا�س��تقراطية قري�ش.
وبكلمة واحدة ،ه�ؤالء الأنبياء والر�س��ل مظهر العدل الإلهي ،والغ�ض��ب الإلهي ،وهم �صورة
م�رشقة رحيمة �إن�سانية �أ�صيلة.
�إذن� ..صدق َمن قال:

حممد خمدت نريان فار�س ،و�سقطت �رشفات ق�رص ك�رسى يف
«عندما ولد نبي الإ�سالم َّ

املدائن ،وغا�صت بحرية �ساوه».
هذه املقولة اخلالدة �أُطرت بثالثة مناذج :الرثوة ..وال�سلطة ..و�أولياء ال ِّدين التقليديني..
تنتهي �إىل الأبد بظهور �ش��خ�ص مل يكن من العلماء ،ومل يكن من الفال�س��فة ،ومل يكن من
أمي ًا ال يقر�أ ،وال يكتب ،بل
الفنانني ،ومل يكن من ال�شعراء ،ومل يكن من الأثرياء ..بل كان � ّ

كان يرع��ى يف قراري��ط �أغنام �أهل مكة ،وكان �ش��اب ًا يتيم ًا من الأب والأم ،ثم جنده بعد ذلك
يهبط من اعتكافه يف غار حراء – ُلي ْعل َِن حرب ًا ال هوادة فيها على ذئاب الأر�ستقراطية القر�شية،
وطواغي��ت ك�رسى وقي�رص  -بعد �أن �أم�ض��ى عمره يف خلوات االن��زواء ويف الت�أمالت املت�ألقة،
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و�أوقد ال�شوق نريان الو�صال واملناجاة مع حبيبه واالقرتاب منه تعاىل ،ثم ي�ؤدي بعد ذلك دوراً
ر�سالي ًا خامتي ًا عظيم ًا يف تقرير م�صري الأمم والأقوام نحو �سعادة الدنيا ونعيم الآخرة.
ه��ذا ،ون��راه يف قمة انت�ص��اراته وهزمية جبابرة قري���ش حني دخل مكة عن��و ًة ..تلك املدينة
املتوح�ش��ة املتعط�ش��ة اىل الدم��اء الربيئة ،التي عذبت��ه ونفته و�رشدته بعد �أن ف�ش��لت يف هدر دمه
و�أ�ص��حابه ع�رشين عاماً ،يقف �إىل جوار الكعبة كقدرة قي�رص ،ويوجه رحمته ور�أفته و�س��ماحته �إىل
جبابرة قري�ش ،وكان حوله ع�رشة �آالف من الرجال الأ�شداء املقاتلني يريدون �أن يث�أروا من ه�ؤالء يف
�سبيل �أن ي�صبوا غ�ضبهم وانتقامهم على �أبي �سفيان بن حرب وغريه من امل�رشكني ،وي�س�أل �أهلها:
ابن َمن؟..
«م��اذا ت��رون �أين فاعل بكم اليوم؟! ،».وه�ؤالء الذي��ن يعرفونه حق املعرفة ُ
ويرون بعيونهم يجيبون بقولهم:
«�أخ كرمي وابن �أخ كرمي»
بطلعة ٍ
ٍ
بهية وب�ص��وت مل�ؤه ال�ص��دق والعفو والرحمة الهادئة ،تثري �إعجاب ال�سيد
فيقول:
امل�سيح وده�شته:
«اذهبوا ..ف�أنتم الطلقاء !».
ما �أعظم هذه املبادرة الر�سالية االنبعاثية الرحيمة!
هل ميكن �أ ْن ي�صدق �أح ٌد يف هذا الكون الرهيب �أ َّن الرجل الذي نراه يف حومة الوغى يف
فرا�ش ،مت�شوقني �إىل البذل والت�ضحية ..ال يرون احلياة
مقدمة �أ�صحابه الذين ال يرقدون يف ٍ
�إال ح��راك ًا من �أجل �س��عادة الدنيا ،وما احلياة عندهم �إال من �أج��ل نعيم الآخرة ،رهبان ًا يف
الليل ،فر�س��ان ًا يف النهار ،يحمل �أمامهم وهم على �ص��هوات جيادهم املقتحمة ك�أنهم �أجناد
القيا��صرة ،ال يولُّ��ون الأدبار �أم��ام العدو ،يحمل ويهاجم ،ي�أخذ يف ك ّف��ه حفن ًة من تراب،
يرميها يف وجه العدو وهو ي�رصخ ب�أعلى ال�صوت:
(�شدوا ! ... )..فرتق�ص ال�سيوف البتارة وهو يقول ب�صوت خافت م�أخوذاً بن�شوة الن�رص
ّ
رت وجنتاه من البهجة وال�رسور وعلى �شفتيه ابت�سامة يفي�ض منها الر�ضا:
احم ْ
املبني ،وقد َّ
«�آيه ...الآن قد حمي الوطي�س!»
ولهذا الق له و�سام خامتية الر�ساالت الإلهية ،واحلمد هلل رب العاملني.
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احلديث السابع واألربعون
حول االسالم السياسي الوسطي والربيع العربي
حتدث �س��ماحة الأخ املرجع القائد �أحمد احل�سني البغدادي �أدام اهلل ظله حول الإ�سالم
ال�سيا�س��ي الو�س��طي والربيع العربي يف مركز الأمة للدرا�سات اال�سترياتيجية م�ساء العا�رش من
جمادي االول 1433هـ -الثاين من ني�سان (ابريل) 2012م.
وفيما يلي ن�ص احلديث:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�أيها الأخوة والأخوات
يف البدء يت َّطلع الإن�س��ان ،من حيث هو �إن�سان� ،إىل حتقيق املجتمع املثايل العادل ،حتى

��ا يف هذه الدنيا .فاملنظرون العباقرة حاول��وا على طول التاريخ حتقيق
يعي�ش �س��عيداً حراً كرمي ً

احلياة العادلة واملجتمع املثايل ،بيد �أنها م�س�ألة خيالية ال ميكن حتقيقها ٍ
بحال من الأحوال يف
هذا الكون ..حتى �أَ َّن كارل مارك�س �صنع جمتمع ًا خيالي ًا لي�س هو املجتمع الطبقي الذي كان
يطمح �إىل حتقيقه يف امل�س��تقبل ،م�س��تقبل مرحلة املجتمع ال�شيوعي بعد تطبيق «اال�شرتاكية

العلمية» فراراً من جحيم ا�س��تغالل الإن�س��ان للإن�س��ا َن .وكذلك الدين ي�أمل حتقيق فردو�س

مثايل يتوق �إليه يف بناء حياة حرة كرمية على ال�صعد كافة ــ بيد �أنه ا�ستطاع �أن ي�صنع تاريخ ًا
وثقاف�� ًة وفكراً ،ويرب��ي �أجيا ًال من بني الب�رش على امل�س��ارات التي يرغب ــ يف حني ال نرى
جت�سيداً عملي ًا ملجتمع مثايل على طول التاريخ ،بل وال نرى قائداً ملهم ًا و�إمام ًا مع�صوم ًا ينقذ

��ا وقبح ًا والزال حتى
الإن�س��ان ويغ�ير العامل فيملأ الأر���ض عد ًال وجما ًال بعد �أن ملئت ظلم ً
هذه اللحظات فلم يتحقق املجتمع املثايل العادل الذي �ص��نعه خيال منظري املجتمعات منذ
الفي�ض الب�رشي الثاين بقيادة النبي نوح (ع) ،بل منذ ح�ضارة ما بني النهرين وحتى اليوم!..
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لذل��ك تهافتت �أمريكا والغرب الر�أ�س��مايل من (حتميات) �سيا�س��ته الربغماتية الأحادية يف
(نهاي��ة التاريخ)( .)2هو يحارب الإ�س�لام املحمدي الأ�ص��يل ،ويكره �أبن��اء الأمة على طول
التاريخ ،وال يقبل �إطالق ًا حتقيق املجتمع الإ�سالمي والدولة الإِ�سالمية يف �أي وطن من �أوطاننا
العربي��ة والإ�س�لامية ،وهو ينادي بتطبيق �ش��عار احلرية والإ�ص�لاح والدميقراطية من خالل
نتائج �ص��ناديق االقرتاع على �أن يكون (الفائز) متفق ًا مع م�رشوعه وم�صاحله ،وي�ؤمن با�ستالم
القيادة ال�سيا�س��ية للذي ميلك قاعدة �ش��عبوية عري�ض��ة� ،رشيطة �أن يكون «الفائز» مع تطلعاته
وم�آرب��ه ،ويُعلن «التوبة» ع��ن تكرار الع��ودة �إىل اجلهاد واملقاومة الإ�س�لامية ،والتخلي عن
املنهج الإنقالبي ،واالنخراط يف العمل ال�سيا�س��ي ،والت�س��ليم باالنتخابات من �أجل تطبيق

الدميقراطية كمعرب �إجباري �إىل تداول ال�س��لطة ،ومعزز ب�ش��هادة �س��لوك من الثالوث اخلطر..
و�إِن يْك��ن احلاكم طاغي ًا م�س��تبداً! وينفرد كـ «قائد �رضورة تاريخ��ي» و«رئي�س مدى احلياة»،
�ش��خ�ص تخلع عليه كل تو�ص��يفات املع�صومية التي ترفعه �إىل م�صاف ال�سيد امل�سيح عليه
وهو
ٌ
ال�س�لام ،وبالتايل ينفرد بالقرارات امل�ص�يرية للوطن يف ال�سلم واحلرب ،والالحرب ويف العزلة

واالحتجاب داخل احلدود اجلغرافية.
حني ىَّ
تول الرئي�س حممد �أنور ال�سادات دفة احلكم يف م�رص ،قالوا له :املفرو�ض �أن تتبنى
ا�س��تئناف ترتيب «الداخل» وتتفرغ بـ«م�ص��احلة» مع جماعة الإخوان امل�س��لمني ،وهم حالي ًا
يُج�س��دون احلركة االجتماعية الو�سطية ال�سيا�س��ية واحلزب الأف�ضل تنظيم ًا نظراً �إىل الطبيعة

املعقدة واملجز�أة للم�شهد ال�سيا�سي والأيديولوجي احلايل يف م�رص ،وهكذا طبع ًا ي�ضمن الحق ًا

متري��ر االعرتاف بوجود «ا�رسائيل» كـ «دولة عربية» وتعقد مع كيانها �س�لام ًا دائم ًا وعالقات
وطيدة� ،س��وف نحقق ل�ش��عبك الرخاء واال�س��تقرار ال�سيا�س��ي و «االنفتاح» على «اخلارج»،
والت�أكيد على عرب نفط اخلليج العربي يف فرتةٍ
ٍ
الحقة لدعم �س��لطتك يف مواجهة خ�ص��ومك
النا�رصيني واال�سالمويني(� ،)3أي اجلماعات الإ�سالمية «املت�شددة» والتكفري والهجرة ح�رصاً..
( )2هي مقولة (فوكوياما)� :أطلقها عام 1989م ،ثُ َّم طورها بعد ذلك يف كتابه «نهاية التاريخ والإن�سان الأخري»!...
( )3م�صطلح غربي مق�صود! ..و�أنا �أقول� :إ�سالمييون بو�صفهم ملتزمون ويعملون لتطبيق �رشيعة الإ�سالم الكونية اخلامتة يف هذا
الكوكب الأَر�ضي ال�صغري.
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و�إال ال تبقى حاكم ًا على م�رص .بيد �أ َّن ال�سادات قال لهم �رصاحة :لي�س يل قاعدة جماهريية
كل النا�س! ف�أجابوه:
أقود النا���سَّ ،
مرتامي��ة الأط��راف حتى �أجن��ح يف تنفيذ ما ت�أمرون ب��ه و� َ

�س��نخلق لك �شعبية ت�ضاهي �ش��عبية عبد النا�رص! .فكانت حرب ت�رشين (�أكتوبر) التحريرية

ع��ام 1973م ،وم��ن ثم توقفت احل��رب فج�أة �رشق القن��اة بع�رش كيلوم�ترات بعد �أن حطم
اجلي�ش العربي الإ�س�لامي خط بارليف املح�ص��ن ،وبالتايل خلع ال�س��ادات (بطل التحرير!)
البدلة الع�س��كرية تارك ًا وراءه �س��وريا وحدها تقاتل يف �س��احة املعركة �ضد الثكنة ال�صهيونية
«الإ�رسائيلي��ة» ..حتى �أن الرئي�س الراحل معمر الق��ذايف قال ب�رصاحته املعهودة عن املعركة
�أنها م�ؤامرة مدرو�س��ة و�س��حب جي�شه مبا�رش ًة بعد �إعالن وقف �إطالق النار .ويعترب هذا مبثابة

�صدمة �شاملة لكل العروبيني والإ�سالميني و�أحرار العامل وم�ست�ضعفيه.

من هنا بد�أت ف�صول امل�ؤامرة املربجمة ،وهرول ال�سادات �ضد �إرادة �أبناء الأمة �إىل الكني�ست
«اال�رسائيلي» وعقد اتفاقية كامب ديفيد اخليانية وتبعه �ص��هاينة حكام العرب مت�صاحلني يف
ال�سرِّ �أو العلن مع امل�ؤ�س�س��ة الع�س��كرية ال�ص��هيونية بال خوف من عقاب اهلل الواحد القهار،
وبال وجل من �أبناء الأمة مادامت م�رص� ،أكرب دولة مواجهة ،قد �أبرمت وثيقة «�س�لام» دائم
م��ع هذا الكيان اللقي��ط يف حني هم يعرفون حق املعرفة �أن �رشيع��ة القر�آن الكونية اخلامتة يف
�ص��دور �أبناء الأمة ،وفطرة الإن�سان نوع الإن�سان متيل �إىل العدل الإلهي ،قوى الثورة اجلاهلية
امل�ضادة لي�س يف �إِمكانها �أ ْن تنزع هذا امليل �إىل العدل ،والنزوع اىل احلرية .والغرب االمربيايل

له م�ص��الح يف بالد العرب وامل�س��لمني من خالل وجود الكيان ال�ص��هيوين اال�ستيطاين على
الرثى الوطني الفل�سطيني ،وا�ستالب النفط ،وهيمنة اال�ستثمار ،والعوملة املتوح�شة ،وال�سوق
اال�ستهالكية ...ذلك كله يف �سبيل �أن يبقى �أبناء الأمة يخدمون هذه امل�صاحلة ،فالويل كل
الويل للعرب وامل�سلمني من هذه التقاطعات.
ومن هنا ..كيف يتعامل الغرب امل�س��تكرب مع �أبناء الأمة وقد �شاهد باللم�سة التجريبية
والر�ؤية الثاقبة رجوع النا�س �إىل فطرتهم التوحيدية ،و�أ�ص��التهم الإ�س�لامية ،وخروجهم من
الإنزواء والعزلة يف �ض��وء ما تكتبه الوقائع ال�ص��ارخة من النهايات الفا�شلة للنظريات ال�سائدة
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وامل�شاريع املتداولة منذ عقود ،وال هو خمطط �سلفاً� ،إمنا فطرة الإن�سان نوع الإن�سان متيل حتم ًا
�إىل العدل الإلهي ،وهذه �أعظم ف�ض��يلة �إن�س��انية ت�ش��كل احلد الفا�ص��ل بني نوعي الإن�سان
واحليوان .لذلك الإ�س�لام يهدد م�ص��احلهم ،وعلى �ضوء هذا بادروا ب�رسعة مذهلة �إىل ت�سويق
مفهوم يعو�ض عن مفهوم املقاومة الإ�سالمية و�إقامة الدولة الثورية ،وال يقل �إثارة وجاذبية عنه:
«الإ�س�لام املعتدل الو�س��طي» تتبناه �أحزاب وتيارات وم�ؤ�س�سات ومراكز ا�سرتاتيجية و�إعالمية
عمالقة �إ�س�لامية �س��لفية «�س��نية» حيناً ،وحين ًا «�ش��يعية»!؟ تتفق يف اجلملة مع م�صاحلهم
حتت مظلة هذا «ال�ش��عار الو�سطي» الذي يخ�ض��ع للأمر الواقع ال�سيا�سي والتوفيقي ،وبالفعل
حققوا جناحات مل تكن يف احل�سبان ب�سبب �إِخفاق جتربة �شعارات التيارات العلمانية والي�سارية
والليربالي��ة والقومية زائداً �ش��عارات بع�ض الأنظمة الدكتاتورية الت��ي حكمت عقوداً عديدة
با�س��م القومية واال�شرتاكية� ،أو م�ش��اريع التقدم والتنمية والتحديث والت�صنيع على الرغم من
حتقيق بع�ض االجنازات الهامة .كان مرد �إخفاق هذه ال�ش��عارات قد ترجمت دوم ًا ب�أ�ض��دادها
فقراً وفاق ًة �أو فو�ض��ى وتخلف ًا �أو ا�س��تبداداً �أو ا�ستغالالً ،ولقد ت�سببت تلك التيارات والأنظمة

يف �إحلاق الأذى بق�ضية حتقيق �أمل الوحدة العربية املن�شودة وب�أطروحة اال�شرتاكية الرائدة التي
تنبئت بحتمية انت�صارها والتي التزمت بها «حقاً» وعملت بجد ملحاولة تنفيذها هي �أقرب �إىل
ال عن طوباويتها ال�ساذجة املفرطة� ..أم �أنَّها قد ا�ستخدمت تلك ال�شعارات
الرجم بالغيب ،ف�ض ً

ال�س��تقطاب اجلماهري املحرومة واملعذبة والتغرير بها! وهي مبثابة انت�ص��ار للدميقراطية الليربالية
عل��ى ما عداها م��ن املذاهب و الأنظمة ،ومل يبق �س��وى جيوب تاريخي��ة متثلها دكتاتوريات
الع�سكرة القوية واجلي�ش الذي ال يقهر (ما ي�شار �إليه �أحيان ًا بـ «الدولة العميقة») التي تنتظر -
ال �أو �آجالً ،من هنا �صنعوا لهم -من حيث ال يعلم الإ�سالمييون-
�أي الدمقرطة  -زوالها عاج ً

قاعدة �ش��عبوية عري�ض��ة يف ال�ساحة الإ�سالمية من خالل الإِ�ض��طهاد التاريخي املربمج الذي
�أ�ص��ابهم على �أيدي تلك الأنظمة ذات «القيادات ال�سيا�س��ية ال�شمولية املطلقة» على �أمناطها
املختلفة واملتباينة ،وتعوي� ًضا لهم عن دهور ت�رشيدهم و�إق�صائهم عن احلياة ال�سيا�سية وت�صفيتهم
ج�سدي ًا �أحياناً.
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يف خ�ض��م ظاهرة ما ي�س��مى بـ«الثورات العربية» انك�ش��فت احلقيقة من خالل التقارير
الأمريكي��ة املعلنة عن انقالب يف ال�سيا�س��ة اخلارجية الأمريكي��ة� ،إنقالب مربمج يرمي اىل
اختطاف ثمار هذه الثورات ،واحتوائها عن طريق التن�س��يق مع الأحزاب الو�سطية الإ�سالمية
الت��ي حقق��ت فوزاً �س��احق ًا يف االنتخابات النيابية ،فبا�رشت ت�ش��كيل احلكومات ،ور�س��م
ال�سيا�س��ات ،وحتديد امل�س��ارات العام��ة لدولها ،وو�ض��ع اخلطط العملية لرباجمه��ا التنموية
الغائب
تظل
لكن
الالفت للنظر َ�أ َّن ق�ض��ية ال�رصاع العربي ال�صهيوين ُّ
َ
واالقت�ص��ادية والرتبويةَّ .
َ

أكرب عن كل اخلطب يف التظاهرات الربيعية واحلمالت االنتخابية الإ�س�لامية الأمر الذي
ال َ
يدلل ،مبا اليدع جما ًال لل�شك ،على َ�أ َّن هذه القوى فقدت ذاكرتها ،وتنا�ست �أهم ق�ضايا الأمة
حيث يقدم
امل�صريية �أال وهي :حترير فل�سطني كل فل�سطني ،بل ذهب الأمر �إىل �أبعد من ذلكُ ،
خطاب حزب النور ال�سلفي امل�رصي منوذج ًا خطرياً لإمكانية حتول اخلطاب الإ�سالمي التثويري

نف�س��ه من موقف العداوة الدينية الت�أريخية مع الكيان ال�ص��هيوين وم�رشوعه يف املنطقة� ..إىل
موقف ال�صداقة مع ذلك الكيان!..

�إ ّنَها مفارقة �ص��ارخة بعد �أ ْن �أثبتت �ص��ناديق االقرتاع احلرة النزيهة ال�شفافة ن�سبي ًا بعيداً
عن تدخل ال�سلطات لأول مرة فوز حركة النه�ضة الإ�سالمية يف تون�س ،حزب احلرية والعدالة
يف م��صر( ،)4وح��زب العدالة والتنمية يف املغرب .ويف الوقت نف�س��ه ن��رى ازدواجية معايري
القوى الدولية وحلفائها يف املنطقة حيث ت�س��اند الإ�س�لام الو�سطي م�س��اندة انتقائية حتا�رص
حزب التجمع اليمني للإ�ص�لاح الذي ميثل فكر الرتبية الإخوانية ،والقوى الوطنية والقومية
وال�شبابية والي�سارية امل�ؤتلفة معه يف قيادة احلراك ال�شعبوي يف �سبيل التغيري والإ�صالح والتنمية
و�إق�ص��اء دكتاتورية احلزب احلاكم اليمني ،بل قبلها يف ت�س��عينيات القرن املا�ضي حني فازت
(� )4أعلن عن هذا احلزب �أبان ثورة يناير يف � 21ش��باط (فرباير) 2011م ،وهو اجلناح ال�سيا�س��ي جلماعة الإخوان امل�س��لمني،
ي�ضعهم على قدم امل�ساواة االنتخابية فيما يتعلق بوجوب و�ضع م�سودة م�رشوع برنامج و�سيا�سات حمددة حلزب وطني ال يقود
حمالته االنتخابية يف بع�ض الأحيان با�س��م الدين �رصاحة ،وهذا الو�ض��ع قاد بيئة �سيا�سية فيها �إ�سالمييون ليربالييون من
دون (�إ�س�لامي �أ�ص��ويل) مثال على منوذج �أفكار حملة حزب العدالة والتنمية الرتكي الفاعل على دعم الف�ضائل والأخالق
الإ�س�لامية العامة ،يف حني يحارب الف�س��اد املت�رشي يف حزب �سيا�سي كمايل و�سيط ي�ساري يف تركيا ،هو «حزب ال�شعب
اجلمهوري».
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اجلبهة الإ�س�لامية للإنقاذ يف االنتخابات الت�رشيعية �ض��د احلكم اال�ستبدادي الفرانكوفوين
��ع للأمر الواقع ،بل
��ي ْ
ت باملرة عن ا�س��تالم دفة احلكم ب�س��بب �أنها ال تَ ْخ َ�ض ُ
يف اجلزائر�ُ ،أقْ�صِ َ

تتبع �سيا�س��ات معار�ضة للغرب وغري موالية لأمريكا .هذه االنتقائية وازدواجية معايري القوى
ُ
اجلاهلية اال�س��تكبارية تعزز اخل�ش��ية وال تخفف منها ،وت�ؤكد �أ َّن الإ�سالم ال�سيا�سي الإخواين

ح��صراً كتي��ار تاريخي موجود بالفعل ال بالق��وة  -كما يقول علماء املناطقة  -يف ال�س��احة
ال حمك �إِختبار ر�سايل تاريخي يتطلب من قيادتهم ح�سم ازدواجية
ال�سيا�سية املعا�رصة ما هو �إ َّ
ال يف النار ،و�أمام
�لا يف اجلنة ورج ً
تلك القيادة يف موقفها الراهن �إ َنمّا ت�ض��ع رج ً
املعاي�ير ،لأ َّن َ

حمنة التكيف مع جتربة �سلطة حاكمة ومراقبة من �أبناء الأمة دميقراطياً ،وهذا �إِمتحان عملي
في��ه يُك��رم هذا الطيف �أو يه��ان! ..من قبيل و�ص��ول احلزب الإ�س�لامي العراقي ،واالحتاد
الإ�سالمي الكرد�ستاين وغريهما من الأحزاب الو�سطية «ال�شيعية» الإ�سالمية ممن جا�ؤوا على

ظهور الدبابات الأمريكية والربيطانية لغزو العراق ،وثبت �أنها جمرد مافيات دولية� ،أو و�صول
«ث��وار» حل��ف الناتو على منت الطائ��رات املقاتلة امل ُغرية على الرثى الوطن��ي الليبي ،وهيمنة
الإ�س�لاميني على قيادة ال�س��لطة يف ال�ص��ومال حيث وقعت احلرب الأهلية بني �إِحتاد املحاكم
الإ�سالمية ذات النزعة الإخوانية ،وبني حركة ال�شباب املجاهدين ذات النزعة ال�سلفية.
هذه الأحزاب الو�س��طية كلها جاءت �إىل كرا�س��ي احلكم لتح�ص��ل على مكا�س��ب من
�لا وفق قوانني اللعب��ة ،وتربهن على التزام باملحا�س��بة
التغي�يرات الربيعي��ة ت�ؤدي دوراً فاع ً

والدميقراطية والتعددية احلزبية ،ال لتطبيق الأطروحة الإ�س�لامية الأ�ص��ولية الثورية الذي بد�أ
كثريون يتهربون من االنتماء �إليها� .إذن هناك اختالفات وا�ض��حة بني الإ�سالميني الو�سطيني
ال عن وجود مناف�سني لهم �أ�سا� ًسا يف �أو�ساط الليرباليني واملارك�سيني
والإ�سالميني الأ�صوليني ،ف�ض ً
والقوميني وامل�سيحيني وكثري من الن�ساء امل�رصيات !..لذلك ،فالأحزاب الإ�سالمية الأ�صولية

ح�رصاً الزالت جتري عليها م�ؤامرة حتريف وتزوير وت�ش��هري و�إق�ص��اء ب�شعارات خمتلفة وب�أدوات
قذرة متار�سها الدول ال�صناعية ال�سبع الكربى «دول املليار الذهبي».

من هنا ..ال �أن�س��ى كلم��ة خالدة الزالت ترن يف �أذين كتبه��ا القيادي الإخواين البارز
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ال�شهيد �س ّيِد قطب يف �أوائل عقد اخلم�سينيات من القرن املا�ضيَ ،ح َّذر فيها جماعة الإخوان
وحلفاءها يريدون ملنطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
امل�سلمني من خ�شيته وهواج�سه من �أ َّن �أمريكا
َ

�أفريقي��ا�« :إ�س�لام ًا �أمريكياً» لي�س هو الإ�س�لام الأ�ص��ويل املحمدي الأ�ص��يل الذي يناه�ض
اال�ستعمار ..واال�ستكبار ..واال�ستغالل ..واال�ستعباد..
ومن هنا� ..أنا ل�س��ت من دعاة الت�ش��كيك ،فقد قر�أت ال�شيء الكثري الكثري من �أدبيات
جماعة الإخوان امل�س��لمني يعدون �أنف�س��هم و�س��طيني معتدلني ملجرد �أنه��م ي�ؤمنون بالتدرج
نحو دولة اخلالفة وتنفيذ ال�رشيعة الإ�س�لامية اخلامتة ،وهذا بخالف فكر حركة اال�س�لامني
االحرار ،ور�أيت حركة حما�س ذات النزعة الإخوانية قد �ص��مدت �ص��موداً بطولي ًا يف ميدان

املعركة الفا�ص��لة ل�صد الغزو ال�صهيوين «اال�رسائيلي» على قطاع غزة عام 2008م ...من هنا
ت ب�شكل �أو ب�آخر مع الإدارة الأمريكية
ال « ُ�أ�ص��دق» يف اجلملة ما ي�ش��اع من �أن اجلماعة ن�س َق ْ
ال ت�ض��ع املطبات والتقاطعات يف طريقها ال�ستالم ال�سلطة ،بَي ْ َد
على �أن تف�س��ح لها املجال ،و�أ َّ
�أ َّن حتذيرات ال�ش��هيد قطب ت�ض��ع اجلماعة �أمام �إِمتحان �ص��عب ،و�إِختبار ر�سايل تاريخي من
مثل هذه الهواج�س.
هذه اخل�ش��ية والهواج�س� ،أيها الأخوة والأخوات ،لها «م�سوغات» واقعية وقرائن حالية
ومقالية متحركة لإي�ص��ال قوى �إ�سالمية و�سطية معتدلة �إىل دفة احلكم ،من خالل ما ر�أيناه
يف الع��راق املذبوح قبل الربي��ع العربي ،وما نراه يف ليبيا امل�ؤامرة بعد الربيع العربي! ..واليوم
اجتهت كل �س��هام �أمريكا وحلفائها �إىل �س��ورية لتدمري جي�ش��ها ،وجتويع �ش��عبها من خالل
جماع��ات ت ِّدعي انها معار�ض��ة ،الزال��ت قياداتها تعي�ش يف الغرب ُمنْ�� ُذ َ�أ ٍ
مد طويل ،وهي

تن�سِ ق مع القوى
تدعو اىل التدخل اخلارجي ،وتتطالب به جهراً حتت
َ
ذرائع �شتى ،كما ا ّنَها ّ

اال�ستكبارية يف الغرب االمربيايل ،ثم كيف تن�سق ثورة حتريرية عربية او ا�سالمية مع االدارة
االمريكي��ة وحلفائه��ا؟! يف حني �أ َّن الثورة الوطنية َ�أية ثورة وطنية الب َّد لها َ�أ ْن تنطلق من مبد�أ
ت�شد َد املعار�ضة الوطنية التي
رئي�س��ي هو املناه�ضة القاطعة لل�سيا�سات االمربيالية ،ولهذا فان ّ
ترف�ض االرتباط باخلارج ال�س��يما القوى اال�س��تكبارية يف رف�ض التدخل الع�سكري اخلارجي
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هو موقف ين�س��جم مع املوقف الوطني والإِ�س�لامي اال�ص��يل .ولهذا نرى �أَ َّن ما تقدم به هذه
اجلماعات التي تدعي َ�أنها «معار�ض��ة» ال يخرج اب��داً عن املخطط التوراتي االمريكي الذي
يرم��ي اىل تق�س��يم املنطقة اىل كيان��ات عرقية واثني��ة ومذهبية ،ل�ص��الح الدولة العربية يف
فل�س��طني املحتلة .من هنا ت�ؤكد لنا الت�رصيحات الأمريكية التي تطلقها بني الفينة والأخرى
ال تخاف من و�صول الإ�سالميني الو�سطيني �إىل ال�سلطة يف
�إىل �س��لطة االحتالل ال�ص��هيوين �أ َّ
تون�س وم�رص وغريهما ،لأ َّن هذه الأحزاب الإ�سالمية ميكن �أ ْن تتحول بني ليلة و�ضحاها عرب

الرتوي�ض من موقف العداوة والبغ�ض��اء �إىل موقف ال�صداقة واملودة مع ال�شعب «اال�رسائيلي»،
وهذا الرهان مطلوب �ض��من الأر�شيف الإِ�س�تراتيجي طاملا ميكنه �أن يجعل التطبيع مع �سلطة
االحتالل �أكرث جتذراً يف الوعي الإ�سالمي ،وهو رهان قابل للتحقيق طاملا �أ َّن التجربة التاريخية

تظهر كيف حتولت احلركات الربوت�س��تانتية امل�سيحية يف الواليات املتحدة الأمريكية يف القرن
املا�ض��ي من موقف الع��دو اللدود لـــ«ا�رسائيل» �إىل موقف احلليف اال�س�تراتيجي لبقاء هذا
الكيان ال�ص��هيوين والدفاع عنه ،بَي ْ َد �أ َّن امل�ست�ش��ار ال�سيا�سي لرئي�س الوزراء (بنيامني نتنياهو)

الل��واء �إحتياط (يعق��وب عميدرور) يف جمل�س الأمن القومي «اال�رسائيلي» ،و�ص��ف موقف
الرئي�س (باراك �أوباما) و�إدارته بال�س��ذاجة ،بَي ْ َد �أ َّن �س��لطة حكومة االحتالل غري را�ضية بل
س��ا مزعجاً� ،أو خيا ًال قد ت�صحو منه بعد فرتة
هي م�ص��دومة وقلقة ،وت�شعر �أنَّها تعي�ش كابو� ً

زمنية لي�س��ت بطويلة ،ولكنها بالتايل �أدركت �أ َّن ما هي فيه حقيقة واقعة ال خال�ص منها،
ولي�س��ت خيا ًال �أو حلماً ،ومل يعد كما كان حماالً ،وعليها �أ ْن تقبل بالأمر الواقع وتخطط مع

وزارتها اخلارجية وتعطي تعليماتها ل�س��فريها (يعقوب �أميتي) يف القاهرة بفتح �صفحة حوارية
�ش��فافة مع جماعة الإخوان ،وحزب النور يف م�رص يف �سبيل �إقامة عالقات وم�صالح متبادلة
ال �أ�صدقاء دائمني معهما!.
وللت�أكيد �أتناول ما �رصحت به بالأم�س القريب( :فيكتوريا نوالند) با�سم وزارة اخلارجية
الأمريكية ب�أ َّن جماعة الإخوان امل�س��لمني وحزب النور ال�سلفي قدما «�ضمانات» و «تعهدات»

بع��دم �إلغاء اتفاقي��ة كامب ديفيد املربمة م��ع حكومة «ا�رسائيل» ،بل �أملح��وا �إىل املزيد من
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��ا ما �رصحت به (نوالن��د) ،علم ًا �أ َّن
التن��ازالت! بَيْ�� َد �أ َّن اجلماع��ة واحلزب نفيا نفي ًا قاطع ً
اللق��اءات الأمريكية معهم��ا ال تتم عن طريق «ال�س��فارة» �أو «اخلارجية» امل�رصية ،ولكن من
خالل االت�ص��االت املبا�رشة ،كما �أدىل بها (�س��امح �ش��كري) ال�س��فري امل�رصي يف وا�شنطن،
الذي ف�رس عدم �ص��دور تقارير ر�س��مية موثقة من الإدارة الأمريكية عن تلك اللقاءات ،يعني
�س��واء ب�س��واء بحجة
(رمبا) �أنها ح�ص��لت عل��ى تطمينات من جماعة الإخوان وحزب النور
ً
الأخذ مبقت�ض��ى فقه الأولويات والعناوين الثانوية ،كتقدمي املهم على الأهم� ،أو الإ�ض��طرار �أو

ال�ض��غوط �أو التكتيك! وكان (جون كريي) رئي�س جلنة العالقات اخلارجية يف جمل�س ال�شيوخ
يف الكونغر�س الأمريكي قد اجتمع مع م�س���ؤويل حزب احلرية والعدالة ،وحزب النور ،و�رصح
�أن القيادتني «�أكدتا» له حر�ص��هما على العمل مع �أمريكا والغرب و«ا�رسائيل» ،ال�س��يما يف
املجال االقت�ص��ادي .و�إذا �صدق هذا الزعم الأمريكي عن تقدمي «�ضمانات» و«قطع تعهدات»
�أو «تطمينات» ف�إن هذا الف�صيل �أو ذاك املكون نَ�سِ َي �أو تنا�سى �أَ َّن الثوابت الإ�سالمية ال تتغري

وال تتبدل من �أدلة وجوب حرمة التعاون والتن�سيق مع الكافرين وامل�رشكني ،و�أدلة وجوب نفي
�سبيل الكافرين على امل�سلمني ،و�أدلة وجوب النهي عن املنكر ،و�أدلة وجوب القتال من �أجل
�ص��يانة الدين ،هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى �رسعان ما يجدون �أنف�سهم يف مواجهة ثورية
التطبيع مع عدو متكرب جمرم فاقد العا�ص��م ،الزال
�إ�س�لامية عنيدة مع �أبناء الأمة الراف�ض��ة
َ
يحتل بلداً �إ�سالمي ًا ال يجوز احتالل �أر�ضه واال�ستيطان فيه وت�رشيد �أهله ال�رشعيني يف ال�شتات

كل الأو�ضاع املرتدية
واملنايف .هذا والزال �أبناء الأمة يُ َح ِّملُو َن �أمريكا
وحلفاءها امل�س���ؤولية عن ِّ
َ

من دمار وبوار ودماء و�ض��ياع التي �أ�ص��ابتهم ب�س��بب رعايتهم اتفاقية كامب ديفيد وم�ساندة
النظام ال�سيا�سي البائد الذي �أفرزته.
وبكلمة :تكاد الأطروحة الو�س��طية املعتدلة تنقلب على عقبيها اليوم �إىل منطقة منزوعة
املوق��ف .وعل��ى الرغم من اعتقادي �أ َّن ذل��ك «عمالة» جمانية لأع��داء ت�أريخيني ،وهذا هو

املرتقب من �إ�سالم م�شوه ُ�صن َِع يف �أمريكا عدوة ال�شعوب ومثرية احلروب على طول التاريخ.

�أيها الأخوة والأخوات :ينبغي التذكري منذ البدء مب�س���ألة �أ�سيا�س��ية هي :يرتكب وهم ًا
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خطرياً من يت�صور �أ َّن �أمريكا والغرب و«ا�رسائيل» �ستدعم اال�سالميني الو�سطيني املعتدلني على

جناح جتربتهم وتقرير م�ص�يرهم يف ت�س��يري املجتمع وا�س��تالم زمام الأمور ،و�ستقدم لهم الدعم
التقني واالقت�ص��ادي واللوج�س��تي والع�س��كري مبا يحقق لأوطانهم الرخاء والتقدم ولإبنائهم
الأمن والأمان ،بل َ�أ َّن ه�ؤال ِء اجلاهلني املتكربين لي�س��وا �سعداء بنجاح الأطروحة الإ�سالمية،
وهم يلتقون بالإ�س�لاميني م�ضطرين من �أجل م�ص��احلهم الذاتية ،و�أطماعهم االمربيالية .ولو

��ا لرجحوا االنقالب على نتائج
خ�يروا يف قراراته��م الختاروا النموذج الطالباين ولو كان دموي ً
االنتخابات ،ورف�ضوا الدميقراطية التي جاءت بالأحزاب الإ�سالمية �إىل ال�سلطة� ،إذ ال يهمهم
حتقيق احلرية والإ�صالح والدميقراطية يف �أوطاننا العربية والإ�سالمية ،و�إذا كانت على ح�ساب
وكل من ينقلب
م�ص��احلهم الآنية وامل�ستقبلية مبا يخالف �سيا�ساتهم التكتيكية واال�سرتاتيجية ّ

على خططهم املر�سومة املربجمة ،وي�سعى ل�صيانة الهوية االنبعاثية الإ�سالمية من االنحراف،
ويرف�ض �رسقة خريات الوطن ،وهدر كرامة املواطن ،و�أ ْن تكون نهب ًا للقوى الر�أ�سمالية العوملية

بو�ص��فها ال تعرف غري املنفعة وغري اللذة على ح�ساب املحرومني اجلياع وكدح الكادحني من
العمال والفالحني ،وهي متوح�ش��ة يف ح�ضارة جتوب الأعايل فتتجاوز الأر�ض امل�أمونة وكرامة
�سواء ب�سواء.
الإن�سان وحريته ً

ِل َعلَي ْ َنا
��ينا �أَوْ �أَ ْخ َط�أْنَا َربَّ َنا َولاَ تحَ ْم ْ
}ر ّبَ َنا لاَ تُ�ؤَاخِ ْذنَا �إِ ْن نَ�سِ َ
ب�س��م اهلل الرحمن الرحيمَ :
اع ُف َع َّنا َوا ْغفِرْ ل ََنا
ِين م ِْن َقبْل َِنا َربَّ َنا َولاَ تحُ َ ِّمل َْنا َما لاَ َطا َق َة ل ََنا بِ ِه َو ْ
�إِ��ْصررْ ً ا َك َم��ا َح َمل َْت ُه َعلَى الَّذ َ
ين{( )5واحلمد هلل رب العاملني.
َوار ْ َح ْم َنا �أَن ْ َت َموْلاَ نَا َفانْ�صرُ ْنَا َعلَى ال ْ َقوْ ِم ال ْكَ افِ ِر َ

(� )5سورة البقرة ،الآية.286 :
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الف�صل الرابع
مقــابــالت
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املقابلة السادسة واخلمسون
مع وكالة األنباء االسالمية العراقية حزيران (يونيو) 2011
�أج��رت وكالة الأخبار الإ�س�لامية العراقية بتاريخ  12رجب الأغر 1432ه امل�ص��ادف
ال مع �س��ماحة الأخ املرجع القائد �أحمد احل�س��ني
 13حزيران (يونيو)2011م حواراً �ش��ام ً

البغدادي يف مكتبه بدم�شق ،وقد �سلط فيه ال�ضوء حول ال�سيا�سة والعقيدة وال�رشيعة م�شدداً
على قناعاته الثابتة بانت�ص��ار �أبناء الأمة وتركها للموروث الديني املحرف ،ويرى �أن ت�أطري
املذاهب باتفاق م�س��بق غري موقع حتريراً بني ال�س��لطان الغ�ص��بي من جهة ،والفقيه املزعوم
من جهة ثانية�َ ،ض��م َِن �صمت ذاك الفقيه �ص��مت ًا مطبق ًا عن هموم امل�سلمني وا�ضطهادهم
من قبل الوالة املف�س��دين ،ف�أ�صبح امل�س��لمون نتيجة هذا الت�أطري املذهبي م�سلوبي االرادة،

م�ش��لويل الفعل! ..ومعتربا �سماحته :ان اختالق املذاهب اال�سالمية كلها منتج «يهودي»
يف �س��بيل متزيق الوحدة املرتا�صة بني �أبناء الأُمة ،وم�ؤكداً على هذه االمة ،التي تعي�ش يف

ع��صر م�ؤامرة العوملة واحلداثة والفو�ض��ى املنظم��ة ،اذا �أرادت �أَ ْن حتقق بناء م�رشوع جمتمع
الدولة الواحدة ،وا ُ
بكل
لأمة الواحدة ،وال�س��لطة الواحدة،
فحري بها َ�أو ً
ال و�آخراً َ�أن تواجه ِّ
ٌ

حزم و�ص�لابة الرباعي امل�ش�ؤوم :اال�س��تغالل ،اال�ستعمار ،اال�ستعباد ،اال�ستحمار  .وهذا
ن�ص احلوار:

س :يرى بعض خصومك أ َ َّن مشروعك اجلهادي املقاوم لم يكتب له النجاح؟

ج :ب�س��م اهلل الرحمن الرحيم ،وبه ن�س��تعني :انا اعتقد ان ت�ص��دي املقاومة العملياتية
امليدانية و�ص��مودها قد جنح جناح ًا ا�سطوري ًا بهزمية القوات الع�سكرية االمريكية املحتلة بو�صفها

جتاوزت املنطقة امل�أمونة ِعبرْ َ فو�ض��اها املنظمة اخلالقة ،حتى غفلت عن اهلل ،كما غفلت عن

القدر والأجل ،لهذا قررت نهاية القيادة ال�سيا�سية االمريكية وجي�شها الذي ال يقهر ،يف نهاية
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املطاف ان�س��حاب ًا مرحلي ًا من العراق بو�صفه بلد االنبياء واملقاومة ،بلد احل�ضارة والقيادة ،بلد
الدائرة النبوية الكونية التاريخية اجلغرافية منذ الفي�ض الب�رشي الثاين.
وهنا ن�س�ترجع ما قاله بول كندي �ص��احب كتاب« :ن�شوء و�سقوط الدول العظمى» قبل
بدء العدوان على العراق ،يف جملة الفاين�شال تاميز�ِ :إ َّن �أمريكا ت�ؤتى بال�سالح الذي ال تتوقعه،
«�إ�رسائيل» ت�ؤتى الآن بالعمليات االنتحارية � .إِ َّن ا�س��لحة ب�سيطة بدائية رمبا ت�ؤدي اىل �سقوط

القوة االمريكية» .

املقاومة البا�سلة حققت انت�صاراتها ذات البعد العاملي ،فقد اوقفت خمطط ًا امريكي ًا توراتي ًا
ا�ستهداف املنطقة .وا�ستطيع ان اقول لك وللآخرين� :إنني �أ�ؤكد ،دون َ�أ ّي تردد :لوال مقاومتنا

اال�سالمية يف بالد الرافدين لكانت جيو�شها ت�رسح ومترح اكرث من عا�صمة عربية و�إ�سالمية.

س :كيف ينظر سماحة األخ املرجع القائد الى تأسيس املذاهب االسالمية
اخملتلفة ،وما هو الهدف منها في تلك احلقبة الزمنية ؟..

ج :لقد �أُغت�صبت الدولة الرا�شدة العادلة ،وقعت حتت جور خلفائها الدكتاتوريني ،فعجز
لأمة عن �إعادة ا ُ
الفعل الر�س��ايل الثوري املقتدر لدى �أبناء هذه ا ُ
لأمور اىل ن�ص��ابها الذي كانت
تقوم عليه يف العهد الرا�شدي .
وحولوهم مع م��رور الزمن اىل جمموعة مدار�س،
ابت��دع بن��و العبا�س طبقة من الفقهاءَّ ،
ث��م اىل مذاه��ب م�ؤطرة ب�أربعة َ�أئمة كبار وهم �أموات ،واوجب��وا الرجوع اىل فتاويهم و�آرائهم،
يعاقب كل َمن يت�صدى ملخالفتهم� ،أو ميتنع عن الرجوع اليهم ،وهذه بدعة م�ستحدثة مل تكن
قائمة يف حكومة النبي حممد (�ص) ،وال يف اخلالفة الرا�ش��دة ،وال يف �س�لاطني بني ُ�أمية،
واال�سباب الرئي�سية لهذا الت�أ�سي�س تعود �إىل :

�أو ًال  :ال ميكن التحكم يف م�سرية امل�سلمني �أو الت�سلط عليهم بحال من الأحوال ،لأَنهم،
حني يح�س��ون َ�أن ظلم ًا ي�ص��يبهم� ،أو َ�أ َّن خطراً من �أحد والة ال�س��لطان الغ�ص��بي يداهمهم،

يعطلون اعمالهم ،ويغلقون حمالتهم ،ويهرعون اىل م�س��جدهم الكبري ي�رصخون وي�س��تغيثون
بال�سلطان الغ�صبي لتنحية الوايل الظامل� ،أو م�ساءلته �أَمام الق�ضاء ال�رشعي!..
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وثاني ًا َ :ح َدث ت�أطري املذاهب باتفاق م�س��بق غري موقع حتريراً بني ال�س��لطان الغ�صبي من

جه��ة ،والفقيه املزعوم من جهة ثانية�َ ،ض��م َِن �ص��مت ذاك الفقيه �ص��مت ًا مطبق ًا عن هموم

امل�سلمني وا�ضطهادهم من قبل الوالة املف�سدين ،ف�أ�صبح امل�سلمون نتيجة هذا الت�أطري املذهبي
م�سلوبي االرادة ،م�شلويل الفعل !..

لدي مزيد من الوقت لك لإ�ستعر�ضت معك كثرياً من العوامل والأَ�سباب
وثالث ًا  :لو كان َّ
عن من�ش���أ �إِختالق هذه املذاهب  .وباخت�ص��ار� :أك�شف لك �رساً مل َ�أبُ ْح به مِن قبلُ � ...إنها
منتج «يهودي» يف �س��بيل متزيق الوحدة املرتا�ص��ة بني �أبناء الأُمة ،ل��ذا َّنو ْه ُت يف خطاب يل

يف امل�ؤمت��ر القومي العرب��ي املنعقد يف اجلزائر عام 2005م ... ،قلت باحلرف الواحد  « :منذ
�ص��باي احتفظ على كلمة هذا �سني وهذا �ش��يعي ،فاذا �أرادت هذه ا ُ
لأمة املرحومة ان تنت�رص
تزي��ل االنتماءات املذهبية من
على العوملة الر�أ�س��مالية االمريكية املتوح�ش��ة َو َج َب عليها �أَ ْن
َ
ؤ�س�س ا�سالم ًا عروبي ًا بال مذاهب» .
اال�سا�س ،و�أ ْن ت� َ

ً
إسوة باملذاهب األَربعة الرسمية األُخرى،
س :أَرى أنَّ َك لم تطرح املذهب اجلعفري
أَ َ
تراك تتردد في إِالفصاح عن موقفك هنا خش َّية من فقهاء «املؤسسة الدينية
الشيعية» وتشهيرهم َ
بك ،وعودتهم الى إسقاطك؟..

ج :يف تل��ك احلقب��ة الزمني��ة مل يَ ُت ْم اعرتاف بخط اهل البيت الطاه��ر ،لأ ّنَه خط ثوري

يعار�ض ال�س��لطان الغ�ص��بيَّ � ،أما بعد غيبة الإمام املهدي املنتظر ،فق��د حاول مت�أخرو فقهاء

ال�شيعة �أن يطلقوا على هذا اخلط املعار�ض ا�سم «املذهب اجلعفري» على غرار املذاهب ال�سنية
الإ�سالمية.
 كيف  ..وملاذا ؟!.. يف �س��بيل ان يثبت��وا لأبن��اء االمة انهم كبقي��ة ائمة هذه املذاهب يف معامل املدر�س��ةاال�س�لامية ،ف�أدى عملهم هذا �إىل ا�ض��افة نتاجات فتنوية ت�ؤدي دوراً يفتت كيان هذه ا ُ
لأمة

املرحومة الواحدة اىل فرق ومذاهب مت�ص��ارعة متقاتلة ،يك ِّذ ُب بع�ضها البع�ض الآخر ،ويك ِّف ُر
كلُ منها الآخر.
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علي مر ًة ثاني ًة  ..ملاذا وكيف ؟..
قد تعرت�ض َّ

النهم ،على �س��بيل املثال ال احل�رص ،ال ي�س��بلون �أَيديهم حني اداء فري�ض��ة ال�صالة..
ويعتل��ون دم االنتق��ام يف وجوهه��م ،لأَ َّن اولئك ي�س��جدون على «تربة ح�س��ينية» ،وه�ؤالء
الي�سجدون عليها .كذلك من خالل الرتكيز على حديث «الفرقة الناجية» على غرار مقولة:
«�ش��عب اهلل املخت��ار»  .من هنا ُ�أحذر جمهور امل�س��لمني مم ّ ْن يزع��م َ�أ َّن التعددية «املذهبية»،

إثراء لالطروحة الفقهية اال�س�لامية ،وبناء الوحدة
والتقريب بني املذاهب الإ�س�لامية ه��ي � ُ

اال�سالمية املن�شودة .

س :في رأيكم ما هو السبيل لتطويق اخلط التكفيري ؟..

من يزعم �أَ َّن اهل ال�س��نة واجلماعة من «:النوا�ص��ب» ،و�أَ َّن ال�ش��يعة االمامية
ج :هناكَ ْ

م��ن «الرواف�ض» ،هذه الأف��كار �إ ْن هي �إال ولي��دة التطرف «املذهبي» امل��وروث ،انتج بدوره
بكل مكوناتها املختلفة ،وتبع ًا ذلك جتذرت ثقافة الفرقة
نزع��ة ارتدادية تكفريية طالت الأُمة ِّ

واالحقاد وال�ضغائن بني م�سلمي الفريقني ،وح�سب مقت�ضيات احلراك ال�سلطوي ،واذا �أرادت
ه��ذه االمة ،التي تعي�ش يف ع��صر م�ؤامرة العوملة واحلداثة والفو�ض��ى املنظمة�َ ،أ ْن حتقق بناء
م�رشوع جمتمع الدولة الواحدة ،وا ُ
فحري بها �أَو ًال و�آخراً �أَن
لأمة الواحدة ،وال�سلطة الواحدة،
ٌ
بكل حزم و�صالبة الرباعي امل�ش�ؤوم :اال�ستغالل ،اال�ستعمار ،اال�ستعباد ،اال�ستحمار،
تواجه ِّ
و َ�أن ترجع اىل �ش��عارها الر�س��ايل القدمي الذي اتخذه رجاالت اال�س�لام االوائل� ،أي� :ش��عار
كل الطواغيت ،ال�سيا�س��يني ،والفكريني ،واالقت�صاديني ،و� اَّأل يفرقوا بني
حماربة الطواغيتّ ،
حد �سواء ،وبالتايل ت�ستطيع هذه ا َ
طاغوت «�سني» او «�شيعي» على ٍ
لأمة َ�أن حتقق طموحاتها،
حري ك ُّل املتع�صبني ،و ُع َّباد املذاهب اجلامدين املتطرفني .
وحتافظ على منجزاتها ب�شكل يُ ِّ

س  :ماهي مشكلة االسالم األصولي مع االحتالل االميركي في حني يقوم

تنسيق مع االسالم الليبرالي في العراق؟..

ج  :حيث ال ميكن للإ�س�لام الثوري القائد االنخراط اىل كومة م�ض��طهدي �أبناء �أُمتهم
مع احتالل العواملة املتوح�شة على ح�ساب الوطن واملواطن ويو�صلون هذا اال�ضطهاد اىل النقطة
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التي تربز تدمريه واحتالله �سيا�س��ي ًا واقت�ص��ادي ًا وع�س��كري ًا وثقافي ًا حيث تكون الالم�ساواة بني
الفقراء واملهم�ش�ين وامل�رشدين حني يعطون َ
لأنف�سهم حق امل�ش��اركة الفعلية يف حفالت فتات
نهب ثروات الوطن التي تنظمها �سلطة موظفي االحتالل عرب مقراتهم ومكاتبهم وعلى ح�ساب
الوط��ن املذبوح ،الذي يتجذر فيه التوتر الإثني الديني الطائفي واملذهبي او العن�رصي ،والذي
جند تعبريه يف قوانني احلاكم املدين برمير امل�شهور باحليل االبلي�سية ،والذي قدمه ال�ستئناف بناء
لأمن وا َ
الدول��ة ،وقد فاقم��ت فقدان ا َ
لأمان والدمار والبوار ،الذي ميكن �إقتفاء �أثره يف القوانني
التي نفذها ،والتي ميكن ت�س��ميتها بح�سب «الفو�ضى اخلالقة» يرفعون ه�ؤالء �صحة االحتالل
و�رشعنته ب�ش��ماعة القبول بــ«االمر الواقع ال�سيا�سي والتوفيقي» هو �صورة من �صور اال�ست�سالم
واخلن��وع والتبعي��ة الذيلية املذلة واملهينة تعود اىل التكيف ،وه��و الطبيعة التي تزعم الليربالية
االمريكي��ة اجلديدة وعوملتها املتوح�ش��ة متليكه��ا للجماعة الب�رشية �رصاع احل�ض��ارات ،ونهاية
الت�أريخ ،و�رصاع االديان ،وطبعتها يف االوطان العربية واال�سالمية بــ «الفو�ضى العدمية».
وبالتايل هل ميكن ت�سمية ه�ؤالء بـــ«اال�سالميني» ،الذين دخلوا العراق حتت عباءة الغزو
االمريكي التوراتي من الطبيعي هم الن�س��خة امل�ش��وهة واملحرفة عن املثل االعلى وعن مفاهيم
اال�س�لام القائد ،الذي هو احلل لي�س ك�ش��عار فارغ من � ّأي م�ض��مون ،بل ك�إن�ش��اء ُ�أطروحة

�سيا�سية فكرية اجتماعية ،وتغيري الواقع العوملي الربوي الر�أ�سمايل االمريكي ،وا�صالح لق�ضايا
لأمة ،وحتقيق ًا ُ
ا ُ
لأطروحاتها يف العدالة االجتماعية .

س  :من وجهة نظرك هل تعتبر تنوع االحزاب االسالمية وتعددها ضرورة ملحة
لبناء اجملتمع املثالي؟..

��ح �أبداً �أَن تتحول اىل مطلق،
ج  :نع��م � ..رشيط��ة �أَ اَّل تتحول اىل مثل �أَعلى ،وال يَ ُ�ص َّ
��ح َ�أن تكون تلك املكونات والنظائ��ر مطلق ًا حتارب مِن َ�أجله هذه املكونات ،مبعنى
كما ال ُ
ي�ص ُّ

� ّأن ي�ص��بح هذا احلزب �أو ذاك هو الغاية يف حد ذاته ،املطلق الذي يجب �أن تنا�ض��ل من �أجله

كاف��ة الأحزاب ،وان جتاهد يف �س��بيله يبقى هو ذاك املطلق احلقيق��ي الواقعي ،يبقى هو اهلل
خالق الكون واحلياة واملجتمع .
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�إِذن االحزاب والتيارات والت�ش��كيالت تبقى �أ�سلوب ًا وو�سيلة ،بَي ْ َد �أَ َّن املطلق يبقى هو اهلل

ج��ل جالل��ه ،لأنه لي�س من نتاج هذا املكون �أو ذاك ،لي�س اف��رازاً ذهني ًا للمكونات ،بل هو

وج��ود مطلق يف اخل��ارج له واقع عيني له علمه ،وله عدله ،وله قدرته املطلقة ،وبحكم كونه
هو املطلق� ،إِذن هو موجود على طول الطريق ،وهو نهاية التاريخ ،وهو نهاية احل�ض��ارات ،واذا
انحرفت هذه املكونات ،وهذه الت�شكيالت اجلهوية عن خط اال�ستقامة ،عن العمل ال�صالح،
ومت�س��كت ب�أطروحات م�صطنعة غريبة دونه تعاىل ،قد و�ص��فها اهلل يف كتابه ا َ
لأخري املحفوظ
وت ل ََبي ْ ُت ال َْعنْكَ ُب ِ
ب�أنها }�أَوْ َه َن ال ُْب ُي ِ
وت ل َوْ َكانُوا يَ ْعلَ ُمو َن{ العنكبوت� ،آية . 41

�إذن احلزب اال�سالمي َّ � ،أي حزب �إ�سالمي ،يجب �أن يكون و�سيلة لتكري�س قيم الدين

الإ�س�لامي احلنيف ومبادئه اخلالدة ،و�أن تكون كافة الأحزاب� ،إ�س�لامية وغري �إ�س�لامية،
الت��ي ترف���ض العدوان على الوطن واحتالله ،هي الأخرى جمتمعة و�س��يلة لتكري�س مقاومة
كل ما �أحدثه
االحتالل والغزو غاياتها الرئي�س��ة دحر العدوان واالحتالل وحترير الوطن و�إزالة ِّ
ليقرر بعد طرد املحتل  -ال
الع��دو املحتل على الرتاب الوطن ،ومن ثم حترير �إرادة ال�ش��عبَّ ،

قبل ذلك َ -م ْن يتوىل حكمه وبناء م�ستقبله.

س  :بعد أَحداث احلادي عشر من ايلول الكارثي استخدمت االستراتيجية

االميركية االسالم الليبرالي السياسي في دعم مصاحلها في املنطقة االسالمية،
كما صرح بذلك الشهيد سيد قطب ،فجعلته إسالماً اميركياً ،كما نراه اآلن نراه
بالفعل في العراق وتركيا  ..كيف ترى حل هذه االشكالية ؟..

ج  :نعم نتيجة الفو�ض��ى اخلالقة املنظمة �أ�س��تخدم الأمريكان اال�سالم الليربايل �ضد قوى
التحرر الوطني اال�س�لامي (�أحزاب ،نقاب��ات عمالية ،جمعيات فالحية ،حركات اجتماعية،
مثقفني ثوريني ا�س�لاميني يف القرية واملدينة) ،وجعلت منه ر�ص��يداً احتياطي ًا ت�س��تخدمه حني
يتطلب االمر اىل ذلك ،واال�صطدام باحلركات التحريرية ،التي ت�ؤمن باجلهاد ال�سيا�سي والفكري
وامل�س��لح ،واال�سهام يف تعميم اال�س��تحمار واخل�ض��وع للأمر الواقع ،وا�ستح�ضار املوروث الديني
املنحرف من قعره الت�أريخي امل�ضاف على ال�سيناريو القائم على ثقافة املرجئة ،والت�صوف ،والقدرية
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برتك ال�ش���ؤون الدنيوية يف �سبيل الو�صول اىل نعيم الآخرة الأَبدي ،وت�سميم �أجيال �أبناء الأُمة،
والنا�س العاديني الب�سطاء ،والبيئة اخل�صبة هي :الفقر والبطالة والف�ساد والر�شوة والأمية واالق�صاء
والتهمي�ش� ...أنه التحالف غري املقد�س بني االنظمة الر�سمية الرجعية ،وبني امل�ؤ�س�سات الدينية
جتره على َ�أبناء ا ُ
لأمة من �سنن قدمية موروثة ،ومن معتقدات خرافية ت�أريخية تن�رشها
املذهبية وما ُّ

م�ؤ�س�س��ات �إِعالمية ر�س��مية و�أخرى خفية �ض��خمة بر�ؤو�س �أموالها النفطي��ة وغري النفطية ،بل
وتراجعات وانق�سامات تغرق يف �أنهار من الدماء ،وجثث ال�ضحايا من االطفال وال�شباب والن�ساء
وال�شيوخ ،من خالل فرق موت �سلحتها املخابرات «اال�رسائيلية» واالمريكية.
س  :أين تكمن املشكلة في عدم تصاعد املقاومة في العراق احملتل؟..

ج  :امل�ش��كلة تكم��ن يف �أَ َّن املقاومة الوطنية واال�س�لامية مازال��ت يف خطابها و�أدبياتها

ال�سيا�س��ية والعملياتية تزايد على بع�ض��ها بع�ض��اً ،وتربز �أقوالها وافعالها ،وترتبى على ثقافة
االرهاب الطائفي �ضد الآخرين ،وتهمي�شهم ،والغائهم ...ال احلوار معهم ،وايجاد التن�سيق
الع�سكري وغري الع�سكري بينهم على ُ�أ�س�س وثوابت دميقراطية وا�ضحة املعامل واالبعاد ،وبد ًال
ع��ن تعميق العالقة اجلدلي��ة بني الفكر والعاطف��ة ،وبني النظرية والتطبي��ق ،حترتم العامل
الزمني وتقدره ،واجلهد الفكري ،وحرمة ا�س��تغالل الإن�سان املقاوم ،وا�ستباحة دمه ،و�رسقة
ماله ،نرى �أ َّن هناك ت�س��يب ًا و�ض��ياع ًا وا�ستحماراً وفو�ضى تنظيمية عارمة هي �أقرب اىل النزعة

الطائفية والعقلية الع�شائرية املوروثة ،التي تغدو فيها الكلمة القلقة لرجل فوقي ،وتنفيذ �أوامره
حتت قاعدة �ش��مولية «نفذ وال تناق�ش» ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل قتل املبادرات ال�شخ�ص��ية على
جميعها االطراف تلعب يف حلبة
ال�ص��عيد الفكري وال�سيا�سي والع�سكري ،وبالتايل �ص��ارت
ُ

كل على �شاكلته ،تكرث اللغط ال�سيا�سي ،وغدت ال�ساحة العراقية م�رسح ًا
ال�رصاع ال�سيا�سيٌ ،

للمهاترات واملزايدات ال�سوقية ،وامل�ساجالت الكالمية .

س  :هنا يقفز هذا السؤال إلى الذهن  :أي املنهجني من وجهة نظرك أَفضل:
النضال االجتماعي االصالحي ،أَم النضال الثوري في سبيل تغيير العقائد املوروثة

السائدة في عصر العوملة واحلداثة ؟..
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ج � :أَت�صور �أَ َّن هناك م�سارين ال ثالث لهما يف العمل التغيريي لتقوي�ض التقاليد والعادات

االجتماعية املوروثة :

امل�س��ار الأول  :يجب على القادة االجتماعيني امل�ص��لحني �أ ْن يعملوا على �إزالة الظواهر

التقليدية اخلرافية العجائزية بطرق تدريجية ح�ض��ارية �ش��فافة ،ذلك كله بعد تهيئة االجواء
املنا�سبة للمجتمع من خالل �إعداد برامج ومناهج وندوات تثقيفية توعوية مدرو�سة ومربجمة،
ال ميكن تغيريها بني ٍ
الهرْج وامل َرْج واال�ضطرابات الكبرية ،بل
ليلة و�ضحاها بو�صفها ت�ؤدي اىل َ

تر�سِ خ الدكتاتورية واال�ستبداد اىل ابعد احلدود .
ّ

و�أما امل�س��ار الثاين  :يعمل القادة االجتماعيون الثوري��ون على اجتثاث الظواهر التقليدية
لأنها عقبة خطرية حتول دون حتقيق طموحات ا ُ
املوروثة ال�شاذة الغريبة من جذورها َ
لأمة وتطلعاتها
الآنية وامل�ستقبلية ،و�إال تبقى ا ُ
لأمة متخلفة ال حول وال قوة على التغيري والتقدم وال�سعادة.
س :الساكت عن احلق شيطان أخرس ـ كما في احلديث الشريف ـ نسأل :هل
ينتقم اهلل منه في الدنيا ،أم يعاقبه في اآلخرة بسبب تفرجه على هذا الدمار والبوار
والتسيب والضياع ،الذي يصيب مستضعفي العراق في ظل االحتالل والتابعني له؟..

ج� :أن �أي��ة جرمي��ة دموية ،اقت�ص��ادية� ،أم اجتماعي��ة� ،أو اخالقية ،يف �أي �ص��قع من
�أ�صقاع الأر�ض ،ال يف ما يخ�ص م�ست�ضعفي العراق وحدهم ،يعترب االن�سان� ،أو املجتمع كلّه
م�س���ؤو ًال عنها ،يعاقب عليها عند اهلل تعاىل  ..ب�س��بب �س��كوته وعدم ا�ستنكاره ،وقد �أكد
ذلك القر�آن الكرمي عندما ا�ستعر�ض هالك جماعة ب�رشية ف�أن و�ضع مرتكبي هذا الدمار والبوار
والت�س��يب وال�ض��ياع مع الذين ر�ضوا به� ،أو �س��كتوا عنه ومل يردعوا وقوعه� ،أو يدينوا ذلك يف
�إ�س��تنكار لئيم ،ويف بطر ذميم .وحني عقر �شخ�ص ناقة النبي �صالح (ع) غ�ضب اهلل �سبحانه
وها
على اجلميع ،و�أ�س��ند ذلك العمل البغي�ض عل��ى القوم كلّهم ،فقال جل جاللهَ } :ف َع َق ُر َ
ِني * َو�إِ َّن َر ّبَ َك ل َُه َو
اب ِ �إ َّن فيِ َذل َِك َ آ
لَيَ ًة َو َما َكا َن َ�أ ْكثرَ ُ ُه ْم ُم ْ�ؤ ِمن َ
َف َ�أ ْ�ص َب ُحوا نَا ِدم َ
ِني * َف َ�أ َخ َذ ُه ُم ال َْع َذ ُ
يم{ �س��ورة ال�شعراء الآية 156ـ  .159اذن مل يكن القوم الذين �أبادهم اهلل الواحد
الرحِ ُ
ال َْع ِزي ُز َّ

ال يف هذه اجلرمية النكراء ،بل مل ت�ساهم االكرثية ال�ساحقة ،بل كانوا على
القهار م�شرتكني فع ً
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ال �أنهم ا�شرتكوا فيه ب�سكوتهم وتفرجهم وخوفهم على �أَنف�سهم يف ظل وجود الظلم،
احلياد� ،إ َّ
واالبتع��اد ع��ن املثل الأعلى ،بل �رصح اهلل تعاىل للنبي �ش��عيب ما معناه ـ �إين �أهلكت مائة
ال��ف من قومك عن بكرة �أبيهم� .أربعني �ألف ًا من املنحرفني ،و�س��تني �ألف ًا من امل�س��تقيمني.
ف�س���أله النبي �شعيب (ع) با�ستغراب :ولكن ملاذا معاقبة َم ْن هم يف خط اال�ستقامة ،والعمل
ال�ص��الح؟! ..فقال تعاىل� :أنهم ر�أوا ب ُ�أم �أعينهم اجلرمية ترتكب ،ومل يفعلوا �ش��يئاً ،و�أن زعموا
�أنهم يف «خط اال�س��تقامة» و «العمل ال�ص��الح» .ولي�س هذا �سوى النتيجة احلتمية الت�أريخية
الأَبدية املقررة الثابتة لهذه الأَمة املعا�رصة .
س :ماهي االسباب الكامنة وراء ثورة اجلماهير الغاضبة في تونس ومصر واليمن،
في تقويض األَنظمة الدكتاتورية ،وهي تعلم علم اليقني انها تُقدِّم تضحيات جساماً
على مذبح حريتها وكرامتها ؟..

ج :تكمن الأَ�سباب احلقيقية وراء هذه االنتفا�ضات ال�شعبوية ،واالعت�صامات اجلماهريية
التي ينه�ض بها َ�أبناء ا ُ
لأمة يف تعمق الأزمات املرتاكمة ال�سيا�س��ية واالقت�ص��ادية ،وعدم تكاف�ؤ
الفر���ص ب�ين ال َقطاعات امل�س��حوقة املختلفة ،ويعود ج��زء منها ،على ما �أرى� ،إىل اخل�ض��وع

ل�سيا�س��ات العوملة الربوية االمريكية الر�أ�سمالية املتوح�ش��ة ،وفتح االوطان على م�صاريعها �أمام
هذه ال�سيا�س��ات الليربالية وخماطرها املرعبة دون رقيب �أو ح�سيب ،ح�سب توجيهات �صندوق
النق��د والبن��ك الدوليني اللذين ين�ص��حان ت��ار ًة  ،وي�رصان تار ًة ُ�أخرى عل��ى الأنظمة على �أن
تتخل��ى ع��ن واجباتها امللقاة على عاتقها جتاه �ش��عوبها ،اذا ما �أرادت ه��ذه االنظمة ان تطور«

ال يف ال�صمود
املوجه ،الذي ي�ؤدي دوراً فاع ً
اقت�صاداتها» ،والتمل�ص من �إرث النظام االقت�صادي َّ

والت�ص��دي الوطني واال�س�لامي ،واملخاطر ال�سيا�سية والع�س��كرية ،التي تعر�ضت لها الأنظمة
الوطنية امل�س��تقلة يف املراحل ال�س��ابقة ،ومازالت حتى الآن تتعر�ض ل�ض��غوط حقيقية داخلية
وخارجية من قوى ترعرعت يف ظل امل�س��ار الليربايل االقت�ص��ادي الذي عجز عن حل الأزمات
امل�ستع�ص��ية حيث متخ�ضت �سيا�س��ات االفقار والتجويع ،واملوت اال�سود البطيء على ح�ساب
ب هَّ
اللَ َغافِلاً َع َّما يَ ْع َملُ ال َّظالمِ ُو َن{ �سورة ابراهيم. 42 :
}ولاَ تحَ َْ�س نَ َّ
م�ست�ضعفي �أَبناء الأُمة َ
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س :وأخيرا أسأل :ما هو السالح الذي ينبغي لالنسان أَن يتمسك به اليوم ،وماهو
اخلالص من االبتالء الذي يفاجئ ُه ،وهل هو محصورٌ به بعد أَن كشفت لي أ َ َّن املقاومة
قد انتصرت وافشلت املشروع االميركي في املنطقة؟..

ج :التوا�ص��ل مع اهلل ،واالنقطاع اليه تعاىل يف ك ُِّل �ش��يءٍ من �أَ�شيا ِء هذه الدنيا الفانية،
وال�ص�بر على م��ا امتحنه تعاىل به ،وال يحاول حتقيق طموحات��ه وتطلعاته ،وال احلفاظ على
منجزاته ما يوجب زيادة انتكا�س��اته ب�س��وء اختياره ،وهذا االمر ال ي�ؤطر بالإن�س��ان امل�س��لم
امل�ؤمن امللتزم ،بل ي�ش��مل ك ُّل �إن�س��ان يف هذا الكون ،وهذا ال يخالف الن�ص ،ولأَ�رضب لك
ال يكون د�س��توراً ومنهاجاً ،وذلك هو �أ ْن يبقى �إن�س��ان ًا ال خال�ص له من االبتالء تلو
ذلك مث ً

االبت�لاء ،واالمتحان تلو االمتحان ،باعتبار اميانه وكف��ره يختلف ابتال� ُؤه وامتحان ُه  ..وعند
ذلك يتجاوز مرتبة الطُم َ�أنينة والعرفان ،وي�ص��ل اىل مرتبة ال�ش��هود والعيان ،الذي يتوحد فيه
العل��م والع��امل واملعلول ،ويتجلى احلق ل�س��د قلبه بالتجلي املث��ايل  ..وعند ذلك يح�س لذة
ثم يع�ش��ق احلق الربوبي ..
احل�ض��ور الوجداين ،واحلب االختياري ،والقرب امللكوتي ،ومن َّ
وعند ذلك ي�ش��تغل بالتجلي الفعلي ذي الدور ا َ
ري الذاتي،
لأ�سا�سي يف تكوين الوعي ،والتغ ِّ
واالنقالب الوجودي احلقيقي.

�س��ماحة �أية اهلل العظمى املرجع القائد ال�س��يد �أحمد احل�سني البغدادي بارك اهلل عمرك
ال على اللقاء وعلى هذه الروئ والتف�س�يرات الهامة ،ونتمنى لكم التوفيق
املديد �ش��كراً جزي ً
والن�رص املبني.

�شكراً لكم واهلل يحفظكم ويرعاكم خلدمة كيان امل�سلمني.
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املقابلة السابعة واخلمسون
مع قناة الرافدين العراقية آب (أغسطس) 2011
احللقة االولى
أجراها الدكتور رافع الفالحي مقدم برنامج «شاهد وشواهد» في قناة الرافدين
العراقية ،في مكتب سماحته في دمشق صباح اخلامس من كانون االول 2010م،
إالَّ أ َّن هذه املقابلة لم تبث في حينها ألسباب ال ميكن فهمها ،وبالتالي بثت هذه
املقابلة املثيرة للجدل في حلقتها االولى( )6مساء االثنني  8آب 2011م.

د .رافع الفالحي :أعزائي املشاهدين ...السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،واهالً

ومرحباً بكم في مشوار جديد من مشاوير برنامج «شاهد وشواهد» كما تعرفون
ويعرف اجلميع في عام 2003م احتل العراق من قبل الواليات املتحدة االميركية
ومعاونة الكثير من الدول االستعمارية في يوم 2003/4/9م دخل اجلنرال توم فرانكس
بغداد ،وقال كلمته الشهيرة التي ردد فيها كلمة سلفه اجلنرال مود البريطاني
التي قالها في آذار 1917م ...قال جئنا محررين ،جئنا فاحتني ،جئنا معاونني لكم،
أيها الشعب العراقي لكي نعينكم على حترير أنفسكم ،سنوفر لكم الدميقراطية،
حملن كبيرة منذ
سنوفر لكم احلياة املزدهرة .هكذا حتدث ،القصة تتكرر ،العراق يتعرض ٍ

دخول املغول عام 656هـ 1258 -م  ،وأخذت االحداث تتولى على العراق ،أهل العراق
حتملوا الكثير صيفاً وشتا ًء كانوا يواجهون مناخات متقلبة ،كانوا يواجهون قوى
اقليمية ودولية حتاول النيل منه ،في عام 2003م  -مثلما قلنا  -تعرض لهزة كبيرة
الى مايشبه الزلزال لم يبق على حاله ،كل شيء تغير واألَمر اختلط على الكثير من
( )6اعيدت هذه احللقة مر ًة ثاني ًة م�ساء االثنني � 22آب 2011م.
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الناس ،التبست احلياة عندهم ،اليعرفون الى اين يذهبون ،الكل كان يرى املشهد
مأساوياً ،غير مفهوم احلقيقة ،في هذا االلتباس في هذه الضبابية ،وتداخل اخلنادق
ُ
تعانونه سينجلي ان شاء
كانت هناك رموز تظهر هنا وهناك تقول للناس إ ِ َّن ما
اهلل ،ستظهر الصورة احلقيقية ،التنخدعوا بهذه املظاهر كلها ...في حومة كل ذلك
ظهرت مثلما قلنا الكثير من الشخصيات العراقية الوطنية والعراق ولود بطبعه،
اهله اهل عزمية ،اهل دين ،اهل تقوى ،اهل وطنية ،اهل محبة واخالص لبلدهم بغض
النظر عما جتدونه في الساحة هنا وهناك من اشخاص رمبا ال يعجبون ،رمبا يُقرأ
تأريخهم بأنهم خونة  ..خانوا بالدهم وخانوا أَبناء امتهم ....وسماحة آية اهلل أحمد
احلسني البغدادميَن يدلنا على محطات كثيرة كانت له قبل 2003م ،وبعد 2003م ،لكن
سنركز على مرحلة االحتالل إبتدا ًء من 2003م وحتى اليوم النها مرحلة حساسة
في حياة الشعب العراقي .العراق اآلن على مفترق طرق ..الوضع يبدو خطيراً ..األرض
مهتزة ..املناخ ك َّله ملوث ..اخلنادق متداخلة ،الفرز يجب ان يكون واضحاً ،الكل يحاول
خلط االوراق لكي تضيع احلقيقة ..في كل ذلك نحن نبحث عن احلقيقة نريد ان
تبقى احلقيقة واضحة لكي ال تذهب ..ال تنزلق الى الظلمة ،كثير من االحداث يجب
ان تدون ،يجب ان تُعرف ،يجب ان يدركها اجلميع ،وتُظل أَمام اجلميع ..سأقرأ عليكم،
شيئاً مما سمعناه عن آية اهلل أحمد احلسني البغدادي:

 ولد آية اهلل في مدينة النجف االشرف في العراق املصادف اخلامس عشر منرمضان املبارك عام 1364هـ 1945 -م.
 هو احلفيد االكبر لالمام اجملاهد محمد احلسني البغدادي الشخصية املعروفةفي تاريخ العراق احلديث ،املتوفى عام 1973م ،درس االدب والفقه واالصول والعقائد
على فقهاء النجف االشرف ،إِال أ َّن معظم تتلمذه كان على االمام اجملاهد السيد
البغدادي.

من االشياء التي يهمني ان تعرفوها في هذا املوضوع ،في هذا السرد ،وسنأتي
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على مواضيع كثيرة في هذا اجلانب :
 في ربيع 2003م بعد احتالل العراق من قبل الواليات املتحدة االميركية اتخذُ
سماحته موقفاً ناقداً من القيادة السياسية في ايران ،وجدها «تتعاون» مع اميركا
في احتالل العراق ،وجدها تؤيد العملية السياسية ،التي يرفضها ويقف ضدها،
كانت أَول املعترفني مبجلس احلكم.
من ضمن النقاط التي تذكر قبل ذلك في 2001م عندما ُدمِّر أحد مقرات البنتاغون
وبرجي التجارة العاملية في نيويورك ،استقبل كثيرين من املبعوثني ممن حاولوا أ ْن
يجروه الى طرق وعرة ،وطرق ال ميكن إالَّ ان نقول إِنها طرق ال تشرف ،لكنه رفض ذلك
وأبى ،فكان واعياً ملا يدور حوله .في عام 2003م ،بعد احتالل العراق وقبله متيزت

مواقفه باالستقاللية ،يرفض االحتالل ويدعو الى مقاومته ،ألقي كثيرا ً من اخلطب،
كان اليداهن ،وقف موقفاً واضحاً من االحتالل.
 في ربيع 2004م ساهم في تأسيس املؤمتر التأسيسي العراقي الوطني ،لكنهاضطر فيما بع ُد الى االستقالة منه .
 في عام 2004م تعرض حملاولة إغتيال من القوات االسبانية وجنا منهابأعجوبة.
َّ
وظل يكتب
 في صيف 2005م ،هذه نقطة مهمة أيضا ،اصدر صحيفة «براءة»افتتاحيتها اسبوعياً ويحرض فيها على مواجهة احملتلني ومقاومتهم ،وهذه مهمة
جدا ً جداً في وقت كانت الساحة التسمح مبثل هذه االمور.

 في خريف  2005هاجمت منزله ومكتبه في النجف االشرف ميليشياتمنظمة «بدر» وحاولت أَن تقت َّل ُه .
 في صيف 2007م اضطر ًمرة أُخرى الى العودة الى املنفى النه لم يعد يتحمل

ماجرى ويجري حوله من مؤامرات للخالص منه وتصفيته.
 -في  ،2008وهو في الغربة ،هاجمت منزله الفرقة القذرة التابعة للقوات
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العسكرية االميركية ،نهبت الكثير مما ميلكه في بيته ،وخربت الكثير من معامله،
وهو يقول في ذلك إ ِ َّن هناك سبباً آخر وراء هذه االمور ،اوالً احد االسباب التي يذكرها
آية اهلل أحمد احلسني البغدادي انه رفض لقاء «كروكر» السفير االميركي األسبق في
العراق بعد فشل العملية السياسية ،والسبب الثاني الذي يذكره أَنَّه ألقى هناك

ً
محاضرة عن مواقف مرجعية «السيستاني» حتت عنوان« :مراجع واموال» فضحت
هدر املال الشيعي من ماليني الدوالرات ...ذلك كله أجج االوضاع وأشعل النيران حوله،
لكنه ظل متمسكاً مبواقفه وقدرته على قراءة االمور بشكل واضح ودقيق ...ارحب

بضيفي وضيفكم ...آية اهلل أحمد احلسني البغدادي ،اهالً ومرحباً بكم.

قلت في هذه املقدمة البسيطة التي ال تفي بقدركم ،الكثير من احملطات التي
ُ
بشكل سريع في حياتكم ،خاصة من عام 2003م حتى اآلن .
مررت عليها
ٍ

َ
كنت في العراق حني احتله االميركان ،كيف كنت ترى املشهد؟..
عام  2003أنت

ُ
تاريخه حني تعرض للكثير
كيف رأيت بلدك؟ ..هذا البلد العظيم ...كنت وال زلت تعرف
من احملن والكوارث ،لكن شعبه كان يقاوم دائماً ،قاوم عام 1920م في ثورة عظيمة...
ثار كله ضد البريطانيني احملتلني ،وكذا ثورة  1941وغيرها وغيرها.
وكان له محطات وطنية كثيرة في املقاومة ،سنة  48قاوم ضد بورستموث ،هذا
الشعب األبي الذي اليقبل القيود ...عام 2003م تعرض ملا تعرض ،كنت انت داخل
العراق ،كيف وجدت هذا الزلزال الكبير الذي حصل في بلدك؟ كيف استقبلت ذلك؟
وما هي رؤيتك في تلك اللحظة ،كانت الصورة ملتبسة عندهم؟

املرجع �أحمد احل�سني البغدادي :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وبه ن�ستعني مل تكن مفاجئة
يل وم��ا ر�أيت��ه يف العراق من حتطيم البن��ى التحتية واالجتماعية ودخ��ول كومة من العمالء
واجلوا�س��ي�س �س��واء كانوا ا�س�لاميني او ليرباليني �أوعلمانيني ...جا�ؤوا على ظهور الدبابات
االمريكي��ة ...مل تكن مفاجئة م��ن االدارة االمريكية الن ال�ش��عب االمريكي يعي�ش عقدة
التاريخ .

76

ت�أ�صيل معريف بني الثورية والال ثورية

د .رافع الفالحي (مقاطعاً) نعم  ..ماهي العقدة ؟

املرج��ع �أحمد احل�س��ني البغدادي(متابع��ا) ..لأ َّن كثرياً من الأوروبي�ين كانوا حينذاك

��ا وقتلة جمرمني وعند اكت�ش��اف قارة �أمريكا ال�شمالية ،قامت
يف ال�س��جون بو�ص��فهم ل�صو�ص ً

ال�س��لطات االوروبية بابعادهم �إليها ،فالعقدة الزالت م�س��تمرة عند ال�شعب االمريكي ،والن
هذا العراق «جرميته» انه احت�ضن مركز الدائرة النبوية الكونية التاريخية اجلغرافية منذ الفي�ض
الب��شري الث��اين النوحي ،وقبله الفي�ض الب�رشي الأول الآدمي .و َ
لأ َّن احل�ض��ارة الأحدث يف

تاريخنا املعا�رص �أمريكية فهي تهجم عليه وتغزوه عنو ًة بو�ص��فه هو املركز النبوي االول وبالتايل

دمروه ب�س��بب عقدتهم املتجذرة ،وهدف هذا االحتالل و�س��يلة وغاية من �أجل متزيق العراق
واملنطق��ة برمتها فبد�أوا َ�أو ًال من العراق يف �س��بيل جعله دويالت وكانتونات متعددة هنا دولة
�شيعية ،وهناك دولة �سنية ،وثالثة دولة كردية وبالتايل ي�أتي الرتكمان وبع�ض الع�شائر والقبائل
العراقية املرتامية االطراف يطالبون بدويلة او بحكم كونفيدرايل كحد �أدنى ،والهدف اال�سا�س
هو تق�س��يم العراق وتفتيته حتت مظلة الفو�ض��ى اخلالقة او املنظمة هذه الفو�ضى َ�ألغت اتفاقية
�سايك�س بيكو التي ُ�أبرمت اثناء احلرب العاملية االوىل .
د .رافع الفالحي (مقاطعاً) هم يبغونا سيدنا.

املرجع �أحمد احل�سني البغدادي(متابعاً) يف �سبيل تق�سيم املنطقة

د .رافع الفالحي (مقاطعاً) تقسيم املقسم.

املرجع �أحمد احل�سني البغدادي(متابعا) ولي�س العراق فح�سب ،بل امل�ستهدف باك�ستان
وايران وتركيا وافغان�ستان ،بل حتى �سوريا ولبنان ،من اجل ان تبقى «ا�رسائيل» هي االقوى
يف املنطق��ة ،الن «ا�رسائيل» هي نهاي��ة التاريخ كما يزعمون ،و�أن الدمار والبوار واملذابح التي
�ش��اهدتها لي�س��ت مفاجئة يل الن هذا الهدف يف احلقيقة �ص��هيوين امريكي بامتياز من اجل
حتطيم االن�سان امل�سلم املعا�رص يف عموم املنطقة بل يف العامل .

د .رافع الفالحي  :سيدنا عذراً للمقاطعة هل كانت قراءتكم ورؤيتكم لالمور ترى

ان املستهدف ليس النظام ..بل املستهدف هو العراق ،ورأيي في هذا املوضوع وغيره،
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إ ِ َّن الكثير من الذين كانوا يعارضون ،لكن يبدو أنهم لم يفهموا ،او هكذا ُ
صمم لهم
ان يعارضوا العراق نفسه ،بحيث ان الكثيرين منهم ،عندما كان العراق حتت طاولة

العقوبات االقتصادية الظاملة ،كانوا يبدون كأنهم يتشفون على الرغم من انهم
عراقيون ،الكثير منهم عندما تقول لهم أ َ َّن العراق محاصر ،اطفاله ميوتون جوعاً.
انت من الشخصيات التي رفضت ذلك يعني ميزت بني هذا وذاك ،كيف تصف لي
هذا املوضوع ؟ كيف عرفت ان املوضوع ال يستهدف نظاماً معيناً بقدر مايستهدف
العراق كتأريخ وحضارة وفكر وثروات؟..

املرج��ع �أحمد احل�س��ني البغدادي� :أَنا �أَعتق��د �أَ َّن الإعالم املقروء وامل�س��موع واملرئي �إما

�أَن��ه متواط��ىء �أو وقع يف خط�أ حني تعامل مع احلدث على �أ�س��ا�س �أ َّن امل�س��تهدف هو النظام
الدكتات��وري البائد يف العراق ،هذه �ش��ماعة!! هدفهم هو حق��د ت�أريخي ـــ كما قلت لك ـــ

امريكا عندها عقدة ،والدليل على ذلك عندما احتلت العراق يف اليوم الثاين مبا�رش ًة عقدت
م�ؤمت��راً يف النا�رصية،لأنهم يزعم��ون �أ َّن النا�رصية هي ار�ض �أور اليهودية ،وانعقاد هذا امل�ؤمتر مل
يك��ن عفوياً ،بل يق�ص��دون منه ان ي�ؤكدوا البناء االمة :ها ق��د رجعنا كما �رشدمتونا ،ولي�س
كما يتوهم البع�ض �رصاع ًا �سيا�سي ًا واطماع ًا �إِقت�صادي ًة من اجل نهب نفط العراق او اليورانيوم

او الزئبق ...ال ا�س��قاط النظام �أ�ص�لاً .وقبل ((حترير)) الكويت كان االمريكان يفكرون يف
احتالل العراقَ ،
لأن العراق ــ كما قلت لك واقولها الآن ــ بني و�س��ط قبلتني حمتلتني مكة

املكرم��ة والقد�س ال�رشيف ،فيجب احت�لال العراق ،فاذا احتل احتلت املنطقة ،لذا �أَنا �أرى
ال بالقوة من خالل خيار املقاومة اال�سالمية لأنَّها الطريق
َ�أ َّن امريكا التخرج من العراق ابداً �إِ َّ

الوحيد للتحرير والعودة اىل وطننا املذبوح ،وخيار املقاومة ال يتحقق اال بتكوين اجلبهة الوطنية
واال�س�لامية العري�ض��ة ...اذا حتقق هذان ال�ش��يئان العظيمان يتحرر وادي الرافدين اال�شم،
ولكن بعد هذا التحرير الواليات املتحدة التخرج على ما �أرى بل تقع حرب كونية اذا انت�رص
الثوار تنتهي بالتايل امريكا من الوجود واذا انتهت امريكا االمربيالية انتهت امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية
الع�س��كرية يف ت��ل ابيب  .من هنا ينك�ش��ف لك خط�أ الت�ص��ور العلماين بانه��م جا�ؤوا على
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لكن هدفهم ابعد من ذلك ،وهو هدف ديني توراتي لأَنهم
ح�س��اب نهب الرثوات النفطيةَّ ،
يت�صورون َ�أ ّنَهم نهاية التاريخ وال ي�ؤمنون بـ«حوار احل�ضارات» لذا جتدين اختلف مع العلمانيني
والليرباليني حينما يف�رسون هذه امل�س�ألة بانهم جا�ؤوا من اجل ا�ستالب البرتول يف العراق وهذا

الت�صور خط�أ ج�سيم من البداية .
ان رئي���س النظ��ام العراقي عندما ر�أى �أ َّن هنالك اقرتاح��ات بخروجه من العراق واعطاء

�ض��مانات ب�س�لامته هو وعائلته ،وان هناك �ض��غوط ًا من قبل بع�ض الدول اخلليجية لالخذ
بهذا االقرتاح ،من هنا �رصح بو�ش قائال حتى لو ا�س��تقر يف دولة خليجية بعد ان�س��حابه من
الكويت� ،س�أحتل العراق من �شماله اىل جنوبه� ،إذن لي�س امل�ستهدف �صدام ح�سني وحزبه،
بل امل�ستهدف هو العراق ار� ًضا و�شعب ًا وهوي ًة وثروات ،الن العراق هو العامل ،والعامل هو العراق
بو�صفه هو مركز الدائرة النبوية الكونية الت�أريخية ،هذه م�س�ألة ال جدال فيها ،وقد كتبت عنها

درا�سات ا�سرتاتيجية خمتزلة .

د .رافع الفالحي :الهدف هو العراق وليس النظام ،وال خيار إالَّ املقاومة كما يقول
السيد البغدادي ،استميحكم عذرا ً فاصل ونعود اليكم .
د .رافع الفالحي  :أَعزائي املشاهدين اهالً ومرحباً بكم ،واهالً بكم سيدنا ً
مرة
اخرى في هذا املشوار من برنامج «شاهد وشواهد»ُ ،كنا نتحدث قبل الفاصل هل
املستهدف هو العراق ام جهة معينة اخرى ،كنت تشرح لي أ َ َّن املستهدف هو العراق

ً
ارضاً
وحضارة وتراثاً وثروات ...هكذا أَجْ َ
ملت كل ذلك تأريخاً وحاضراً ومستقبأل ..
أسألكم اين كنتم في البداية في عام 2003م؟ كيف رأيتم املشهد؟ يعني اتذكر
مثالً عندما زار العراق املبعوث الشخصي من قبل االمني العام لالمم املتحدة في
التسعينيات أَيا َم احلصار االقتصادي الظالم قال ذاك املبعوث« :شهدت مشهدا ً من
مشاهد يوم القيامة» ألنه كان يشاهد االطفال ميوتون في املستشفيات ...اكثر من
مليون طفل ،بعد ذلك عندما جاء عام 2003م بعد هجوم القوة العسكرية الهائلة
بكل طائراتها بكل اسلحتها املتطورة كل التدمير الذي حصل في العراق ،كل
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القسوة التي استهدفت العراقيني ،كل هذه الدماء املستباحة الزكية التي سالت
على ارض العراق ،كان هذا املشهد مشهداً مؤملاً مرعباً للجميع ،اين كنتم؟ كيف
كنتم ترون هذا املشهد في تلك اللحظات؟ هل كنتم في النجف ام في مكان آخر؟
وما الذي كنتم تفكرون فيه؟..

املرجع �أحمد احل�سني البغدادي :عندما َد َخل ُْت اىل العراق ،كان املجتمع العراقي �أغلبيته

را�ض ،وطبعا هذا الر�ضا يف نظري جرمية ت�أريخية
يرتقب احتالل العراق من قبل امريكا ،وهو ٍ

ح�ضارية ،وخمالفة �رشعية.

نحن ك�ش��يعة  -طبع ًا انا احتفظ على كلمة (�ش��يعي) ت�س��مح يل (فقط) �أَنا م�ض��طر �أَن

اقول نحن ك�ش��يعة  -كانت احلمالت الت�أديبية العثمانية الرتكية تقوم �ض��د �ش��يعة العراق
ب�ش��ماعة اخذ ال�رضائب منهم ،فال�ش��يعة ع�ص��اة فال يعطون ال�رضائب لأنهم كلهم ع�ش��ائر
عربية ،والع�شائر العربية عندما تع�صى حكومة الوايل ي�صري لها وجود وهيبة بو�صفها غري تابعة
للحكوم��ة العثمانية ،بني فرتة واخرى تقوم احلكومة بحم�لات ت�أديبية دموية .من هنا ترى
َ�أ َّن ال�ش��يعة يكرهون العثمانيني ،وعندما ا�ش��تعلت احلرب الكونية االوىل 1914م وا�ستهدف
احللفاء احتالل العامل اال�س�لامي ،وكانت «م�س بل» اجلا�سو�س��ة االجنليزية تكتب تقارير اىل
ُ

وزارة امل�س��تعمرات الربيطانية تار ًة ور�س��ائل اىل ابيها تار ًة اخرى ت�ص��ف االن�س��ان ال�شيعي يف

الع��راق ح�رصاً وتقول �إنه �س��وف يقاتل مع اجلندي الربيطاين ،بي��د ان املخابرات الربيطانية
فوجئت ب�أ َّن ال�شيعي يقاتل مع دولة عثمانية عن�رصية ،من اجل ماذا ؟من اجل احلفاظ على

كلمة ال اله اال اهلل ..حممد ر�سول اهلل .

ومهم��ا يك��ن من هذا كله َد َخل ُْت مدينتي النجف وانا ابك��ي بكاء الثكاىل وا�رصخ عندما
تذكرت ت�ص��ديها البطويل �ض��د االحتالل الربيطاين مع كل مراجعها وم��ع كل حوزاتها و ُ�أ�رسها
خارج اطار جغرافيتها لأنهم كلهم من الفر�س ومن الرتك ومن العرب العراقيني وغري العراقيني ..
قاتلوا قتا ًال بطولي ًا م�رشف ًا مع الدولة اال�س�لامية العثمانية ،وق َّد ُموا ال�ش��هداء تلو ال�شهداء ،واليوم

�أر�آها ك�أنها ميتة ال حول وال قوة لها ب�سبب موقف املرجعية الدينية امل�ؤطرة باملراجع االربعة.

80

ت�أ�صيل معريف بني الثورية والال ثورية

د .رافع الفالحي (مقاطعاً) ُك ْن َت تقارن بني صورتني ،صورة قريبة من عام 1920
وما بعدها...

املرجع �أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) :الذين ب��رزوا من خالل االعالم الدمياغوجي
«الت�ضليلي» من قبل عمالء الواليات املتحدة االمريكية والربيطانية يف نف�س الوقت ...نحن
نرى النهج احلوزوي التقليدي «الكال�سيكي» ال ي�ؤطر التقليد مبرجع دون مرجع �آخر ،كل من
طبع ر�س��الة عملية وت�صدى لهذه امل�س�ؤولية الدينية يكون ُم َقلَّ َداً من قبل العوام ،والعوام تعني

ال�شعب .واملراجع الدينيون موجودون حالي ًا يف النجف ،ويف قم ،ويف اخلليج ،ويف لبنان .قد
ت�س���أل ملاذا هذا االعالم الت�ض��ليلي يزعم �أن املراجع �أربعة فقط يف حني يُ ْق�صِ ي ذلك الإعالم
ينح�رص يف َ�أ َّن ه�ؤال ِء «ي�ؤيدون» االحتالل االمريكي ،وهذا
ال�سبب
نف�سه املرجعيات االخرى؟
ُ
ُ
الت�أييد من وجهة نظر ا�س�لامية طامة كربى وم�ص��يبة عظمى ،لأَ َّن العقل ال�ش��يعي املوروث

العتي��ق يقد���س املرجعية ،يف حني �أننا ال نعتق�� ُد �أ َّن املرجع مقد���س او �أ َّن املرجعية الدينية

مقد�س��ة  ..اال اهلل تع��اىل واملع�ص��وم هو املقد�س ال غ�ير ،فلذا تر�آين ابك��ي وا�رصخ كيف

ذهبت
فرثت على رموزها وعلى مراجعها ..انتقدهم نقداً الذعاً ،بل
ُ
ا�صبحت النجف هكذا؟ ُ
اىل ابعد من ذلك ...اىل �أ ْن اقول كلمة جارحة على �صعيد الت�شبيه والداللة ،وبع�ض ادعياء

العلم من العمالء واجلوا�س��ي�س ،او من موظفي �سلطة االحتالل �صاروا ي�ستهز�ؤن مني ب�سبب
ا�صدار هذه الكلمة ،لأ َّن هذه الكلمة قلتها من �أجل �أن �أعطي �صدمة.
د .رافع الفالحي (مقاطعاً) مالذي قلته؟

املرجع �أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) :لالن�سان العراقي ،قلت باحلرف الواحد« :اذا
ت عاهرات العراق يف تظاهرة يف �ساحة الفردو�س يف بغداد �ضد االحتالل االمريكي ف�أنا
َخ ُر َج ْ

معمم �أتظاهر معهن».
�أول
ٍ

د .رافع الفالحي :ملاذا؟

ين مل اجد حتى الآن فتوى او ت�رصيح ًا �ض��د هذا االحتالل املبا�رش يف العراق ،الذي
لأ َّ

حطم البنى التحتية واالجتماعية ،واوجد دماراً وبواراً وت�س��يب ًا و�ضياع ًا وجماع ًة ،وحتى الآن
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مل يُ�ص��دروا فتوى يف حرمة وجود االحتالل على ثرى �إ�س�لامية ،ف�ض�لا عن مقاتلته ،ولذا
قلت يف حينها �إِ َّن تلك العاهرات اقد�س واف�ض��ل من ه�ؤالء اللحى والعمائم الذين ال يتحرك
�ض��مريهم ووجدانهم ،ولكن جندهم يف ظل النظام الديكتاتوري ال�سابق ي�صدرون الفتاوى تلو

الفتاوى بوجوب �صد اجلي�ش االمريكي اذا حاول احتالل العراق ف�أية تقية مزعومة هذه ،هم
يف ايام النظام ال�س��ابق ي�صدرون هذه الفتاوى على نحو التقية كما يزعمون .اما الآن ...فال
تقية َ
لأ َّن ا�ص��ول الدين غدت يف خطر ،واليجوز اطالق ًا االخذ بها مادام هناك كافر م�س��تكرب

من َح َناَ ممار�سة
فاقد العوا�صم اخلم�س امل�شهورة ،يجب مقاتلته وطرده عن وطننا اجلريح ،حتى لو َ
احلرية الكاملة الداء مرا�س��يم طقو�سنا وتطبيق �شعاراتنا الدينية� ،سواء كانت رجعية عجائزية
جنائزية موروثة عتيقة �أو ا�س�لامية تقدمية واقعية يجب علينا ان نقاتل ُه ،حتى لو حطم كل

بنان��ا التحتية واالجتماعية ،حتى لو قتل كل ن�س��ائنا واطفالنا و�ش��يوخنا ...نقاتله تنفيذاً
لأوامر اهلل �سبحانه وتعاىل.
�أخي رافع! فلنكن �رصحاء� ،إقر ْ�أ تاريخ جيفارا ،وتاريخ هو�ش��ي منه ،وتاريخ ماو ..كلهم
نا�ضلوا من اجل حترير ارا�ضيهم من اال�ستبداد واالقطاع ،هل كانوا م�سلمني؟ كال والف كال!
يف حني ان اال�س�لام العظيم اعطى الإن�سان امل�س��لم م�رشوعية اجلهاد الدفاعي يف �سبيل طرد
الكافرين املحتلني من �أوطاننا اال�س�لامية ووجوب مقاتلتهم حتى لو كان يحكمنا «دكتاتوراً»
م�س��لماً ،واخطر دكتاتورية تتج�س��د يف ُح َّك ِام دولة �آل عثمان يف الوقت الذي قاتل �آبا�ؤنا مع
ٍ
و�شيعة ل�ص ِّد الهجوم ال�صليبي يف احلرب الكونية االوىل ،فاين اكرر للت�أكيد
فقهائهم من ُ�س ٍنة
يل ت�رصيح مفاده اذا اقت�ض��ى االمر ا�ش�ترك مع العاهرات يف تظاهرتهن اال�س��تنكارية �ض��د

املحتل االجنبي يف العراق ،وب�س��ببه �شتمني بع�ض ق�صار العقول وانا ا�سمح لهم .طبيعي انا
قلت هذه الكلمة على نحو الت�شبيه والداللة مثل �شخ�ص متدين يوزع مايف ذمته من احلقوق
ال�رشعية كاالخما�س والزكوات وال�صدقات اىل املرتفني واىل الأر�ستقراطيني .اقول �رصاحة �إِ َّن
الغاء الزكوات واالخما�س وال�ص��دقات اف�ض��ل من ان تعطى له�ؤالء االوغاد ،و�أَنا ال ادعو اىل
الغاء هذه الفرائ�ض الواجبة مايف ذلك ريب.
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د .رافع الفالحي  :سيد! انا أُريد ان اعرف مثالً انت آية ومرجع ديني ألم تذهب
الى املراجع الدينية االخرى؟ ألم تناقشهم؟ كان الوقت عصيباً ،انت تتحدث عن
عام 2003م العاصفة جاءت ،النار تأكل كل شيء في العراق ،اكرر :الم تذهب الى
هؤالء املراجع وانت منهم وانت مرجع ديني؟ الم حتاول ان جتلس معهم لتحاورهم؟
لتصوغوا اجتاهاً معيناً يساعد هذا الشعب لكي يقفوا معه؟ وانت قارنت بني تاريخ

ماحصل في ثورة العشرين ضد االجنليز ،واملرجعية ،كيف كانت تُثور الناس ضد ...

املرجع �أحمد احل�س��ني البغدادي(مقاطعا) :حرب العراق لي�س��ت ثورة الع�رشين ،حرب
العراق �ص��د اجلي�ش الغازي .اما ثورة الع�رشين فاالنكليز احتلوا الوطن اجلريح من �شماله اىل
جنوبه فثار ابناء العراق لطردهم �رش طردة.
د .رافع الفالحي  :نعم  ..نعم كانت املرجعية مقاتلة ..هكذا كتب التاريخ  .بيد
في عام 2003م كان التقاعس ،وكان الصمت ،وكانت املواالة ،وانت دخلت العراق ،الم
تذهب اليهم وكان ((الواجب)) عليك ان تذهب اليهم وتناقشهم؟ هل حصل هذا
اللقاء ،ومع مَن جلست؟ كيف دار احلديث بينكم ؟

املرجع �أحمد احل�س��ني البغدادي :يف الواقع واحلقيقة لو ُكن ْ ُت �أنا �س��اذج ًا ال خبرياً عن

��ت خبرياً يف معرفة طبيعة اهلي و�ش��عبي لذهبت اليهم وناق�شتهم،
ل�س ُ
املرجعية ال�ش��يعيةْ ،
ولكن َ�أنا اعرفهم ...ال يفيد اللقاء والت�ش��اور معهم .ثم� ...إِ َّن امل�س�ألة اجلهادية الحتتاج اىل

ال تقريبياً� :أنا جال�س يف بيتي
تف�س�ير او دليل يف حرب الكافرين وامل�رشكني ،ا�رضب لك مث ً

علي هجوم من الل�ص��و�ص يحاولون ان ي�رسقوا مايل ويقتلوا
مبعية عائلتي واطفايل ،واذا �ص��ار َّ
اطف��ايل ،ويف اثناء هذا الهجوم الكا�س��ح �أَنا ارفع هاتف النقال على رئي�س ع�ش�يرتي واقول:
علي ماهو ر�أيك �أقتلهم» فراح يخاطبني هاتف ًا باللهجة ال�ش��عبية»:
«يا حمفوظ ه�ؤالء هجموا َّ

�س��ليمه اتكرف��ك اذا كنت على حق اح��ن املنت�رصين عليهم ،واذا كن��ت على باطل احن
امن�ش��ي عليهم ونعطيهم الف�ص��ل وانف�ض النزاع» .وا�ض��ح عندك يادكتور كافر م�س��تكرب يغزو
وطنن��ا االعز ،ونحن كعرب اذا هجم علينا ل�ص يجب علينا الدفاع بالو�س��ائل املمكنة �رشع ًا
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��ا ع��ن النف�س ،وعن العر�ض ،وع��ن املال فكيف كافر م�س��تكرب جمرم مل يكن
��ا دفاع ً
وقانون ً
جمعية خريية ان�سانية ،وامنا جاء من اجل ان ي�ستوطن يف بلدنا ،وقلت لك و�سيبقى اىل َ�أبد
الآبدي��ن حمتال وال زالت اتفاقية البند ال�س��ابع التلغى ،والزال��ت االتفاقية االمنية العراقية
االمريكية �سارية التنفيذ ،ب�شماعة ابقاء خم�سني الف جنديا كمهنيني يف حني ان ه�ؤالء لهم
خربة ع�س��كرية متطورة و َ�أنا تريدين ُ�أناق�ش متورطون مع امل�رشوع االمريكي يف حني جتد رئي�س
ع�ش�يرتي «الأمي» بفطرته ال�س��ليمة ينتقدين ويقول يل «ا�سليمه اتكرفك انت اقتلهم واحن
امن�شي عليهم ونعطيهم الف�صل اذا �إحن على خط�أ» فكيف �أَنا �أَرى ب�أُم عيني املحتل امل�ستكرب

التوراتي يغزو بلدي وانك يادكتور تريدين �أو �أَن اذهب اىل هذه املرجعية الرباعية واحثهم على
دعم م�سرية املجاهدين ،وامل�س�ألة الحتتاج اىل تف�سري او دليل� ،إذن لي�س هنا حمل قابل باللقاء،
ث��م ا�ؤكد لك ولي�س بع�ض رموز هذه امل�ؤ�س�س��ة وح َده��م مع هذا امل�رشوع ،بل بع�ض رموز اهل

ال�سنة كذلك مع هذا امل�رشوع املحرم هم معروفون الآن عند القا�صي والداين ،بل ا�صبحوا من
موظفي �سلطة االحتالل حالي ًا .

د .رافع الفالحي  :استميحك عذراً! لنتوقف لفاصل قصير ونعود الى مواصلة

حديثنا.

د .رافع الفالحي :اعزائي املشاهدين أهالً ومرحباً بكم من جديد ،واهالً بكم سماحة
السيد من جديد معنا ،حديثك قبل الفاصل جعلني اعود ً
مرة اخرى الى عام 2001م

وقراءة ما ذكرته في املقدمة النه يحتاج الى شرح من سماحتك ،في خريف احلادي عشر
من ايلول في 2001م بعد احداث تدمير برجي التجارة العاملي وأَحد مقرات البنتاغون ،هل
االميركان استمالوك الى جانبهم بطرق ملتويةعن طريق العراقيني العاملني معهم؟
ذكرت أَسماء من قبيل ابو حسني احملامي كان مبعوثا من قبل عبد الكرمي املاهود
احملمداوي ،والسيد عبد الزهرة احللو مبعوثاً من قبل احمد اجللبي رئيس املؤمتر الوطني
العراقي ،وذكرت عزت الشابندر مبعوثاً من قبل احلكومة الكويتية ،وذكرت سعدون
الدليمي الذي اصبح وزير الدفاع العراقي في حكومتي اجلعفري واملالكي ،وكذا خبراء

84

ت�أ�صيل معريف بني الثورية والال ثورية

مستشارين في الكونغرس االميركي واعضاء في احلزب الدميقراطي املعارض ،وذكرت
ايضاً شخصية اخرى خطيرة وهو عماد ضياء اخلرسان مبعوثاً من قبل السفير االميركي
في بغداد رايان كروكر ،كل هؤالء جاؤوا يسعون لكسبك هل كنت في دمشق؟

املرجع �أحمد احل�س��ني البغدادي :الُ ،كن ْ ُت يف العراق تار ًة ويف دم�ش��ق تار ًة ُ�أخرى قبل

احتالل العراق وبعده.

هؤالء الذين تطرحونهم؟
د .رافع الفالحي (مقاطعاً) يعني في اطار املشاهد مَن
ِ

ملاذا جاؤوا اليك؟. .

املرجع �أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) :وكان الهدف الرئي�سي ا�ستدراجي يف �سبيل
�أن �أدع��م امل��شروع االمريكي ،م�رشوع ال�رشق االو�س��ط اجلديد يف املنطقة .وبعد االنتفا�ض��ة
ال�شعبانية عام 1991م حترك املعار�ضون العراقيون بعد انتكا�سة تلك االنتفا�ضة بجنون وبهو�س
وبناء على رغبة ايرانية.
زعامتي يت�صلون مع االمريكان �رساً وعلن ًا ً
رافع الفالحي (مقاطعاً) بعد ايلول/سنتمبر 2001م

املرجع �أحمد احل�س��ني البغدادي :نعم بعد احداث  11ايلول حترك االمريكان مب�صداقية
حقيقية على ا�س��قاط النظام  -على ح�س��ب ت�صور املعار�ض��ة  -وهم ال يعلمون على ما َ�أرى

ان امل�س��تهدف هو لي�س النظام ،بل امل�س��تهدف العراق مقدمة الحتالل املنطقة برمتها ،لأَ َّن
الع��راق قل��ب العامل كما قلت لك ،ومهما يكن م��ن ذلك كله بعثوا ا ّ
يل املاهود عن طريق ابو
ح�س�ين املحامي بان انخرط مع مقاتلي الهور على �أ�س��ا�س ان اكون امريهم الروحي ،واعي�ش
مغلق مر ًة ثاني ًة مع
بني �ص��فوفهم ،واتفقنا على ما يرام ،ولكن بعد االتفاق
ح��دث اجتما ٌع ٌ
َ

ح�ضور �شخ�ص �آخر .

د .رافع الفالحي  :كان هذا االجتماع املغلق يا سنة ؟

املرجع �أحمد احل�سني البغدادي :قلت لك 2001م .
د .رافع الفالحي  :كنت هنا في دمشق .

املرجع �أحمد احل�سني البغدادي :نعم .
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د .رافع الفالحي  :بعد احداث ايلول .

املرجع �أحمد احل�س��ني البغ��دادي :ال ،قبل احداث ايلول .ومهم��ا يكن من هذا كله
ال�ش��خ�ص الث��اين ق��ال يل باللهجة ال�ش��عبية «ب�س احن عدنّ��ه من الدكت��ور احمد اجللبي

خم�ص�ص��ات واكد علينا اذا ك�س��بتم ال�س��يد البغدادي انا اعطيكم زيادة خم�ص�ص��ات قدرها
«ع�رشون الف دوالر»!! فاجبته على الفور :اذا كان هو عميل للبنتاغون ف َ�أنا ابن االمام املجاهد
ال�سيد البغدادي ،واذا اريد ان ا�صري على فر�ض «عميل» ،نعوذ باهلل من هذه الكلمة ،ات�صل
مبا��شر ًة بد ًال عنه مع االمريكان ،لي�س مع هذا الذيل اتعاون ،الن هو ابن احلاج عبد الهادي
اجللبي ،و َ�أنا ابن االمام املجاهد ال�سيد البغدادي ،احد رموز حرب العراق عام 1914م واحد

م�ؤ�س�س��ي ثورة الع�رشين!! على �أَية قاعدة ان�س��ق مع هذا العميل هذا يُريدين ان ا�ص�ير عميل

امريكي قلت لهذا الرجل الثاين اخرج وال اتعاون معكم ،هذا من جهة ،ومن جهة اخرى،
اجللبي القى حما�رضة �سيا�سية على املهاجرين واملهجرين يف الواليات املتحدة االمريكية حول
كيفية ا�سقاط النظام ،وكان ال�سيد عبد الزهرة احللو حا�رضاً ...
د .رافع الفالحي (مقاطعاً) من هو عبد الزهرة احللو؟

املرجع �أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) :وهو �أحد املعار�ض�ين للنظام ال�سابق ومن اهل
الب�رصة فلج�أ اىل امريكا وكل املعار�ض�ين هاجروا اىل امريكا واكرثهم من ايران بو�ص��فهم غري
مرغوبني ،ال�س��باب �سيا�س��ية ،وعلى اية حال يف اثناء حما�رضة اجللبي وبعد احداث ايلول
ح�رصاً ،قال ــ �أي اجللبي  -ال�س��يد حممد باقر احلكيم غري مرغوب عند االمريكان باعتباره

ايراين النزعة ،نحن نريد �شخ�ص��ية عروبية ا�س�لامية وطنية ان تن�سق معنا ،واذا هتف  -اي
والتق
ال�س��يد احللو  -ال�سيد �أحمد احل�س��ني البغدادي �أف�ضل من احلكيم قال له اذهب انت ِ
�لا ونحن نت�ص��ل معه بطريقتنا اخلا�صة� .أنا رف�ضت هذا الطرح
معه ،واكتب لنا تقريراً مف�ص ً
ض��ا �ص��ارماً ،وهذا مكتوب بكتاب �أ�ص��درته ،وهو ر�سالتي العملية ا�س��مها فتاوى �أحمد
رف� ً

احل�سني البغدادي يف فقه املقاومة وثقافة «اال�ست�سالم» ُطب َِع عام 2010م وتفا�صيل هذه الق�صة
موجودة يف الف�صل الثاين «ر�ؤى ر�سالية».
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د .رافع الفالحي (مقاطعاً) وقصة عماد ضياء اخلرسان والدليمي .

املرجع �أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) وهذه الق�ص��ة كله��ا بعد االحتالل .اما عزت
ال�ش��ابندر ات�ص��ل اثناء العدوان االمريكي الكا�سح ،ت�ص��دى �أَبناء النا�رصية ل�صد هذا الهجوم
بب�سالة ،فارتبك ال�شابندر فات�صل باال�ستاذ عادل ر�ؤوف ،نا�شده باحلرف الواحد :نحن بحاجة
ان تذهب اىل ال�س��يد مقتدى ال�ص��در وال�سيد البغدادي باعتبار عنده عالقة مع ثوار الأهوار -
لأننا نحن كنا معار�ضني للنظام ال�سابق وبعد ذلك َ�أنا مر�سل من قبل احلكومة الكويتية(-،)7
والكويتي��ون اليتحركون �إِال بامالءات �أمريكية .باملنا�س��بة اذكر ل��ك عينه عما قريب ت�أييداً
لقويل  -ورده االخ ر�ؤوف قائال له :ال�سيد البغدادي ا�صدر الآن بيان ًا للدفاع عن العراق و�أَبناء
العراق ،ونرجع اىل العينة التي نوهت عنها مبا يلي :االمريكان بعد انتفا�ض��ة �ش��عبان فتحوا
( )7لقد ن�س��ى �س��ماحة االخ املرجع القائد �أحمد احل�س��ني البغدادي �أدام اهلل ظله الدعم املايل من احلكومة الكويتية ،من هنا
ننقل للقاريء الكرمي ن�ص ال�س�ؤال الذي طرحه رئي�س حترير جملة «عامل املعرفة» العراقية يف عددها االول غرة �شهر متوز 2003م
وقد اجاب �سماحته م�شكوراً :
 هل هذا يعني انكم التقيتم ببع�ض رموز امل�رشوع االمريكي ؟ وما هي العرو�ض التي قدموها لكم ؟.. كنت جال�س��ا يف مكتبي يف �ض��احية دم�ش��ق ف�أت�ص��ل بي االخ عادل ر�ؤوف وقال اريد اللقاء معك االن  ،فقلت له� :سوفاتيك �إىل املركز العراقي وعندما قال يل :التقى بي (عزة ال�شابندر) ممثل مكتب امل�ؤمتر الوطني العراقي يف �سوريا ،وقال يل:
نحن وقعنا يف ورطة لوجود مقاومة �ض��د عمليات ( التحرير) االمريكي للعراق ،فاملطلوب منك يا ابا فداء انت ،وال�س��يد
البغ��دادي ان تذهب��ا �إىل الع��راق على رغبة من احلكومة الكويتي��ة ،وتقوما بت�أييد هذه العملي��ات ،وتهييج املجاهدين يف
النا�رصية ب�أعتبار ان ال�سيد البغدادي له عالقة مع جماهدي االهوار ..ثم الذهاب �إىل النجف اال�رشف لتهييج �أبنائها �ضد
نظام �صدام  ،وت�أييد اجلي�ش االمريكي و�ستقدم احلكومة الكويتية مبلغ (ثالثمائة الف دوالر) هدية لل�سيد البغدادي ،ومبلغ
(مائة وخم�س��ون الف دوالر ) ملركزك العراقي ب�أعتبار ان لك عالقة ا�س�تراتيجية مع ال�سيد مقتدى ال�صدر فت�ؤثر عليه ليقوم
بالتظاهرات �ض��د نظام �ص��دام ،فقلت له (والكالم لال�س��تاذ عادل ر�ؤوف)( :هذا امللف يجب ان يغلق ،فمن امل�ستحيل ان
يتعاون معكم ال�س��يد البغدادي ،وقد ا�ص��در بيانا �ضد الغزو االمريكي ،ونادى �شعبه للخروج �ضد الغزو اوال ،ثم االلتفاف
�ضد الدكتاتور ،وا�سقاط حكمه ،وا�ستالم الدولة بقيادة احلركة اال�سالمية بكل ف�صائلها ،واقامة الدولة التعددية وال�شورية،
وعدم ا�س��تثناء �أية طاقة وطنية ،وحتقيق د�س��تور دائم يف اطار القر�آن وال�س��نة ال�ص��حيحة)  ،وقال له اي�ضا( :من امل�ستحيل
ان ي�أتي ال�س��يد البغدادي على ظهر دبابة امريكية) بل ذهب ال�ش��ابندر �إىل بع�ض الرموز الدينية يف �س��وريا ،فكان موقفها
م�رشفا ورف�ضوا ذلك  ،وهنا البد من القول :ان كل من �آزر ما ي�سمى بقوات التحالف االمريكي �سوف ينكب ،كما نكب
الكثري منهم على مراى وم�سمع من العراقيني ،واحلبل على اجلرار ،وقبل ذلك التقى مع قيادي اجلبهة اال�سالمية املوحدة
ال�شيخ حممد ندمي الطائي املو�صلي (ا�سمه احلركي حامتي) مبعوثا من املخابرات االمريكية (وان مل ي�رصح بذلك) وقال :ان
�ص��داما مل يكن دكتاتورا وح�س��ب ،وامنا فا�شي ،والفا�شي ال ي�س��قط �إال عن طريق العمليات الع�سكرية االمريكية ،فيجب
ان تذهبوا معي للتفاو�ض مع االدارة االمريكية ،بيد اين خرجت من اجلل�س��ة وقدمت له كتابي ــ اخلطاب االخر ــ �ض��د
�صدام وامريكا ) . ...
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مفاو�ض��ات يف غاية ال�رسية مع املجل�س االعلى للثورة اال�س�لامية يف العراق  -باملنا�س��بة بعد
احت�لال العراق �ش��طب املجل�س كلمة الثورة من هذه الت�س��مية يف حني كل حركات التحرر
ابقوا على �أَ�س��ماء احزابهم مبا هي هي ،وما �ش��طبوا منها �شيء  -ب�شماعة ا�سقاط النظام من
هنا بادرت احلكومة الكويتية وقدمت مليون دوالر لرئي�س املجل�س الأعلى يف �س��بيل اال�رساع
ال�سقاط نظام �صدام ح�سني ،بيد ان ال�سيد احلكيم رف�ض ا�ستالم هذه االموال با�سمه �شخ�صي ًا
بل يجب ان تكون با�س��م املجل���س االعلى ،اال ان احلكومة الكويتية رف�ض��ت هذا االقرتاح
وا�رصت ان تعطيها حل�س��ابه اخلا�ص .وبعد االنتفا�ضة ال�شعبانية �صارت عالقة ال�سيد احلكيم
قوية مع �أمري الكويت ،ويف �ش��هر رم�ض��ان املبارك يزور الكويت ويلقى املحا�رضات على ابنائها
ويف يوم عيد الفطر املبارك يزور امري البالد ويقب�ض الهدية  -اي العيدية  -وعندما ا�ص��بحت
��ا هادئ ًا باللهجة العراقية « :لي�ش احرمتمونا يف حينها
وجه له عتاب ً
عالقت��ه وطيدة مع االمري َّ

من �إِعطاء املليون دوالر يف حني �إحن قد ا�س��قطن �ص��دام ح�سني بال هاي القال والقيل» فرده
االمري يا�شيخ نحن النتحرك �إال بامالء امريكي النهم ا�صدقا�ؤنا وهم الذين «حرروا بلدنا».
باخت�ص��ار ه�ؤالء التابعون للواليات املتحدة االمريكية يحاولون ك�سبي يف �سبيل ان اعمل
معهم ون�سوا ه�ؤالء انني مت�شدد اىل ابعد احلدود ،لذا يف جمال�سهم اخلا�صة ي�صفونني بالي�ساري
اال�سالمي املتطرف ،وال تفيد معي االغراءات ويعرفون �أَين ل�ست و�سطي ًا توفيقياً ،كما يزعم
بع�ض امل�ش��ايخ  ،-بل انا اتبنى اال�س�لام الثوري والتغيري الثوري احلا�سم ،ومل تنت�رص  -على
ما َ�أرى � -إنتفا�ض��ة �أو ثورة يف عاملنا قدمي ًا وحديث ًا اال بالطرق الثورية ال بالطرق اال�ص�لاحية
التكتيكية امل�صلحية .
د .رافع الفالحي  :وما قصة سعدون الدليمي الذي جاءك ؟

املرجع �أحمد احل�س��ني البغدادي� :س��عدون الدليمي مل اجتمع معه ،بل عنده م�ست�شار
قانوين  -ال اتذكر ا�سمه حالي ًا( )8مع اال�سف . -

د .رافع الفالحي (مقاطعاً) كان وزير دفاع في حينها .

( )8وهو طارق عبد زاير (املن�سق).
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املرجع �أحمد احل�س��ني البغدادي - :نعم وزير دفاع  -هذا امل�ست�ش��ار له عالقة مع االخ
احمد ابراهيم احد قياديي تيار املرجعية اال�سالمية ،وقد اجتمع معه وحدثه �أ َّن هنالك لغط ًا يف
الكونغر�س االمريكي ح�رصاً عند الدميقراطيني ،ويحاولون ان يلتقوا مع واجهة عروبية ا�سالمية
ثورية �رصيحة ،يلقي حما�رضة يف الكونغر�س بال�شكل املك�شوف عن كل هذه اخلربطات التي
حت��دث يف العراق ،حت��ى مييزوا هل احلق م��ع اجلمهوريني ام مع ال�ش��عب العراقي ،فبلغني
االخ احم��د ابراهي��م ف�أجبت ُه :انا حا�رض ان القي حما��ضرة يف الكونغر�س االمريكي و ُ�أناق�ش

الدميقراطيني املعار�ضني ب�رشروط :

او ًال  :خروج االمريكان من العراق جي� ًشا وقواعد .
ال ب�أغلبية ثلثني ي�ص��وتون
ثاني ًا  :الغاء الد�س��تور الدائم ،الن الد�س��تور الميكن تعديله �إ َّ
عليه ،يف حني عندنا ثالث حمافظات يف �شمال العراق دهوك واربيل وال�سليمانية ،وابناء هذه
املحافظات جلهم من االكراد يعار�ضون مئة يف املئة تعديله ،فلهذه الميكن الغا�ؤه ،والدعوات
هباء منثواً.
وال�صيحات التي تطلقها القوى الوطنية واال�سالمية
ُ
تذهب ً
ثالث ًا  :يعو�ضون ال�شعب العراقي عن اخل�سائر التي انتابته اثناء الغزو املتوح�ش وبعده.
طبيع��ي هذه ال�رشوط تعجيزي��ة ،و َ�أنا ُ�أريد التمل�ص ،ما ُ�أريد ان اح�رض من حيث املبداً،

لأين ماعندي فرق بني الدميقراطني وبني اجلمهوريني ،فقط انا على ا�س��ا�س حاولت ان ا�صري
�شفاف الين معروف بعنادي ،قلت َ�أنا اح�رض بال�رشوط التي طرحتها.
د .رافع الفالحي  :نعم عند رفض الدليمي يكون وقت هذه احللقة من البرنامج
قد انتهى اشكرك شكراً جزيالً سماحة السيد.

املرجع �أحمد احل�سني البغدادي :اهلل يحفظك حياك اهلل.
د .رافع الفالحي  :والشكر موصول لكم اعزائي املشاهدين ،اعدكم بحلقات
اخرى إن شاء اهلل نواصل مشوارنا ...الى هذا احلني استودعكم اهلل والسالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته.
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املقابلة الثامنة واخلمسون
مع قناة الرافدين العراقية آب (أغسطس) 2011
احللقة الثانية
مع سماحة األخ املرجع القائد أحمد احلسني البغدادي أدام اهلل ظله أجراها
الدكتور رافع الفالحي مقدم برنامج «شاهد وشواهد» في قناة الرافدين العراقية،
في مكتب سماحته في دمشق صباح اخلامس من كانون االول 2010م ،إالَّ أ َّن هذه
املقابلة لم تبث في حينها ألسباب ال ميكن فهمها ،وبالتالي بثت هذه املقابلة املثيرة
للجدل في حلقتها الثانية مساء االثنني  15آب 2011م(.)9

د .رافع الفالحي  :اعزائي املشاهدين السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته واهالً

ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج «شاهد وشواهد» ،مازلنا نتواصل في
مشوارنا مع آية اهلل العظمى الشيخ أحمد احلسني البغدادي ،وقد استعرض الكثير
مما حصل بعد احتالل العراق عام 2003م بالتحديد رؤيته  ..كيف كان الشيخ البغدادي
يتصرف إِزا َء ما حصل في العراق من دمار وبوار ،ملاذا اُ ْ
س ُت ْه ِد َف هو بالذات وهو العمامة
الشيعية ولم تُ ْ
س َت ْه َد ْف عمائم اخرى؟ مالذي كان يستدعي من قوى كثيرة و في
مقدمتها االحتالل ان يناصبوه العداء بهذا الشكل وهي تتدعي الدميقراطية وهو ال
يقول اال ما يقوله اهل العراق يعني ال لالحتالل  ..ال للظلم  ..ال لعبودية العراق ،كان
يدعو الى استقرار العراق وحتريره بالكامل .حتركت عليه قوى كثيرة ارادت استدراجه
الى مشروعهم املشبوه.

في احللقة االولى ثح َّد َث سماحة السيد عن اشخاص اتصلوا به كما حدث

( )9واعيدت هذه احللقة مر ًة ثاني ًة م�ساء االثنني � 29آب 2011م.
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عام 2003م وما بعدها ،في هذه احللقة ان شاء اهلل نواصل حديثنا عن هذه احملطات،
كما تتذكرون في احللقة املاضية ،حتدث لنا سماحته عن قضية االشخاص الذين
جاؤوا اليه واجتمعوا به للتنسيق واالنخراط في املشروع االميركي ،ذكر لنا سعدون
الدليمي ،ذكر لنا جماعة تعود الى احمد اجللبي ،ذكر لنا عزت الشابندر مبعوثا من
احلكومة الكويتية ،ومن ضمن الشخصيات املهمة التي تداول اسمها خالل هذه
الفترة من االحتالل والزالت حلد اآلن شخصية عماد ضياء اخلرسان املثيرة للجدل،
وجاء مبعوثاً من السفير االميركي االسبق «رايان كروكر» حتى يلتقي مع السيد
احلسني البغدادي ،لكنه اوصل اليه رسالة بطريقة او باخرى وتلقى الرد املناسب
عليها  .في هذه احللقة نعرض عليكم كل ذلك عن عالقات السيد احلسني البغدادي
ومعرفته باشخاص «اآلن» يتبوأُون مناصب عليا في حكومة سلطة االحتالل الرابعة
وما سياتي بعدها احلكومة اخلامسة ،كيف كان يراهم باالمس؟ وكيف يراهم اليوم؟
اهالً ومرحباً بسماحة السيد معنا من جديد.

ال ومرحب ًا بكم .
املرجع �أحمد احل�سني البغدادي :اه ً
د .رافع الفالحي  :في احللقة املاضية جئنا على ذكر عماد ضياء اخلرسان ،كان
مبعوثاً من قبل رايان كروكر بعد ان اوصل اليكم رسالة ،وهذا ماستقوله لي ولآلخرين،
حدث اقتحام لبيتكم في النجف .ماهذه الرسالة التي اراد أن يوصلها اليكم؟ وما
كان ردكم عليها؟ مالذي كان يريده؟

املرجع �أحمد احل�س��ني البغدادي :عندما التقى مع احد قياديي تيار املرجعية اال�سالمية

(�أُمة) .

د.رافع الفالحي (مقاطعاً) :من هو هذا اوالً ،عماد ضياء اخلرسان ...

املرجع �أحمد احل�سني البغدادي(متابعاً) :االخ املجاهد احمد ابراهيم .

د .رافع الفالحي  :هل التقيت باخلرسان هل تعرفه سابقاً؟

املرجع �أحمد احل�سني البغدادي :ال  ..ال اعرف ا�سمه وال التقيت به ،بل هو من ابناء

91

النجف على ما ارى ،و�صار يف زمن االحتالل م�ست�شاراً ا�سرتاتيجي ًا للحاكم املدين بول برمير،

وكان ع�ضو ارتباط بينه وبني ال�سيد ال�سي�ستاين .

د .رافع الفالحي  :هل هو يحمل اجلنسية االميركية .

املرجع �أحمد احل�سني البغدادي :نعم يحمل اجلن�سية االمريكية .
د .رافع الفالحي :هل الزال مسؤوالً عن إعمار العراق .

املرج��ع �أحمد احل�س��ني البغدادي :ال �أَعل��م بذلك فقط هو الرجل ال��ذي يعتمد عليه
االمريكان من خالل ما اكده ال�س��فري بول برمير يف مذكراته امل�س��ماة «:عام ق�ضيته يف العراق»
ال حتى ان هنالك تبادل ر�س��ائل حتريري��ة يحملها من قبله اىل
يعتم��دون علي��ه اعتماداً كام ً
ال�سي�س��تاين ،بيد اين قر�أت هذه املذكرات والزلت متعجب ًا ان تلك الر�سائل التي نوه عنها مل

تن�رش بخط ال�سي�س��تاين ومل يكذبها اطالقاً .واجلدير بالذكر ا�ضيف اع�ضاء ارتباط بني احلاكم
املدين وال�سي�س��تاين ح�س�ين ا�س��ماعيل ال�ص��در وموفق الربيعي ،وهم يعرتفان بذلك ،وهذا
الثالوث اخلطر ي�ؤكد على ال�سفري االمريكي َ�أ َّن كل العمائم ال�سنية وال�شيعية تتعاون معنا وايدوا

العملية ال�سيا�سية فلماذا يبقى �شخ�ص خارج ال�رسب فليكن ال�سيد البغدادي  -وهو رقم جداً
�ص��عب  -ي�ؤيد العملية ال�سيا�س��ية ،فيجب ك�سبه �أَما باملال او اغراءه مبن�صب زعامتي ،وعلى
هذا اال�س��ا�س جاء اخلر�س��ان اىل �س��وريا والتقى مع االخ احمد ابراهيم كان و�أياه بالواليات
املتحدة الإمريكية ايام الن�ضال ال�رسي.
د .رافع الفالحي :التقى مع احمد ابراهيم .

املرجع �أحمد احل�س��ني البغدادي :نعم هو وطني و�رشيف ومنا�ض��ل ،ق��ال له عماد �أَنا
جئت��ك بنب���أ عظيم ،فاجابه ابراهيم قبل ان تفاحتني بهذا النب���أ العظيم ،ملاذا انت متهور وال
تخاف ان يقتلك العراقيون عندما ي�شاهدونك ،فاجابه على الفور َ�أنا عندي جواز دبلوما�سي،
اطمئ��ن ال احد يعرفني و�أَنا ال اخرج على �شا�ش��ات التلفزي��ون كما تعرفني ،وعلى اية حال
َ�أنا جئتك احمل ر�سالة غري حتريرية ل�سماحة ال�سيد البغدادي من ال�سفري االمريكي يف بغداد
يقول �إ َّن هناك ارها�ص��ات بان اوباما �سوف ي�ستلم رئا�س��ة الواليات املتحدة االمريكية ،ويريد

92

ت�أ�صيل معريف بني الثورية والال ثورية

ان يفتح �صفحة جديدة مع املعار�ضني العراقيني ،وال�ساحة العراقية لكم ،وه�ؤالء لي�ست لهم
قدرة يف خروج م�سرية تظاهرة بالع�رشات .

د .رافع الفالحي (مقاطعاً) يقصد املرجعيات املوجودة؟

املرجع �أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) :فبلغ ال�سيد البغدادي �رضورة اال�ستجابة لهذه
املب��ادرة حتى ارتب له لقاء مع ال�س��فري االمريكي يف غاية ال�رسي��ة ،ويف اي مكان يختاره يف
�سبيل الو�صول اىل مبتغاه احلقيقي ،حتى يحل هو وغريه يف ادارة دفة احلكم� ،صدقني ان هذا
غري ُه وقد ا�ستجابوا اىل ذلك .
التحرك ال�صادر مني لي�س حم�صوراً ب�سماحته ،بل
ُ
فاحتت َّ
د  .رافع الفالحي  :يعني التغيير قادم .

املرجع �أحمد احل�سني البغدادي :انا قلت لك ر�أيي يف ما �سبق� :إ َّن امريكا التخرج على

اية حال نرجع اىل ختام حديث اخلر�سان مع االخ املجاهد احمد ابراهيم قائال :حري بال�سيد
البغدادي ان ين�س��ق معه ،ويلعب لعبته ،وي�س��تفيد منه ،وكذلك يقود مرجعيته الدينية على
فحري به �أن
ح�س��ب ما يرام واملرجعية ال تنجح اال بتوزيع االموال با�س��م احلق��وق ال�رشعية،
ٌ
يغتنم الفر�صة ويتحاور مع ال�سفري ،فاجابه ابراهيم على الفور َ�أنا �أخاف َ�أ ْن التقي باالخ املرجع

علي
القائد ،واطرح عليه هذا امل�رشوع لكونه ُ
يحرم اللقاء مع الكافرين ،و�أَنا �أَعلم انه �سوف يقر�أ ّ
قول اهلل ال�ص��ارم } ُق ْل يَا �أَيُّ َها ال ْكَ اف ُِرو َن * لاَ �أَ ْع ُب ُد َما تَ ْع ُب ُدو َن * َولاَ �أَن ْ ُت ْم َعابِ ُدو َن َما �أَ ْع ُب ُد * َولاَ
ِين{ �سورة الكافرون ،الآية:
�أَنَا َعابِ ٌد َما َع َب ْد مُت ْ * َولاَ �أَن ْ ُت ْم َعابِ ُدو َن َما �أَ ْع ُب ُد * ل َُك ْم دِي ُن ُك ْم َوليِ َ د ِ
 . 6 - 1هذا الرجل �صعب جداً ،اليلتقي مع االمريكان ،وانا اعلم قبل ذلك جاء وكال�ؤهم

والتابع�ين له��م ،قبل احتالل الع��راق وبعده وطردهم �رش طردة .الآن بع��د هزمية االمريكان،
وف�شل العملية ال�سيا�سية ياتي وين�سق معكم هذا من رابع امل�ستحيالت ،ه�ؤالء دمروا العراق،
وحطموا بناه التحتية بفو�ضاهم املنظمة ،و�سماحة االخ املرجع القائد �صعب جداً يرف�ض اللقاء

معكم  .وعندما نقل يل االخ مادار من حديث قلت له ا�ش��كرك وجزاك اهلل خري اجلزاء على
رف�ضك الر�سايل الثوري لعماد اخلر�سان ،لقد خامرتني ن�شوة اخلال�ص واالنعتاق ،ورف�ضك دون
مراجعتي ي�شكلُ يل قوة ا�ضافية اخرى يف حتمية �إِنهزام االمريكان والتابعني لهم .
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د .رافع الفالحي :سماحة السيد انت يعني في اكثر من مرة َ
ص َّرحْ َت «أنا العمامة
السوداء الوحيدة التي تقف ضد اميركا»؟

املرجع �أحمد احل�سني البغدادي :نعم �صرَ َّ ْح ُت والنا�س يعرفون بذلك .

د .رافع الفالحي :هل كان هذا التصريح وراء استهدافك؟ يعني في 2004م

تعرضت ملحاولة اغتيال من القوات اال�سبانية التي كانت حتتل النجف حني ذاك؟
املرجع �أحمد احل�سني البغدادي :ال  ..على ما اعتقد ،واهلل العامل بذلك.
د .رافع الفالحي :اريد ان اعرف ...كيف حصل مشهد استهدافك من القوات
االسبانية؟

املرجع �أحمد احل�س��ني البغدادي :عندما كنت انا يف �س��وريا �أتر�أ�س اللجنة التح�ض�يرية
للم�ؤمتر الت�أ�سي�س��ي العراقي الوطني ،وحينما �س��معت نب�أ االنتفا�ضة ال�ص��فرية ـــ الني�سانية
الع�سكرية عام 2004م التي قادها التيار ال�صدري ،واحتل مدينة النجف القدمية ،وعلى �ضوء
هذا احلدث التحرري العظيم.
د .رافع الفالحي (مقاطعا) :احداث النجف هذه في عهد اياد عالوي.

��ا اىل مدينتي النجف
املرج��ع �أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) :غادرت �س��وريا متوجه ً
اال�رشف كم�س��اند ومدافع عن قد�س��ية هذه املدينة وحرمتها التي ا�ستباحها املحتلون املجرمون،
ومبا َ�أ َّن املنتف�ض�ين لي�س لهم غطاء �رشعي يُ ْعطيهم م�رشوعي��ة قتال الكافرين وامل�رشكني من قبل
املرجعية الرباعية كما يزعم املغر�ض��ون او املتوهمون �أَ َّن التحرك الي�س��وغ اال بامر املرجعية ،هذا
اوال ،وثانيا�َ :أنا ال اعلم َ�أ َّن مدينة النجف القدمية حتت �س��يطرة املجاهدين فقط ،بل ت�ص��ورت
ان النجف كل احيائها القدمية واجلديدة بيد املنتف�ض�ين اال�ش��او�س .ومهما يكن من ذلك كله

دخلت املدينة القدمية متوجها فورا اىل مكتب ال�ش��هيد حممد ال�ص��در يف �س��بيل االجتماع مع
ال�س��يد مقتدى ،والت�شاور والتن�سيق معه يف �سبيل حتقيق اهداف ا�سترياتيجية وكذلك تكتيكية
يف �س��بيل ت�أ�صيل الوحدة الوطنية ،ودعم املقاومة امل�رشوعة ،وطرد القوات اال�سبانية عن املدينة
برمته��ا كمقدمة النهاء االحتالل عن كل املدن العراقية .واثناء هذه الزيارة غري املرتقبة ُع ِق َد يف
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مكتب ال�س��يد ال�شهيد م�ؤمتر �صحفي رفيع امل�س��توى ،اجبت فيه على كل اال�سئلة التي ط ََر َح َها

علي ال�ص��حفيون ،وبعد انته��اء امل�ؤمتر غادرت املكتب متوجها اىل مكتب��ي االعالمي ،و�إِ ْذ ر�أى
ّ
مر بتغيري �س�ير املوكب اىل منزل احد
م�س���ؤول احلماية الطريان االمريك��ي فوق ر�ؤو�س موكبنا ف�أَ َ

ا�ص��دقائنا الكائن يف حي الغدير ،مبجرد و�ص��ولنا قرب املنزل واذا وابل من الر�صا�ص احلي يُ َو َج ُه
علينا ،لوال �سيارة كبرية يف داخلها قناين غاز والعناية االلهية ومننها علينا ل َُك َّن انتهينا عن بكرة
َ�أبينا ،وبعد ذلك بلغوين َ�أنه قد ا�ست�شهد من حمايتنا �شخ�ص واحد وجرح �آخر ،ويف وقتها اعلن
ابو زينب اخلال�صي عرب قناة اجلزيرة القطرية ف�شل عملية االغتيال التي ا�ستهدفتني �شخ�صياً.
د .رافع الفالحي  :تعرضت مرة اخرى في آواخر 2005م ماهي القصة ؟

املرجع �أحمد احل�س��ني البغدادي :اقتحمت ميلي�ش��يا فيلق ب��در بيتي لأعتقايل يف ايام
اجلعفري رئي�س جمل�س الوزراء حلكومة االحتالل الثالثة ،وب�سبب هذا الهجوم خرجت تظاهرات
بي �شخ�صيات عربية وا�س�لامية هاتفي ًا م�ستنكرة هذه االعمال ،وكذا
ا�س��تنكارية ،وات�صلت ّ

�ص��درت بيانات عديدة من املعار�ضة العراقية التي تناه�ض االحتالل وتقاومه بلغت ثالثمائة
بيان ونيف ،وب�س��بب هذه ال�ضجة مل تنفذ مذكرة االعتقال ال�صادرة بحقي ،ويف ح�صاد اليوم
ات�صل املذيع من قناة اجلزيرة مبا�رشة ي�ستف�رس عن هذا االقتحام املدان .

د .رافع الفالحي  :ماهو سبب مذكرة االعتقال ،ماذا َع ِم ْل َت؟ ماذا قالوا لك؟

املرجع �أحمد احل�سني البغدادي :انا عندي جريدة براءة �صوت امل�ست�ضعفني يف العراق،

وهي جريئة يف اطروحاتها �ض��د االحتالل ،ومن الطبيع��ي �أن االحتالل مهيمن على مدينة
النجف اال�رشف ،واملرجعية الدينية م�صانة بحماية امريكية و�سالح امريكي وبغطاء امريكي.
فق��ط انا ما عندي هذه احلماية اللوج�س��تية فيتحدثون فيما بينهم ملاذا هذا يتجر�أ �ض��دنا يف
�أفتتاحياته ونحن غدونا �س��لطة حتكم البالد؟ لهذا ال�س��بب اقتحموا بيتي ب�ش��ماعة اين �أوى
((ارهابني)) انطلقوا من بيتي واغتالوا وكيل ال�سي�ستاين يف حي النفط ،فاجبتهم فورا وب�صوت
عال :انا ال اريد ا�ستهداف هذا ال�سيد ،بل انا اريد ان ا�ستهدف اجلعفري وغريه .انتم يف اي
بلد تعي�شون؟ انا ا�ستبيح دم كل عميل اجنبي يتج�س�س على هذا الوطن املذبوح.
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د .رافع الفالحي (مقاطعاً) فجا َء عمالء بدر.

املرجع �أحمد احل�سني البغدادي(متابعاً) :ب�سبب �رصخاتي �ضدهم وتهديداتي لهم بهذه
اللغة اجلريئة� ...أت�ص��ل �أحدهم من جهة جمهول��ة ،وب�رسعة مذهلة انقلبوا يخاطبونني بعد
ن�صف �ساعة� .سوف ننفذ عليك مذكرة االعتقال ال�صادرة من القا�ضي بحقك ،وبعد ان ولوا،
ات�صل مذيع قناة اجلزيرة يف برنامج «ح�صاد اليوم» ي�س َ�ألني عن ا�سباب اقتحام منزيل ،فاجبته
ب�رصاحة انتقد �س��لطة حكومة االحتالل مت�س��ائالً :امل يكن هنالك ح�صانة للمرجعيات يف
د�ستورهم اال�سود ،يبدو احل�صانة حم�صورة بالذين جا�ؤوا من خارج احلدود؟ امل نكن نحن من
املراجع الدينية؟ ملاذا انا فقط م�س��تهدف؟ َ
لأ َّن ذنبي �أنني �ض��د االحتالل وامل�رشوع االمريكي

يف املنطق��ة ،ولكنني ال اترجع ،بل �س�أ�س��تمر يف مقاتلة االمريكان ،ويف هذه اللحظة بلغوين
بهجومهم على مكتبي املركزي و�أخذ الوثائق وامل�ستم�سكات .ومن خالل قناتكم املوقرة اقدم
جزيل �شكري وامتناين اىل اهلي و�شعبي و�أَنا الزلت مق�رصاً كيف �أُجازيه عندما خرج متظاهراً

وم�س��تنكراً �إهانة مقام املرجعية الناطقة باحلق ،ولوال و�س��اطة �شخ�ص��يات �إِ�سالمية من هذا
الوطن اجلريح ملا تراجعوا عن تنفيذ مذكرة االعتقال ال�صادرة �ضدي .

ً
منزلك ً
َ
ثانية؟
مرة
د .رافع الفالحي :وهل اقتحم أزالم موظفي سلطة االحتالل

املرجع �أحمد احل�سني البغدادي :ال  ..بل اقتحمت منزيل القوات الع�سكرية االمريكية
من خالل الفرقة القذرة ومب�ساعدة احلر�س الوطني.
د .رافع الفالحي  :كنت هنا في دمشق ؟

املرجع �أحمد احل�سني البغدادي :نعم  ..نعم.

د .رافع الفالحي :هذا ُ
ماق ْل َت ُه عندما عاد عماد اخلرسان يحمل خيبة األَمل.

املرجع �أحمد احل�سني البغدادي :هم يتداولون ويت�ساءلون فيما بينهم ..ملاذا هذه العمامة
ال�شيعية الزالت معار�ضة للم�رشوع االمريكي ومناه�ض ًة له يف العراق.
د .رافع الفالحي (مقاطعاً) :ارادوا ان يعاقبوك ؟

املرجع �أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) :انا ال اريد ان افتخر ...البع�ض من العمائم
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ال �أَ َّن مواقفهم حول
ال�شيعية لهم مواقف م�رشفة ،والزلوا حتى الآن �ضد امل�رشوع االمريكي� ،إِ َّ

االحتالل والتابعني له متناق�ضة مثالً.

د .رافع الفالحي (مقاطعاً) :كيف ذلك .

املرجع �أحمد احل�سني البغدادي(متابعاً) :التيار ال�صدري يف ر�أيي تيار وطني ال �شك يف
لكن ُه وقع يف �إ�شكاليات خطرية ب�سبب انخراطه يف العملية ال�سيا�سية ،وقد ارتكب
وطنيتهَّ ،
خط ً�أ ا�سرتاتيجياً ،و َ�أنا نبهت االخوة يف التيار لأ ّنَهم ا�صدقائي ،وال زالوا �إخواين ،وقلت لهم

ق��د �إرتكبتم خمالفة �رشعية يج��ب ان يكون خطكم ور�ؤاكم مثل خط ور�ؤى قيادات حركات
التح��رر العاملية َ�أمثال هو�ش��ي منه وجيفارا  ...مثالً ،كان هو�ش��ي من��ه يفاو�ض االمريكان
مبا��شر ًة ،واثناء حواره معهم قالوا له م�س��تنكرين :الزلتم تهاجم��ون جنودنا  ..فردهم على
الفور :طبع ًا نفاو�ض هنا ،ونقاتل هناك العدو املجرم.
وانت��م كتيار وطني تتعاملون مع �أُنا�س هم موظف��ون لدى االحتالل ،وه�ؤالء ينفذون

�أوام��ر االمريكان واليناق�ش��وهم .ولذا ت��راين �أفتخر ب�أين العمامة ال�ش��يعية الوحيدة التي
الترك��ع لكل املغري��ات والتهديدات ،وال تركع للعملية ال�سيا�س��ية الت��ي هي بامالءات
�ص��هيونية امريكية ،انا ع�ش��ت مع ه�ؤالء التابعني يف ايام الن�ض��ال ال�رسي كمعار�ض �ضد
أجل�س يف جمل�س الفاحتة املقامة على روح املرحوم ف�ض��ل اهلل يف
النظام ال�س��ابق ،وكنت � ُ

ب�يروت ،دخل وفد �ض��خم جداً ميثل رئي���س جمل�س الوزراء نوري املالكي ،فلم ي�س��لموا
وديني وقناعاتي؟ ..ورمبا يواجهون �ش��يئ ًا مل
تقواي
عل��ي ،كي��ف يواجهونني وهم يعرفون
ّ
ّ
َّ

يكن باحل�س��بان؟ كما واجه منتظر الزيدي �س��يدهم .وه�ؤالء يخ�ش��ونني ولكن ما عندهم
ال ال�سيد ح�سني الطويل
غري طريقة ا�ستفزاز عائلتي واعتقال ولدي واثنني من مرافقيه ،مث ً

ال يف �س��جون موظفي �س��لطة االحتالل ،وذنبه
رجل منا�ض��ل وعنيد ،ولهذا الزال معتق ً
َ�أنه �ض��د الع��دو املحتل املجرم وحني اعتقل��وا ولدي حممد ح�رصاً اجري��ت معي مقابلة

عل��ى قناة الدني��ا ،قلت فيها �رصاحة مهدداً رموز املنطقة اخل��ضراء .خالل ثالثة �أَيام اذا

ٍ
خطري مل يكن يف ح�س��بانكم اطالق ًا ،وحينما
بحدث
مل تطلقوا �رساح ولدي �س��تفاج�ؤون
ٍ
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التقيت ولدي ال�س��يد علي :خاطبته التفاجئني ب�أي �ش��ئ� ...أ�س�أل َُك هل اطلقوا �رساح
�شقيقك؟ ..فاجابني على الفور :نعم اطلقوا �رساحه الآن.

د .رافع الفالحي  :احلمد هلل ...استأذنك بفاصل قصير ونعود الستكمال حديثنا،
اعزائي املشاهدين! فاصل ونعود اليكم.

د .رافع الفالحي  :اعزائي املشاهدين! اهالً ومرحباً بكم ونحن نستكمل هذه احللقة

من برنامج «شاهد وشواهد» ،واهال بكم سماحة السيد معنا من جديد ،نسأل كنا
نتحدث قبل الفاصل عما حدث من اقتحام بيتك واعتقال ابنك في 2008م ،انت ذكرت
سببني ،السبب االول ألنَّك رفضت لقاء رايان كروكر السفير االميركي االسبق ،والسبب
الثاني يتعلق باملرجعية الدينية ،مرجعية السيد السيستاني حتديداً ومسؤوليتها عن
هدر االموال الشرعية التي تصرف في غير موضعها ،ماهذا املوضوع؟..

املرجع �أحمد احل�س��ني البغدادي :عندي حما�رضة مكتوبة القاها نيابة عني ابو احل�س��ن
املو�سوي الناطق الر�سمي با�سمي يف �ضواحي دم�شق حتت عنوان «مراجع واموال» باالرقام كان
لكنه اليبني م�ؤ�س�سة
مفادها َ�أ َّن ال�سيد ال�سي�ستاين يبني م�ؤ�س�سات حوزوية وخدمية يف �إيرانَّ ،
وابناء هذا العراق يعان��ون احلرمان واملجاعة
واح��دة حوزي��ة �أو خدمية كحد ادن��ى يف العراق
ُ

والت�سيب وال�ضياع ،حما�رضة تعجبك يف اطار النقد الر�سايل امللتزم ،وهي موجودة على موقعي
الر�س��مي يف زاوية «االكرث قراء ًة» ،وحينما تقر�أها مِن الفها اىل يائها جندها تثويرية جريئة اىل

ابعد احلدود ،تتحدى التقاليد ال�شيعية التقدي�سية املوروثة حيث االن�سان ال�شيعي اليزال ينظر
اىل املرجع الديني بقدا�س��ة حتت مقولة «�إ َّن حلم العامل م�س��موم» طبع ًا هذه املقولة ما انزل اهلل
بها من �سلطان ،وهي لي�ست �آية او حديث ًا نبوياً� ..أَنا �أَرى مل يكن عندي وعند غريي مقد�س
اال اهلل واملع�ص��وم ،والباقي حتت طاولة امل�س��ائلة والعدالة مهما كان او يكون ،ولكن املجتمع
اال�س�لامي مع ا َ
لأ�س��ف املرير ي�ؤمن بالعقل املنفعل ال بالعقل الفاعل ،لذا اوربا تقدمت علينا
ح�ضاري ًا بو�صفها ت�ؤمن بالعقل الفاعل ،وتتحدى تقاليدها وعاداتها الرجعية العتيقة ،وتتحدى
م�ؤ�س�س��ة الكني�س��ة الرجعية و�ص��كوك الغفران التي كانت تقدم خل��داع العمال والفالحني،
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ؤمن بالعقل املنفعل ،لذا جتدنا نفتحر بابائنا واجدادنا بو�ص��فهم �أبطا ًال عمالقة،
�أَم��ا نحن فن� ُ

ولكننا الآن حمتلون يف حني ان �آباءنا احتلوا العامل بجريد النخل ،ب�س��بب مت�س��كهم بكلمة
ال اهلل اال اهلل حمم��د ر�س��ول اهلل .انقل لك عينة :الآن تخ��رج تظاهرة جماهريية ،وتتهمك
بالعمال��ة لالجنبي ،وانت معروف عندي وعند غ�يري بوطنيتك ونزاهتك واميانك باملبادىء
واملثل والثوابت والقناعات التي ال تتغري والتتبدل جتدين يف �رسي ا�ص��دق ب�ش��كل او ب�آخر
ال ن�ؤمن بالعقل
م��ا يتهمون��ك به ،هذا هو العقل اجلمعي او املجتمعي ،من هنا يجب علينا �أ َّ
املنفع��ل بل يجب علينا ن�ؤمن بالعق��ل الفاعل من خالل الثورة على تقاليدنا املوروثة وعاداتنا
العتيقة املنحرفة ،ونحن الميكن بحال ان نذهب ونتربك باالولياء وال�صاحلني ونقد�س علمائنا
ال وال�شي�ش��ان
املراج��ع الدينيني ،والقد�س ال�رشيف الزال حمتالً ،والعراق املذبوح الزال حمت ً

الزالت حمتلة ،واجلوالن ال�س��ورية و�ش��بعا اللبنانية الزالت حمتلة ...يجب علينا ان نقاتل

ه���ؤالء االوغاد املوتورين النهم غدة �رسطانية املفرو���ض اقتالعها من جذورها ...يعني باهلل
عليك ملاذا هذا التقاع�س وهذه الهزمية املنكرة؟ �ص��حيح ان اال�س�لام امرك بال�صالة الواجبة،
ال يامرك ان ترتك ال�ص�لاة يف معركة قتالية حامية الوطي�س ،ولكن يعطيك ف�سحة ترك �صالة
امل�س��تحبات ك�ص�لاة جعفر ،و�ص�لاة الليل ،الن تنفيذ اجلهاد الدفاع��ي وجوب عني لطرد
ال يجب عليك حتريره
الكافرين اف�ضل من اداء هذه ال�صلوات امل�ستحبة ،ال َّن البلد الزال حمت ً

وان كنت انت يف و�ضع يرثى له يهيمن عليك دين موروث رجعي ا�ستحماري ،ماذا تعمل؟
�إنا هلل و�إنا اليه راجعون.
د .رافع الفالحي  :اذا كان السبب انتقادك للسيستاني يبدو ان الهجوم كان
احد االسباب .

املرجع ال�س��يد �أحمد احل�س��ني البغدادي :نعم هو احد اال�س��باب ،مل��اذا؟ الن هنالك
ح�ص��انة للمرجعية و َ�أنا من �ض��من املرجعية الدينية ،ونعوذ باهلل م��ن كلمة انا ،واالمريكان
اليتحركون �إال ب�أمر املرجعية الرباعية؟

د .رافع الفالحي (مقاطعاً) االميركان اليتحركون اال بأمر املرجعية  ..كيف ذلك؟
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املرجع ال�س��يد �أحمد احل�سني البغدادي(متابعاً) :بو�ص��فها مقد�سة لدى ال�شيعة ،والن
النجف فيها مرقد االمام علي .باخت�ص��ار الزالت املرجعي��ة يف حماية امريكية �أال ترى الآن
س��ا باملدن االخرى؟ وب�سبب وجود مائة
�أ َّن الن�س��ف والتفخيخ يف النجف قليل كحد �أدنى قيا� ً
وع�رشين الف �رشطي حلمايتها من �أي اخرتاق حمتمل ..باال�ض��افة اىل املخابرات االمريكية

واملو�ساد اال�رسائيلي ي�رسح وميرح يف غاية ال�رسية يف النجف اال�رشف.
د .رافع الفالحي  :عجيب املوساد يسرح وميرح في النجف!.

املرجع ال�سيد �أحمد احل�سني البغدادي :بل حتى يف االعظمية والكاظمية ،بل حتى يف
كرد�ستان «العفو» يف ال�شمال .
د .رافع الفالحي  :ماهو دليلك على هذا الكالم سيدنا؟

املرجع ال�سيد �أحمد احل�سني البغدادي :الن عندي تتبع من خالل ح�ساب االحتماالت
والعملي��ة اال�س��تقرائية �أَ َّن االمريكان يف الظاه��ر هم الذين يحكمونن��ا الآن ،ولكن يف واقع

احلقيقي��ة املو�س��اد اال�رسائيلي هو ال��ذي من خلف االبواب املغلقة ،وحتت غطاء املو�س�س��ات
اخلريي��ة ،وال�رشكات االمنية ،والف�ض��ائيات معظمها عميلة لليه��ود فال يبثون اللقاءات التي
جترى مع ابناء �شعبنا واهلنا عندما ي�رصحون �أ َّن املو�ساد اال�رسائيلي ي�رسح وميرح يف طول البالد

وعر�ض��ها ،اخي رافع انظر اىل احداث االربعاء الدامي التي ا�س��تهدفت مقر وزارة اخلارجية،
م��ن امل�س��تحيل ان يُخرتق هذا امل��كان لوال �أ َّن ه�ؤالء االوغاد هيئوا كل �ش��يء ...ملاذا نتهم

االمريكان املثولني فقط؟! بل هم ي�أمترون ب�أوامر املو�ساد اال�رسائيلي .من هنا يجب �صيانة مقام
املرجعية الدينية ،وعدم ا�س��قاطها يف نظر ابناء االمة بو�ص��فها تدعم امل�رشوع االمريكي ،فال
ال عن مقاتلته وطرده �رش طردة من
ت�صدر فتوى فقهية حتى الآن بحرمة وجوده كحد ادنى ف�ض ً
الوطن اجلريح ،الن املرجعية هي التي حترك ال�شارع ما يف ذلك ريب.

الي��وم كثري من املجاهدي��ن يقاتلون العدو املجرم املحتل ،وكثري منهم نالوا ال�ش��هادة من
خالل الفتاوى التي �صدرتها �أنا �ضد املحتلني االمريكان الن كلمتي ال ترد ،فكيف اذا اتفق
املراجع يف النجف وقم باالجماع على مقاتلة العدو املجرم.
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د .رافع الفالحي  :انت ضد االميركان او ضد املرجعية؟

�سواء ب�سواء..
املرجع ال�سيد �أحمد احل�سني البغدادي� :أنا �ضد االمريكان ،و�ضد املرجعية ً

واالمريكان يف ت�صوري �سيئة من �سئيات املرجعية ال�ساكتة ،وباملنا�سبة يقول «هرني ك�سنجر»
وزير اخلارجية االمريكية اال�س��بق اذا حتركت املرجعية �ض��دنا ـــ ويق�صد ال�سي�ستاين ـــ نحن
ب�سبعة ايام نخرج من العراق .انا هلل وانا اليه راجعون واىل اهلل امل�شتكى ومنه نتم�سك بدينه
القومي ،هل كان ال�شيخ حممد تقي احلائري على خط�أ؟ هل كان �شيخ ال�رشيعة على خط�أ؟ هل
كان ال�س��يد املجاهد حممد �سعيد احلبوبي ،واالمام املجاهد ال�سيد حممد احل�سني البغدادي
على خط�أ؟ وح�ش��د ال ي�ستهان به من م�سلمي ال�ش��يعة وفقهائهم �أ�ضطِهدوا من قبل دولة �آل
عثمان ،وال�ص��ح وال�ص��واب ال�سيد علي ال�سي�ستاين يف تقاع�س��ه و�سكوته عن جهاد الكافرين
وامل�رشكني.
وهنا اريد �أن اقول لك �ش��يئاً :ملاذا تخاطبني «انك عامل �شيعي» ،انا ل�ست عامل ًا �شيعياً،
بل �أنا عامل ا�س�لامي يدافع عن الفقراء وامل�س��اكني واجلياع م�سحيني كانوا ام يزيديني� ،صابئة
كانوا ام م�س��لمني من �س��نة و�ش��يعة .انا اعترب ان ت�أ�س��ي�س املذاهب اال�سالمية منتج توراتي
يه��ودي ،فلم يكن يف ايام اخلالفة الرا�ش��دة فرق ومذاهب ،وال يف اي��ام الدولة االموية التي
دامت �سبعني عام ًا مل يوجد على ار�ض الواقع مذاهب ،وامنا وجدت الفرق واملذاهب يف �أوا�سط
عهد خالفة الدولة العبا�سية عندما وجدوا االنتفا�ضات ال�شعبوية واالعت�صامات اجلماهريية يف
ال�ساحة اال�سالمية تهدد وجودهم ،من هنا ا�ضطر ال�سلطان الغ�صبي ،و�صار الفقيه اال�سالمي
يف عقله الباطني وعلى هذا ال�ض��وء بد�أ ي�س��اند املدار�س اال�س�لامية املختلفة مادي ًا ومعنوياً،
وبالت��ايل جعله��ا مذاهب متعددة ،و�أَم��ر �أَبناء االمة بتقليد تلك املذاه��ب بالقوة ،ذلك كله
عندما حتدث الفتنة ي�ض��طر النا�س اىل الرجوع اىل العمائم ال�س��وداء والبي�ضاء ملعرفة تكليفهم
ال�رشعي .
د .رافع الفالحي :السيد السيستاني ضد والية الفقيه ،وحتى انت ضد الوالية
الفقهيه  ..هل هذه حقيقة؟
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املرجع ال�س��يد �أحمد احل�س��ني البغدادي� :أو ًال دعني �أكن معك �رصيحاً ..هذه م�سائل
و�آراء خمتلف��ة ،فقيه ي�ؤمن بوالية االمور احل�س��بية ،وفقيه ي�ؤمن بوالي��ة الفقيه ،وفقيه ي�ؤمن
لكنه ي�ؤمن باجلهاد االبتدائي
بوالية الأُمة � ..صحيح �أ َّن ال�سيد اخلوئي الي�ؤمن بوالية الفقيهَّ ،
ملقاوم��ة الكافرين وامل�رشكني ،ومن وجهة نظره اذا تهيئت الظروف املو�ض��وعية والذاتية وتهي�أ

اجلند وال�س�لاح واملال يرى وجوب احتالل العامل م��ن اجل ن�رش كلمة «ال اله اال اهلل حممد
ر�س��ول اهلل» يف ح�ين هو الي�ؤمن من وجهة فقهية بوالي��ة الفقيه� .إذن والية الفقيه ال عالقة
لها اطالق ًا مبو�ض��وع احتالل او عدم احتالل ،وهذا كله ال يح�ص��ل اال ب�أمر املع�صوم النبي او
االمام ،اما اذا مل يكن هنالك مع�ص��وم فال يجوز االخذ بهذا الر�أي ،ولكن اخلوئي ،واملرحوم
ال�س��يد البغدادي ،وانا ،واخي املرجع الآن يف النجف ال�سيد علي ،وال�سيد اخلامنئي �إنفردوا
ح�رصاً بتبني هذا الر�أي ،فيما اذا تهيئت الظروف املو�ض��وعية والذاتية يجب احتالل العامل،
ولك��ن هذا ال ميكن حتقيقه بوجود االمم املتح��دة ،وجمل�س االمن الدويل ،واملحكمة اجلنائية

الدولية ،واملنظمات الدولية حلقوق االن�س��ان .وهذا بخالف اجلهاد الدفاعي الذي ال ي�شرتط
فيه الرجوع اىل فقيه ،وال ي�ش�ترط فيه الرجوع اىل مكون حزبي ،كما ال ي�ش�ترط فيه الرجوع
اىل قائد جماهريي� ..س��واء كان معمم ًا او غري معمم يجب ان يدافع ويقاتل بال �إ�س��تئذان
من هذه النظائر والعناوين املختلفة .اذن هنالك فرق بني اجلهاد االبتدائي واجلهاد الدفاعي.
فال�سيد ال�سي�ستاين ال ي�ؤمن بوالية الفقيه ،ولكن اليجوز له �أن يجعل االمريكان و«ا�رسائيل»
ي�رسحون وميرحون على ثرى ا�س�لامية جاثمني على �ص��در علي وعمر ،هذه مفارقة ر�س��الية
وجرمية ح�ض��ارية .واهللِ ...عند ال�ش��يعة عقدة الزالت موجودة وهي الطائفية غري املعلنة يف
العراق من يوم ان�ش��اء املجل�س الت�أ�سي�س��ي يف العراق عام 1923م اىل يوم احتالل بغداد عام
2003م ،عقدة االق�صاء والتهمي�ش موجودة ،حتى املندوب ال�سامي «بول برمير» خاطب بع�ض
الرم��وز ال�ش��يعية الذين جا�ؤوا على ظه��ور الدبابات االمريكية ،قال لهم :هذه فر�ص��ة يجب
اغتنامه��ا ...ال ت�ض��يعوها قد حرم علما�ؤكم يف وقتها التوظيف يف الدوائر الر�س��مية ،وعدم
اال�شرتاك يف وزارة عبد الرحمن النقيب االوىل.
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د .رافع الفالحي (مقاطعاً) قال التفوتوا هذه الفرصة .

املرجع ال�س��يد �أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) يف حني ا�شتغل �أهل ال�سنة مع بريطانيا
العظمى حتى النخاع� ،أي �أ�صبحوا معها من قمة ر�أ�سهم اىل �أَخم�ص �أَقدامهم ،تعالوا ا�شتغلوا
معنا.

�إذن هذه عقدة عند ال�شيعة يجب ان حتل من �أَ َّن االمام علي يف العرف ال�شيعي والفكر

ال�شيعي الفقهي والكالمي هو اخلليفة االول يف الوقت الذي �سكت عن حقه ،بل ذهب اىل
ابعد من ذلك �صار م�ست�شاراً �أيدلوجي ًا وداعم ًا �إ�سرتاتيجي ًا ل�سيدنا عمر ،كان حري به ان يتعاون

مع املجو�س كدولة عظمى ويحاول ا�سقاط اخلالفة الرا�شدة عندما قرر اخلليفة الذهاب بنف�سه
ملقاتلة ال�سا�س��انيني بد ًال من القائد �س��عد بن ابي وقا�ص يف الوقت الذي ن�صحه االمام علي
بعدم الذهاب والبقاء يف عا�ص��مة الر�سول االعظم لأنه اذا قتل ت�سقط دولة اخلالفة الرا�شدة.
كان من املفرو�ض �أَ ْن يت�آمر عليه ويحثه على الذهاب لقيادة اجلي�ش بنف�سه ،حتى يقتل ويقوم
مبحاولة انقالب ابي�ض ويحل مكانه ،ولكنه كان نا�صح ًا و�صادق ًا امين ًا يف �سبيل �صيانة اخلالفة

الرا�شدة من الهزمية وال�سقوط ،وحتى يبقى ا�سم حممد خالداً على مر االزمنة والع�صور .هذا

ه��و املفهوم العلوي الذي يجب ان يقتدى به ،فاجلماعة الآن يتعاونون مع االمريكان املحتلني
ب�ش��ماعة مظلومية ال�شيعة!! �إنا هلل وانا اليه راجعون ،اللهم انتقم من كل �شخ�ص يفكر مجُ َّرد
ه��ذا التفك�ير ،ملاذا هذه املخالف��ة ال�رشعية يف حني �أ َّن كل علماء الطائفة ال�ش��يعية قاتلوا يف

حرب العراق عام 1914م وبعد احتالله ا�صدروا الفتاوى بوجوب موا�صلة القتال واجلهاد �ضد
االحتالل الربيطاين عام 1920م ،وقدموا �آالف ال�شهداء من اجل العراق وا�ستقالله .نتيجة
هذه العقدة املتجذرة الآن اليزالُ االمريكان جاثمني على �صدور اهلنا .ومن العجيب الغريب
ترى اهل ال�سنة واجلماعة وقعوا يف خط�أ ج�سيم ومفارقة �رشعية باالم�س ،كذلك ال�شيعة وقعوا
اليوم يف خط�أ ج�س��يم ومفارقة �رشعية ،فاهل ال�س��نة واجلماعة يوجد عندهم عمالء ،كذلك
يوجد عند ال�ش��يعة عمالء ،واليزيديون عندهم عمالء ،واال�شوريون عندهم عمالء ،واالكراد
والعرب والرتكمان عندهم عمالء ،لكن هنالك وطنيون ،هذا ال ميكن انكاره باملرة .اخاطب
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ابنائي الذين دخلوا العملية ال�سيا�سية بقناعات وطنية! يجب ان يخرجوا وينخرطوا يف �صفوف
وح َّر ْم ُت
القوى الوطنية املناه�ض��ة واملقاومة لالحتالل ،لذا انا رف�ض��ت االنتخابات االخرية َ
على ال�ش��عب العراقي ان يذهب اىل �ص��ناديق االقرتاع ،لأنه ال �صلح مع الباطل مهما يكن
منتف� ًشا بل بينه وبني احلق طالق بائن .
مع اال�س��ف املرير كث�ير من اهل ال�س��نة واجلماعة الوطنيني ح�رصاً راحوا اىل �ص��ناديق

االقرتاع ينتخبون اياد عالوي يف حني هي م�ؤامرة يف �سبيل ك�سبهم لدعم العملية ال�سيا�سية،
بيد انه انقلب على الذين انتخبوه واعطوه الثقة كمعار�ض عنيد ،وملا قاموا بتنحيته عن رئا�سة
جمل�س الوزراء كان من املفرو�ض ان يكون معار�ض��اً .يبدو ان االنتخابات التي اجريت كانت
م�رسحية واكذوبة مف�ضوحة ..نحن يجب علينا ان نطرد املحتل من العراق ،وبالتايل ن�ؤ�س�س
حكومة انقاذ وطني بعيدة عن املحا�ص�صة الطائفية والعن�رصية القائمة على ا�سا�س هذا �سني،
وهذا �ش��يعي ،وهذا عربي ،وهذا كردي بعيدة عن حكومة فيدرالية او كونفيدرالية .من هنا
انا اقدم ن�ص��يحتي ال�ص��ادقة اىل االيرانيني :يجب ان الينزلق االيرانيون اىل م�س��اندة دعاة
الفيدرالية يف العراق يف حني لي�س يف «كرد�ستان» العفو يف ال�شمال فيدرالية بل كونفيدرالية،
و�سوف ي�ستقل هذا الطرف عن املركز باملرة حتى لو عار�ضت �سوريا وتركيا وايران هذا االنف�صال
ي�ؤثر على ايران ح�رصاً لأ َّن...

د .رافع الفالحي (مقاطعاً) انفصال ؟!

املرجع ال�س��يد �أحمد احل�س��ني البغدادي(متابع��اً) :فيها قوميات متع��ددة ...بلو�ش،
وعرب ،وترك ،وفر�س ،واكراد ،وبذلك �ستق�سم ايران اىل خم�س دويالت ،واملوقف االيراين
يف تروي��ج الفيدراليات وم�س��اندة حتقيقها يف العراق خط�أ ج�س��يم وخمالفة �رشعية ...يجب
ان تراجع القيادة ال�سيا�س��ية االيرانية نف�سها ،فاذا ُق ّ�سِ َم العراق ف�سوف تق�سم �إيران على املدى

البعي��د اىل دويالت متعددة .ومهما يكن من �أمر ه��ذا الت�آمر املدرو�س املربمج فنحن نطالب
با�س��تقالل العراق ووحدة ارا�ضيه ونطالب بتحقيق حكومة انقاذ وطني بعيدة عن املحا�ص�صة
الطائفي��ة واملذهبي��ة والعرقية ،حتى ال نرج��ع اىل املربع االول ،وباملنا�س��بة �أجرى املهند�س
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املعم��اري بهجت الكردي حواراً مع��ي يف غرفة الـ « »pal talkاخلا���ص بـ(البيت العراقي)
يف �أوروبا ودول العامل ،ن�رش على موقع « »YouTubeحول جممل الق�ض��ية العراقية وق�ض��ايا

املنطق��ة والعامل ،وقبلها قدمت كلمة �أ�س��تغرقت ع�رشين دقيقة ح��ول االنتخابات اجلارية يف
العراق ،ودعوت اىل مقاطعتها باملرة وذلك بت�أريخ � /20شباط 2010م.
د .رافع الفالحي :سيدنا! َد ْع ِني استأذنك ان نتحدث عن هذا املوضوع بعد فاصل
قصير ،اعزائي املشاهدين ،فاصل قصير ونعود اليكم .
د .رافع الفالحي :اعزائي املشاهدين اهالً ومرحباً بكم من جديد ،ونحن نستكمل
اجلزء األخير من هذه احللقة من برنامج «شاهد وشواهد» وضيفنا املرجع الديني آية
اهلل العظمى أحمد احلسني البغدادي اهالً ومرحباً بكم سيدنا .

املرجع ال�سيد �أحمد احل�سني البغدادي :حياك اهلل .
د .رافع الفالحي  :كثير من الشخصيات التي تشكل احلكومة اآلن كانوا قريبني
منك ...كنت تعرفهم قبل 2003م من ضمن هذه الشخصيات نوري املالكي كنت
تلتقي معه كنت تنصحه ،وكان قريباً منك ..كيف قرأ ْ ُت هذه الشخصية؟ ..وكيف
تراها اليوم؟

املرجع ال�س��يد �أحمد احل�س��ني البغدادي :طبعا هو كان �ص��ديقي «القدمي» بني هاللني
و�س�ؤالك يادكتور مل ا�سمعه بدقة.
د .رافع الفالحي :كيف ترى هذه الشخصية؟ ..كيف تراها اليوم؟ ..الم يكن هنالك
خطأ ميكن ان يتراجع عنه بعد ان لوثت يده ويد جماعته بالدماء والقتل والسجون
والتعاطي مع االميركان ،وحتت هذه املظلة ضد شعبهم ،ضد وطنهم وامتهم؟..

املرجع ال�س��يد �أحمد احل�س��ني البغدادي :ابو ا�رساء ارتكب ق�ض��ايا م�أ�س��اوية مع التيار
ني توقف
ال�ص��دري يف حني هم ر�ش��حوه لرئا�سة جمل�س الوزراء يف الدورة االوىل عام 2006م ح ِ
االمر عليهم ،واذا هو يغدر بهم من خالل عملية «�صولة الفر�سان» التي ارتكبت جرائم �ضدهم

ا�صدرت عدة بيانات ا�ستنكر هذه االفعال ال�شنيعة كحرق
يف اكرث من مدينة يف العراق ،وقد
ُ
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بيوتهم ،وقتل ابنائهم ،و�س��بي ن�سائهم ،وقد اعيد ال�سيناريو مرة ثانية وبنف�س الطريقة بعد ان
توقف االمر عليهم يف تر�شيحه للدورة الثانية عام 2010م ،وقد اعرت�ضوا على هذا الرت�شيح يف
بادىء االمر وو�ض��عوا خط ًا احمر ،ولكن بني ليلة و�ض��حاها رفعوا هذا اخلط االحمر ،وتخلوا
عن ثوابتهم وعن قناعتهم وتنا�س��وا املحنة وامل�ص��يبة الفادحة التي ثمثلت يف ت�صفية اخوانهم
حملة ال�س�لاح وقواعده ال�ش��عبية العري�ضة ،بل وتنا�سوا ال�ش��هداء واالرامل وااليتام مما ارتكبه
جالوزة «�ص��ولة الفر�س��ان» يف الب�رصة ومدينة ال�صدر وغريها من مدن العراق ،وال ادري كيف
�س��يكون موقف امل�شايخ من هذه الرتاجعات املهينة املذلة؟ كيف يواجهون منكوبي تيارهم بعد
ت�رصيحاتهم ال�صارمة اكرث من مرة بعدم تر�شيح املالكي؟ ملاذا هذا االنقالب املفاجئ؟ ملاذا هذه
املعاملة؟ ال ادري ،وهذا �شبيه بانقالب عالوي �إنه �سوف يكون �ضمن املعار�ضة ،والآن احلمد
هلل راحوا ين�ص��بونه اعلى من رئي�س جمل�س الوزراء ،عجائب وغرائب ما يحدث يف هذا الوطن
اجلريح!! والتجربة اثبتت �أ َّن هذا البلد «العراق» بحالته العروبية واال�سالمية هو بلد ال�صريورات

الالمت�شابهة وال�صدمات واملفاجئات التي مل تكن يف احل�سبان .ان اهلل الواحد القهار ق�ضى على
قوم عاد وثمود وفرعون ،وق�ض��ى على دكتاتوريات �س��وموزا وبوكا�سا وهيال�سي ال�سي .وق�ضى
عل��ى فا�ش��ية هتلر ودكتاتوريته عندما ن�ص��حه اركان حربه بعدم الت��ورط يف الدخول يف حرب
خا�رسة ،فكان رد هذا املغرور املتغطر�س �س��اعطي املفاتيح اىل الأله!! فلماذا ال ت�س��تيقظون من
غفلتكم ومن �سباتكم؟!! اجعلوا اهلل الواحد القهار بني اعينكم و�شعبنا يعي�ش يف ت�سيب و�ضياع
ويف دمار وبوار ...يحكمه ل�ص��و�ص وموتورون وملوثون عطا�شى المت�صا�ص الدماء الربيئة...
يت�ساقطون على مكا�سب الدنيا الزائلة الفانية ...اليبقى يف هذا الكون خالداً اال اهلل وانبيا�ؤه

ور�س��ل ُه .انا اقدم ن�ص��يحتي له�ؤالء الذين لهم قناعات وطنية ولي�س��وا تابعني للعدو املجرم ان
ي�س��تقيلوا من منا�ص��بهم وينخرطوا يف �ص��فوف املجاهدين املرابطني يف �سبيل انهاء االحتالل

واقامة الدولة الثورية التي حتا�س��ب كل ال�س��يئني ،القاتل يقتل ،العني بالعني وال�سن بال�سن.
ولك��ن ان��ا عندي م�ؤ�رشات ،وعندي قناعة� ،س��تنت�رص بعون اهلل تعاىل ومدده قوى املعار�ض��ة
العراقية التي تناه�ض االحتالل وتقاومة ...واهلل اكرب وجهاد حتى الن�رص.
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د .رافع الفالحي  :اشكرك شكراً جزيالً سماحة السيد ...اتعبناك كثيراً ،والشكر
موصول لكم اعزائي املشاهدين ...بهذه الكلمات املتألقة والتفاؤل بانتصار العراق
وخالصه االبدي من هذه احملنة ،برحيل كل هذه الوجوه الكاحلة التي سرقت امواله،
التي اهدرت دماءه ،هكذا يؤكد السيد أحمد احلسني البغدادي ،هذا ماسمعناه
ً
أعدكم بحلقات ومشاوير أخرى الى ذلك احلني
منه
مباشرة اشكره شكرا ً جزيالًِ ،
استودعكم اهلل والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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املقابلة التاسعة واخلمسون
مع قناة البغدادية العراقية آب (أغسطس) 2011
أجراها على الهواء مباشرة االخ عماد العبادي مقدم برنامج (سحور سياسي)
من قناة البغدادية في دمشق مساء  19آب 2011
عماد العبادي :رمضان كرمي ،وكل عام وانتم بالف خير ،مشاهدينا الكرام نعتذر
ليلة البارحة عن االنقطاع الذي كان سببه القمر االصطناعي ،نبث لكم هذه املقابلة
وسواها من استديوهاتنا في دمشق ــ سوريا ،نرحب بسماحة آية اهلل العظمى
املرجع القائد أحمد احلسني البغدادي أهالً وسهالً.

ال ومرحب ًا حياك اهلل.
ال و�سه ً
�أحمد احل�سني البغدادي� :أه ً

عماد العبادي :نحن البارحة نتأسف في احلقيقة عن الذي صار ،وكان امراً مزعجاً
لنا ولكم ،فقط ماذا نفعل بعد هذا اخللل الفني.

}و َع َ�سى �أَ ْن تَك َْر ُهوا َ�شي ْ ًئا َو ُه َو َخيرْ ٌ ل َُك ْم َو َع َ�سى �أَ ْن تحُ ُِّبوا َ�شي ْ ًئا
�أحمد احل�سني البغداديَ :
َو ُه َو �شرَ ٌّ ل َُك ْم{(.)10
عماد العبادي  :فقط البارحة وصلنا الى التعرف على مواليدك ،ومبن تأثرت ؟..

�أحمد احل�سني البغدادي :ولدت يف النجف الأ�رشف يف اخلام�س ع�رش من رم�ضان املبارك
عام 1364هـ 1945 -م.
عماد العبادي  :مبن تأثرت؟

�أحمد احل�سني البغدادي :تق�صد �شخ�صيات ا�سالمية قدمية ام حديثة ام ماذا ؟
عماد العبادي  :سواء كانت شخصيات قدمية ام معاصرة؟
(� )10سورة البقرة ،الآية.216 :
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�أحمد احل�س��ني البغدادي� :أنا ت�أثرت يف احلقيقة ب�شخ�صية الر�سول القائد حممد (�ص)
التي قادت م�س�يرة الثورة العاملية ،وغريت وجه الت�أريخ دفعة واحد ًة ،يف ظرف ع�رش �س��نوات

�أو ع�رشين �سنة.

ه��ذه ال�شخ�ص��ية العمالقة بعثها اهلل تعاىل نبي ًا ،ال يف �س��ن الأربع�ين كما يتوهم

املف��ِّسرِرِّ ون ،بل هو نبي اهلل وحبيبه منذ والدته ،هو الذي نزه عن �إرتكاب الذنب واخلط�أ
والغفلة والن�سيان ..بل هو الذي �إت�سم بالع�صمة التكاملية ،وال�صفات اخللقية والعقلية..
وهو الذي ال يدانيه �أحد يف هذا الكون كله ..وهو الذي ميتلك الفعل املقتدر يف رئا�س��ة
االمم ،واالقوام ،وقيادة العامل ..وهو الذي الي�شغله �شاغل من ال�شواغل الدنيوية املحدودة
الزائلة ،وال يعيقه عائق عن البذل والعطاء واجلهاد بق�سميه يف �سبيل اهلل الواحد ا َ
لأحد..
بل هو الذي يوجب حتمية التعاي�ش ال�س��لمي مع معتنقي الأَديان ال�س��ماوية ا ُ
لأخرى يف
دار اال�سالم �أو خارج ثغوره ،با�ستثناء الذين يت�آمرون على �رشيعته العملية اخلامتة ..وهو
الذي غدا خامت النبيني ،و�آخر املر�س��لني ..ف�صار �أف�ضلهم و�أرقاهم على االطالق اىل قيام
الدين.
يوم ِّ

عماد العبادي  :انت تقول انا قائد  ..قائد مَن؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :انا يف الواقع ا�س�س��ت يف ايام النظام العراقي ال�س��ابق حركة
ثورية ا�سالمية ا�سمها «:حركة اال�سالميني االحرار» وكان لها جناح ع�سكري ا�سمه «:افواج
الرف�ض واملقاومة».
عماد العبادي :في النظام السابق تأسست ؟

�أحمد احل�سني البغدادي :نعم  ..مبا�رشة بعد انتكا�سة االنتفا�ضة ال�شعبانية ـــ الآذارية
ب�س��بب هزمية امل�ؤ�س�س��ة الدينية النجفية وغياب ما�سمي باملعار�ض��ة الوطنية واال�سالمية عن
ال�ساحة العراقية.

ُ
أس ْ
عماد العبادي :في أي مكان َ
خارجه؟
س َت هذه احلركة داخل العراق ام

�أحمد احل�س��ني البغدادي :ال  ..داخل العراق عام 1991م واعلنت عنها عام 1994م
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س��ا ومر�ش��داً لهذا التنظيم ال�رسي قبل االحتالل االمريكي .وبعد االحتالل
وكنت انا م�ؤ�س� ً

ض��ا لهذا الوجود اال�س��تكباري االمربيايل يف العراق ويف املنطقة ،ومازِل ُْت معار� ًضا
مازِل ُْت معار� ً

ض��ا ومقاوم ًا ملطاردة القوات الع�س��كرية االمريكية والتابعني لهم كجوا�س��ي�س وكعمالء
ومناه� ً
وكمرتزقة.
عماد العبادي :طيب انت تقول انا صوت املستضعفني في العراق؟

�أحمد احل�سني البغدادي :ال  ..ال هذه كلمة موجودة يف موقع مكتبنا الر�سمي ك�شعار
ا�س�لامي تثويري �ضد اال�ستغالل واال�ستعمار واال�س��تحمار ،مثل ما انتم ت�ضعون على ا�سم
ف�ضائيتكم �شعار كلمة «العراق».
عماد العبادي :انا دخلت على موقع املكتب ،وقرأت «صوت املستضعفني في
العراق» ...على اية حال ..كيف انت في سوريا؟ وصوت املستضعفني في العراق ،ملاذا
الزلت مقيماً فيها؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :اقامتي حالي ًا يف �س��وريا �س��ببه خطري جداً ميكن طرحه لك

وللم�شاهدين ولكن يجب ان تعطيني فرتة زمنية لي�ست بطويلة  ...ملاذا انا الزلت يف �سوريا
مقيم ًا يف حني انا ُ�أح ِّر ُم الهجرة من العراق يف عهد النظام الدكتاتوري ال�سابق ،والزلت احرم

ه��ذا ال�ش��يء بعد االحتالل االمريكي ،وم��ن وجهة نظري يجب على املجاه��د او القائد او
املر�شد َ�أ ْن يعي�ش مع احبائه وبني ...
عماد العبادي (مقاطعا) اال يفترض هذا الشيء؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي (متابعا) :مقاتليه معاي�شة ميدانية ،ولكن جائتني عرب الربيد
االلكرتوين وعرب الهاتف اجلوال دعوة ر�س��مية من رئي�س اللجنة التح�ض�يرية اخي اال�س��تاذ
فوزي الراوي اىل م�ؤمتر جبهة القوى العراقية املناه�ض��ة واملقاومة لالحتالل ،وكنت �شاكراً له،
وبالفعل ا�شرتكت يف ذلك امل�ؤمتر �صباح  22متوز عام 2007م وعندما ح�رضت ف�ؤجئت بت�أجيل
امل�ؤمتر ،وكان �سبب هذا الت�أجيل بع�ض ...

عماد العبادي (مقاطعاً) في أي سنة عقد املؤمتر؟
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�أحمد احل�س��ني البغدادي :يا �أخي قلت لك �سنة 2007م ،غادرت العراق عن طريق
ال�بر اىل اي��ران وطرت ع��ن طريق اجلو من مدينة تربيز اىل دم�ش��ق ،ودخل��ت مبا�رشة اىل
فندق �صحاري «ذات خم�س جنوم» حيث يعقد فيه امل�ؤمتر وبالتايل ف�ؤجئت مع الآ�سف املرير
بت�أجيله ظهراً.

عماد العبادي (مقاطعاً) ملاذا أُجل؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي (متابعاً) :وكان �سبب هذا الت�أجيل ان هناك ا�شخا�ص ًا تتجذر
عندهم الأنا الفردانية وال�شخ�صانية على غرار الأنا االبلي�سية والفرعونية ،ولأَ َّن لهم ارتباطات

بدول اجنبية «عفواً» اقليمية ت�آمروا على اف�شال هذا امل�ؤمتر اجلبهوي كان �أمل ابناء العراق كما

�رصحت يف حينها لوكالة االنباء العراقية اال�سالمية هذا اوالً ،وثاني ًا ارجع اىل �سبب اقامتي

الدائم��ة يف دم�ش��ق وانا الزلت مت�أمل ًا الين ال اعي�ش معاي�ش��ة ميدانية م��ع جماهدي العراق
وال�سبب الرئي�سي يف ذلك ايراين ــ امريكي.
اما ال�س��بب االيراين .لقد زارين يف منزيل ال�س��يد �صادق احل�س��يني امل�ست�شار ال�سيا�سي
لل�شيخ الرئي�س ها�شمي رف�سنجاين رئي�س اجلمهورية االيرانية اال�سبق.

عماد العبادي (مقاطعاً) انت ..هل تعتبر اللقاءات التي تعقد خارج العراق عمالة

أم ليست لها عالقة؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي (متابع ًا) :وخاطبني هل عندك رغبة ان تلتقي مع ال�شيخ

الرئي���س قلت له عن��دي رغبة ملحة ب�س��بب املوقف االيراين االنتقائي جتاه ق�ض��يتنا،
وجتاه مقاومتنا الذي ت�س��تهدف القواعد الع�س��كرية االمريكي��ة ،ل ّأن االيرانيني موقفهم
��ا لذا انا تواق للقائه
مع املقاومات اال�س�لامية يف لبنان ويف فل�س��طني الزال موقف ًا م�رشف ً

بي ان التقيه حتى ينبه القيادة ال�سيا�سية يف ايران
بو�صفه ميتلك عق ً
ال ا�سرتاتيجي ًا ،حري ّ

كي يكون موقفها ايجابي ًا مع املقاومة اال�س�لامية امليدانية الع�س��كرية املناه�ضة واملقاومة
لالحتالل .وبالفعل غادر اىل ايران من اجل ان يرتب يل هذا اللقاء التاريخي ،وبعد فرتة
زمنية ق�صرية زارين مرة ثانية ،وبعد ان ا�ستقر به املقام خاطبني ب�صوت ٍ
عال وبا�ستغراب:
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مل��اذا انت تقيم يف �س��وريا ومل تغادر اىل الوط��ن اجلريح ،قلت له :ما كان ميكن ان يطرح
عل��ي مثل هذا ال�س���ؤال ،وهذا خالف اللقاء االول وما اتفقن��ا عليه بيني وبينك وكان
ّ
ب�ص��حبته احد م�ؤ�س�سي احلر�س الثوري وقد بادره اال�ستاذ عادل ر�ؤوف م�ستنكراً امل يكن
ال�س��يد البغدادي يف ر�أيك ور�أي الآخرين رقم ًا �صعب ًا مثرياً للجدل يف ال�ساحة العراقية،

م�س��تهدف ًا من قبل التابعني لالمريكان ،وحتديداً من قب��ل فيلق بدر؟ كيف تخاطب �أبا

حممد بهذه اللهجة غري املدرو�سة؟ فاجابه على الفور حتى ينال ال�شهادة! من هنا عرفت
ان هذا الطرح مل يكن عفويا ،وامنا يريد االيرانيون ان ا�س��تقر يف العراق حتى ا�س��تهدف
بالت�ص��فية اجل�س��دية كما ا�س��تهدفت يف مذكرة االعتقال التي �صدرت يف حقي اواخر
2005م .ويف ي��وم االربع��اء الدامي ،هذا اليوم الذي � ْأ�س�� ُت ْه ِد َف فيه مقر وزارة اخلارجية

وقتل فيه االبرياء من املواطنني العراقيني يف نف�س الوقت «ربعنه» اطلقوا �صواريخ كاتيو�شا
على ال�سفارة االمريكية يف املنطقة اخل�رضاء وا�ستهدفوها و�شوهدت اعمدة الدخان تت�صاعد
اىل اعاىل ال�سماء.

عماد العبادي (مقاطعاَ) من هم الربع؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :ملاذا الت�سمح يل مبوا�صلة حديثي؟ لقد هجم االمريكان على
�أحد.

عماد العبادي (مقاطعاً) :فقط اريد ان اعرف من هم اجلهة التي نوهت عنها؟

�أحمد احل�سني البغدادي� :أنت رجل مهني ..ال ت�س�ألني هكذا� ..س�ؤالك ا�ستخباراتي
ان��ا اقول ربعنا معروفون م��ن هم وقد اعلنوا يف حينها عن تبني هذه العملية البطولية ون�رشت
امر ،فقد هجم االمريكان على احد ارحامي يف الواليات
على موقع مكتبنا ،ومهما يكن من ٍ
املتح��دة االمريكي��ة واجروا حتقيق ًا معه ومع عقيلته ،وبعد انتهاء التحقيق الدقيق قالوا له ملاذا

ليذهب اىل النجف م�سقط ر�أ�سه!! باخت�صار اقول -
اليزالُ ال�سيد البغدادي مقيم ًا يف دم�شق؟
ْ

ورمبا انا على خط�أ او على وهم  -يبدو ان االيرانيني واالمريكان ح�رصاً يريدونني ان اذهب اىل
النجف ملاذا؟ اما لتحجيم حتركاتي او ت�صفيتي ج�سدياً ..ومن امل�ستحيل ان ارجع اىل العراق
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واكون حتت مظلة االحتالل وحكومة القتلة والل�ص��و�ص انا اجتاح العراق قائداً وفاحت ًا( )11لطرد
املحتلني والتابعني لهم.

عماد العبادي :طيب أنت مؤسس«..ألوية الشريعة اخلامتة الذراع العسكري لتيار
املرجعية االسالمية» ولكن اسمه طويل يعني هذا بصراحة حتى ابنك اليحفظه؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :ال ..ال ..اال�س��م �أُط َِر بكلمة خمتزلة هي «تيار امة» وكفى

وهم يتداولون االحاديث يف جمال�س��هم اخلا�ص��ة� ..إ َّن مر�ش��دنا وقائدنا هو �أحمد احل�س��ني

البغدادي يف حني انا مر�شد لكل حركة ثورية ت�ؤمن بالكفاح امل�سلح بو�صفه هو الطريق الوحيد
لتحرير االر�ض واالن�سان العراقي.
عماد العبادي :انت ...ملاذا التقول انا جندي لكل حركة؟ ملاذا انت تقول انا قائد
لكل حركة؟

�أحم��د احل�س��ني البغدادي :ال ..ان��ا اعرتف لك� ..أنا جندي جمن��د لكل احلركات
التحررية اال�سالمية ولكني اجد ا�س�ألتك غري مهنية يف حني انا م�ؤ�س�س حركة ،و�أنا العمامة
ال�ش��يعية الوحي��دة التي مازالت تقف �ض��د امل�رشوع االمريكي وال ت�ؤمن بالعملية ال�سيا�س��ية
اطالقاً ،وال تخ�ضع للواقعية ال�سيا�سية والتوفيقية .وكل معمم يزعم انه �ضد امل�رشوع االمريكي
بناء على اوامر رئي�س جمل�س الوزراء
( )11من هنا ا�ضطرت حكومة �سلطة االحتالل اخلام�سة للت�شهري واالفرتاء على �سماحته ً
نوري كامل املالكي ان تعلن ما يلي يف ت�رصيح �صحفي:
«العراق يطالب �سوريا بت�سليم اجلنابي واجلبوري واحل�سني البغدادي 24:11 2011/08/25 /
بغداد /اور نيوز
بد�أت احلكومة العراقية – ب�شكل �أكرث جدية  -بفتح ملف النائب ال�سابق عبد النا�رص اجلنابي ورجل الدين �أحمد احل�سني
البغدادي والنائب ال�س��ابق م�ش��عان اجلبوري الذين يقيمون حالي ًا يف �سوريا من خالل اقناع ال�سلطات ال�سورية بتوقيع اتفاقية
امنية لت�سليم املطلوبني .
وقال ع�ض��و اللجنة االمنية لتوقيع االتفاقيات الأمنية يف جمل�س الوزراء ح�س�ين عبد اليا�رسي �إن «احلكومة العراقية بد�أت
بتفعيل امللفات الق�ضائية �ضد ثالثة متهمني موجودين حالي ًا يف �سوريا ،وهم النائب اال�سبق واملتهم بقيادة جماعات ارهابية
عبد النا�رص اجلنابي ورجل الدين ال�ش��يعي �أحمد احل�س��ني البغدادي املتهم بقيادة جماعات ارهابية خا�صة تقوم بعمليات
االغتياالت والنائب م�شعان اجلبوري».
و�أ�ضاف �أن «احلكومة العراقية �ستبحث مع اجلانب ال�سوري �آليات ت�سليم املتهمني للق�ضاء العراقي الن هناك ملفات خطرية
�ضدهم تتعلق بحياة املواطنني الأبرياء» .و�أ�شار �إىل ان «احلكومة العراقية تتجه مع �سوريا البرام اتفاقية امنية لتبادل املتهمني
وهناك تفهم من اجلانب ال�سوري ان ه�ؤالء الثالثة مطلوبون للق�ضاء العراقي ال�سباب تتعلق باالرهاب ولي�س من اجل م�شاكل
�سيا�سية».» .
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يف الع��راق هو الآن منخرط يف العملية ال�سيا�س��ية ،او ي�ؤيدها م��ن خلف االبواب املغلقة ،او
علي �ساك�شف له
يحاول حتقيق ما�س��مي بامل�صاحلة الوطنية ،لذا انا احتدى �أي ان�سان يعرت�ض َّ
ملفات �رسية اثبت �أَ َّن كل واحد منهم اما �ساكت واما متواطئ واما يخاف من حماربة امل�رشوع
االمريكي .وبكلمة انا قلت هذه الكلمة على �صعيد التحدي ال على �صعيد الواقع العملي،

ث��م ان كل قائد يف نظري يكون جنديا جمنداً لكل ابناء االمة ،لكن لي�س كل جندي يكون

قائداً مب�صطلح املناطقة عموم وخ�صو�ص مطلق.

عماد العبادي :سيدنا يقولون إِنَّ َك شخصية مفتعلة وليس شخصية
حقيقية؟

علي هذا ال�س�ؤال املثري للده�شة واال�ستغراب
�أحمد احل�سني البغدادي :ومن العجيب تطرح َّ
وعالمات اال�س��تفهام ،وعلى اية حال �أَنا احلفيد االكرب لالمام املجاهد ال�س��يد البغدادي�َ .أنا
من احفاد الفقيه ال�سيد احمد العطار احل�سني البغدادي املتوفى 1215هـ� ،أَنا ابن عم ال�رشيف

احل�سني بن علي زعيم الثورة العربية الكربى (�شك املن�شار كما يقول املثل ال�شعبي العراقي)،
الذي جده وجدي ال�رشيف ابو مني امري احلجاز املتوفى 721هـ ،وهو جد ا ُ
لأ�رس احل�س��نية يف
الها�ش��مية (بابل) ،ويف كربالء املقد�س��ة ،ويف النجف اال�رشف ،ويف بغداد العا�صمة ،وكذا
ج��د الأُ�رسة الها�ش��مية املالكة يف احلجاز والعراق واالردن حالي��اً .كيف ،يا ابا هدى ،اكون
�شخ�ص��ية وهمية مفتعلة و�أَنا ت�أريخي معروف �ض��د النظام ال�ص��دامي الدكتاتوري ال�س��ابق،
وقبله �ض��د النظام الطائفي العاريف ،و�ضد االحتالل االمريكي حالياً .وانا �ألَّ ْف ُت ثالثني كتيب ًا

وكتاب ًا مطبوع ًا حالياً ،وال �سيما كتاب «عودة الوعي» �ضد قانون حترير العراق االمريكي الذي
ي�ستهدف الوطن اجلريح يف حني �أَنا كنت معار�ضا لنظام �صدام ح�سني ،بل �أَنا �صاحب كتاب
«الطاغوت يحكم» بحلقاته الثالث ،اذن كيف اكون �شخ�صية مفتعلة.

عماد العبادي  :ملاذا قدمتم استقالتكم من املؤمتر التأسيسي العراقي الوطني.
ثم انا آسف سيدنا ..أنا انقل لك اسئلة الناس؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :امل�ؤمتر الت�أ�سي�س��ي ولد ميت ًا وانا كنت احد امل�ؤ�س�سني ورئي�س
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ت به كل الدول املعادية لالمربيالية االمريكية من خالل
رح َب ْ
اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر ،وقد َّ

و�س��ائلها االعالمية ويف مقدمتها �س��وريا املمانعة ،والتقينا يف حينها مع الرئي�س ب�شار اال�سد،
��ب بن��ا و�أَي�� َد م�رشوعنا الوطني وكذا يف لبنان التقينا مع �س��يد املقاومة �ص��ديقي واخي
فر َّح َ
َ
ال�س��يد ح�سن ن�رص اهلل ،والتقينا الكثري من الوطنيني اللبنانني ،وحتى مع بع�ض رجال الدين

امل�سلمني وامل�سيحيني كال�سيد ف�ضل اهلل رحمه اهلل وال�شيخ حممد ر�شيد قباين والبطريرك ن�رص
اهلل �ص��فري وغريهم ،لكن بع��د ذلك اخلتفت مع قيادة امل�ؤمت��ر َ
لأ َّن االمني العام ت�رصف دون

فراح يلتقي مع هذه اجلهة او تلك
مراجع��ة املجل�س املركزي ويلتقي م��ع االيرانيني �رساً وعلن ًا َ

دون ان يقدم حم�رضاً مبا دار �أو يدور يف تلك اللقاءات.

عماد العبادي :أراك عندك موقف من االيرانيني ملاذا؟

�أحمد احل�سني البغدادي :الن االيرانيني افهمهم ويفهموين ،ف�أنا اول من ايد انتفا�ضتهم
�ض��د ال�ش��اه الطاغية ،وقبلي االمام املجاهد املرحوم ال�س��يد البغدادي وكنا الداعمني لالمام
اخلميني يف انتفا�ضة خرداد عام 1963م وبهمن عام 1979م التي اطاحت بالطاغية �شاه ايران
ثم َ�أنا عندي موقف مع االيرانيني.
عماد العبادي (مقاطعاً) سيدنا ...بعد ذلك نتطرق الى هذا املوضوع؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي (متابعاً) :تارة ايجابي واخرى �سلبي ،ايجابي النها كانت دولة
ثورية تدافع عن م�ست�ضعفي العامل وتدعو اىل وحدة االمة .اما الآن فقد اختلف ر�أيي ب�سبب �أ َّن
موقفها االنتقائي حالي ًا مع املقاومة اال�سالمية اللبنانية واملقاومة الفل�سطينية اال�سالمية والوطنية
م�رشف� ،أما موقفها من املقاومة العراقية فهو خمجل ،لذلك انا اوجه عتابي �إىل القيادة ال�سيا�سية
االيرانية على هذا املوقف االنتقائي يف حني تبقى ايران جارة م�س��لمة ،يحتمل ان تكون عدوة
لنا ،ويحتمل ان تكون �صديقة لنا ،وهذا بخالف االمريكان الفاقدين العوا�صم اخلم�س امل�شهورة،
فهم يبقون االعداء اللدودين خلم�سة مليارات من الب�رشية مقهورة ذليلة مهانة.

عماد العبادي (مقاطعاً) :سنأتي على أميركا ،سنأتي ،ماهو رأيك بهيئة علماء

املسلمني؟
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�أحمد احل�سني البغدادي (متابعاً) :انت �س�ألتني يجب ان اجيب ب�شكل تف�صيلي حتى
يفهم امل�شاهد.
عماد العبادي :طيب هذا املوضوع انتهى ،ماهو رأيك بهيئة علماء املسلمني؟

�أحمد احل�سني البغدادي :الزالوا ا�صدقائي وموقفهم �ضد االحتالل ُم�شرَ ِّف.

عماد العبادي :حارث الضاري؟

�أحمد احل�سني البغدادي :كلهم اخواننا وا�صدقا�ؤنا.
عماد العبادي :يقال انك متتدح اسامة بن الدن في مجالسك اخلاصة؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :ال  ..انا ال امدح مواقف ا�س��امة بن الدن وال ابو م�ص��عب
الزرقاوي اال �أ َّن االخري ا�س��تثناين من الت�ص��فية اجل�سدية لكوين جماهداً ومقاوم ًا وعنيداً �ضد

االمريكان ،فكان هذا اال�ستثناء �رضبة قا�صمة لكل التابعني لالحتالل االمريكي ،وقد رحبت
بهذا التقييم يف حينها من خالل برنامج «املخت�رص» الذي يبث من خالل قناة «البغدادية»،
باخت�ص��ار�ِ ،إ َّن الزرقاوي ا�صدر بيان ًا بقتل رموز احلزب اال�سالمي وهم من اهل ال�سنة ،وبقتل

رموز املجل�س االعلى للثورة اال�س�لامية يف العراق وكلهم من ال�ش��يعة ،وبقتل منت�سبي حزبَ ْي
اياد عالوي واحمد اجللبي وهذان احلزبان يف تنظيماتهما �ش��يعة و�سنة .البع�ض من الوطنيني
املناه�ض�ين لالحتالل اعرت�ضوا على الزرقاوي وقالوا له� :إ َّن من ال�شيعة منا�ضلني ولهم مواقف

م�رشفة من امثال ال�س��يد البغدادي ،فعلى اية قاعدة انت ت�ص��در بيان ًا تنا�شد فيه قتل ال�شيعة

عن بكرة ابيهم بو�ص��فهم رواف�ض او ًال ومتعاونني مع املحتل ثانياً؟ من هذا املنطلق ا�س��تثناين
الرجل ،ثم انا اقول لك �رصاحة انا ا�ؤيد �أي واحد يف هذا الكون يناه�ض االمربيالية االمريكية
ويقاومها حتى لو اختلفت معه يف املنهج ويف املعتقد.
عماد العبادي :اسامة بن الدن يحارب االميركان؟!

�أحمد احل�س��ني البغدادي :روعة  ..روعة �س���ؤالك مهم ج��داً ...موقفه م�رشف حني
اتهم��وه بتنفي��ذ احداث احل��ادي ع�رش من ايل��ول الكارثي عام 2001م ،و َ�أن��ا كتبت بيانني
ا�س��تنكاريني �ضد الهجوم االمريكي الوح�شي �ضد ال�ش��عب االفغاين امل�سلم ،وهذان البيانان
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نُ�شرِ َا با�سم املكتب ال�سيا�سي حلركة اال�سالمني االحرار وموجودان يف اجلزء الثالث من مو�سوعة
«هكذا تكلم �أحمد احل�س��ني البغداديت�أ�ص��يل معريف بني الثورية والالثورية» ع�س��ى بن الدن
او حركة طالبان تختلف معي يف املعتقد او ال تختلف الين اعترب نف�س��ي قائداً �أممي ًا ال قائدا
علي وعلى تيار امة ،وهو معروف بن�ضاله وجهاده وا�ستهدافه
قطريا كما تت�ص��ور انت وتُ�شكّ ل َّ

االمربيالية االمريكية.

عماد العبادي :طيب ...انت تقول أَنا يساري اسالمي؟

�أحمد احل�سني البغدادي :ان كلمة ي�ساري ا�سالمي.

عماد العبادي (مقاطعاً) يعني منفتح؟

�أحم��د احل�س��ني البغ��دادي (متابعاً) :التي قلته��ا يف احدى املقاب�لات لأين ال �أ�ؤمن
بالع�شائرية االقطاعية ،وال �أ�ؤمن باحلوزة الدينية الالثورية ،وال �أ�ؤمن باال�ستثمار وباخل�صخ�صة،
وال �أ�ؤمن باال�س��تكبار واال�ستغالل واال�ستعمار واال�ستحمار ،وال�رصاع الطبقي هذا هو الي�سار
اال�سالمي الواقعي لي�س مثل ي�سار بع�ض ال�شيوعيني املوجودين يف العراق انخرطوا يف العملية
ال�سيا�س��ية التي هي بامالءات امريكية ون�س��وا او تنا�سوا ان الر�أ�سمالية هي امتداد لالمربيالية
بني من يتبنى الي�سار اال�سالمي وبني من يتبنى
العاملية و�سيئة من �سيئاتها ،وبكلمة �إِ َّن الفرق َ

مفكر ،ميتل��ك ر�ؤية كونية واقعية منفتحة ،ميالة اىل
فواع ٍ
اليمني اال�س�لامي � ...أما الأول ٍ
واع ،وهو
االطروحات اجلديدة املعمقة امل�ضادة للعوملة الليربالية املتوح�شة .واما الثاين فهو غري ٍ

مقلِّد من �ص��نع العقل املنفعل ،املجرد عن الواقع العملي ،املتم�سك بالتقاليد املوروثة العتيقة
امل�ستهجنة.
عماد العبادي :على يد من تتلمذت وحصلت على اجازة االجتهاد؟

�أحمد احل�سني البغدادي :اكرث تتلمذي على يد االمام املجاهد ال�سيد البغدادي ،وكان
عمري ت�سع �سنوات مل َّا انخرطت يف �صفوف احلوزة العلمية يف النجف اال�رشف ،ونلت درجة

االجتهاد يف فقه ال�رشيعة اخلامتة ومل اجتاوز العقد الثالث من عمري.
عماد العبادي :في الواقع ...انت رجل ثوري؟
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�أحمد احل�سني البغدادي :ا�شكرك على هذا التو�صيف.
عماد العبادي :طيب ...انت تقول امتنى الفتوحات االسالمية تصل الى الكرملني،
يعني تعلن كلمة ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل على قبته؟

�أحمد احل�سني البغدادي :هناك اطروحتان �إ�سالميتان خطريتان.
عماد العبادي :الزلت تؤمن بالفتوحات وتؤمن بالسبي؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :ال  ..ال افهمني زين! �س���ؤالك جيد يا�أبا هدى ...هنالك
نظريت��ان خطريتان مطروحت��ان يف الكتب الفقهية املو�س��عة ،وهما اجله��اد الدفاعي واجلهاد
االبتدائي واالخري ي�ستهدف غزو العامل كله يف �سبيل ن�رش كلمة «ال اله اال اهلل حممد ر�سول
اهلل» ،لكن هذا الغزو ال يتحقق اال بوجود املع�صوم نبي ًا كان �أو �إِماماً ...وهل املع�صوم موجود
يف هذه االزمنة؟ اجلواب ال � ..إذ ْن �سقط هذا امل�رشوع العاملي «الآن» من حيث املبد�أ وهذا هو

الراي الفقهي امل�شهور الن املع�صوم اذا كان موجوداً يكون قادراً على فعل ذلك ،يقلب القلوب،
ويحقق امل�ستحيالت ب�شكل اعجازي ،كما حتقق ذلك من خالل حكومة العدل االلهي بقيادة
الر�س��ول االعظم حممد (�ص) الذي خا�ض خالل ت�سعة اعوام ( )70معركة حا�سمة ،ولكن
هناك من االو�ساط الفقهية َمن تتبنى هذه النظرية وهم خم�سة فقهاء ح�رصاً الي�شرتطون وجود
املع�ص��وم اذا تهيئت الظروف املو�ضوعية والذاتية والع�سكرية واالقت�صادية يجب هنا غزو العامل
والآن ابناء االمة ال ميتلكون ال�ص��واريخ العابرة القارات وال ميتلكون الكيمياوي والبايلوجي ــ
كما اتهمت �أمريكا وبريطانيا باالم�س العراق بامتالك ا�س��حلة الدمار ال�ش��امل ظلم ًا وعدواناً،
وبالتايل انك�ش��فت هذه االكذوبة املف�ض��وحة بعدم امتالك هذا ال�سالح الفتاك وب�شماعة هذا
االتهام احتلوا العراق ون�س��فوا بناه التحتية واالجتماعية ،وعلى فر�ض نفذ اجلهاد االبتدائي
ومن خالله مَتَّ احتالل العامل با�رسه يف �س��بيل ان ينطق االن�س��ان ،نوع االن�سان ،ال�شهادتني،

والذي ال ينطق ال�شهادتني واليقر بهما نطالبه باعطاء ال�رضيبة اال�سالمية .
عماد العبادي (مقاطعاً) :ضريبة؟!..

�أحمد احل�سني البغدادي (متابعا) :التي ت�سمى يف الفقه اال�سالمي باجلزية.

118

ت�أ�صيل معريف بني الثورية والال ثورية

عماد العبادي :يدفع جزية؟!..

�أحمد احل�سني البغدادي :طبع ًا مايف ذلك ريب ،هذا اذا حتقق االنت�صار املحتوم يف حني
هذه امل�س�ألة التي طرحتها عليك كفر�ضية الميكن حتقيقها يف هذه الأزمنة ب�سبب وجود جمل�س
االمن الدويل واجلمعية العامة لالمم املتحدة وجمعيات حقوق االن�سان .
عماد العبادي :يعني اذا لم يعتنق االسالم يجب ان يعطي اجلزية ؟

�أحمد احل�سني البغدادي :يا اخي ...كما قلت لك ...هذه فر�ضية ال تتحقق يف هذه
االزمنة.
عماد العبادي :اذن ملاذا؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :انت ال تعطني جما ًال ان ا�رشح لك امل�س�ألة وللم�شاهد وانت
�صحفي.
ل�ست فقيه ًا بل
ٌ

عماد العبادي (مقاطعاً) :اكيد انت فقيه واكثر مني وعياً مبعرفة الدين؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي (متابعاً) واذا حتقق عندنا اجلهاد االبتدائي ومت االنت�ص��ار على
امريكا «مثالً» نطالب �ش��عبها باعتناق اال�س�لام وندعوه بطريقة �شفافة ونتو�سل �إليه با�سلوب
ح�ض��اري� :إ َّن اال�س�لام فيه �س��عادة الدنيا ونعيم االخرة يحارب الفقر والر�أ�س��مالية الربوية

االحتكارية ،ويعطي حقوق العمال والفالحني والك�سبة والطلبة.

عماد العبادي :واذا رفض ان يعتنق االسالم وأراد ان يتمسك بدين ابائه؟

�أحمد احل�س��ني البغ��دادي :اذا كان كتابيا ولي�س م�رشكاً ،نفر�ض عليه اعطاء فري�ض��ة
اجلزية ويبقى على دينه.
عماد العبادي :واذا رفض؟

�أحمد احل�سني البغدادي :نقتله
عماد العبادي :تقتله اذا ال يعطي اجلزية؟

�أحمد احل�سني البغدادي :نعم  ..هذا اذا كان كتابي ًا اما اذا

عماد العبادي (مقاطعاً) اذن سيدنا؟
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�أحمد احل�سني البغدادي :ا�سمحوا يل  ..اكمل هذه امل�س�ألة الفقهية للم�شاهدين.

عماد العبادي (مقاطعاً) سيدنا دقيقة ..سيدنا دقيقة  ،دعني اكمل سؤالي

مالفرق بينك وبني اميركا اذا تقاتلهم؟

علي ،فقط
�أحمد احل�س��ني البغدادي :الآن اجيبك على كل اال�س��ئلة الت��ي تطرحها ّ

�أعطن��ي جم��ا ًال لأ�رشح لك هذه امل�س���ألة الفقهي��ة ،اذا كان كتابي ًا ندع��وه اىل تطبيق ثالثة
خيارات :اما ان يكون م�س��لم ًا ف�إذا قبل باعتناق اال�س�لام فال نفر���ض عليه �رضيبة اجلزية،
و�إذا رف�ض االعتناق ويريد ان يبقى على م�سيحيته ــ ومن حقه ان يبقى على دينه ــ كذلك
نفر�ض عليه �رضيبة اجلزية ،فاذا رف�ض اعطاء اجلزية من هنا نقتله هذا اذا كان كتابياً .اما اذا
كان م�رشك ًا نخريه بني اعتناق دين اال�سالم او املوت االحمر .وهذا الراي ال انفرد به انا فقط
بل تبنى هذا الراي كل فقهاء املذاهب اال�س�لامية ثم انت �ص��حفي اما انا ففقيه ...ا�سمع
كالمي .باخت�ص��ار اذا كان كتابي ًا نخريه بني ثالثة �رشوط غري تعجيزية بل ان�س��انية ،اما اذا
فنخي ُه بني �رشطني ا�سا�سيني الثالث لهما :اعتناق اال�سالم او القتل.
كان م�رشك ًا رِّ ُ
عماد العبادي :وتسبي نساءَهم؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :كل �شي منار�س��ه ونعمل به من خالل التو�صيات والقرارات
علي هذا الراي
اال�س�لامية ،هذا هو اال�س�لام اال�ص��ويل الثوري ،فال انت او غريك يفر�ض ّ

ال�شخ�صي وامنا هذه اوامر اهلل تعاىل.

عماد العبادي :انا ال افرض عليك رأيي ...وظيفتي أَنا أ َ ْن انقل اليك اسئلة الشارع..

كيف تتصرفون هكذا وهذه اعمال تخالف املفاهيم االنسانية والقوانني الدولية
اجلارية بني الدول واحلكومات؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :نح��ن ال نعرتف بالقوانني الدولي��ة وال باجلمعية العامة لالمم
املتحدة ...ماهي اال منظمة ت�س�يرها وت�سن قوانينها ال�صهيوينة العاملية ...ماذا تتكلم؟ وباي
ل�س��ان حال تتكلم؟ الزلت انت وغريك مهتم ًا بتو�ص��يات االمم املتحدة وقرارات جمل�س االمن
الدويل ،هذي هي فل�سطني �ستني عام ًا مغت�صب ًة� ...إِ َّن خيار املقاومة هو ال�سبيل الوحيد...
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عماد العبادي (مقاطعاً) :يعني اآلن؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) :لتحرير فل�س��طني ومزارع �ش��بعا واجل��والن والعراق
وال�شي�شان وافغان�ستان.

عماد العبادي :نفرض جدالً اذا ما استجاب الشعب االميركي؟

�أحم��د احل�س��ني البغدادي(مقاطعاً) :قل��ت لك �إِ َّن هذه االطروحات الت��ي َط َر ْح ُت َها امنا

�أَط َْر ُح َها على �سبيل الفر�ض .

عماد العبادي (متابعاً) وبقى على مسيحيته انت راح تخيره بني اعتناق االسالم

او القتال؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :ال  ..هذا اذا كان م�رشك ًا ال كتابياً ،وهنا امل�س���ألة خالفية
من وجهة نظر فقهية ،هل امل�سيحيون م�رشكون ام كتابيون ،فاذا كانوا كتابيني نخريهم ــ كما
قلت لك وللم�شاهدين ــ بني ثالثة خيارات اما اذا كانوا م�رشكني فنقاتلهم ،بل وحتى نن�سف
كنائ�سهم لي�سمع العامل كله :هذا هو اال�سالم لي�س فيه معايري ازدواجية ..لي�س فيه انتقائية..
لي�س فيه نفاق �سيا�سي ..لي�س فيه باطنية بل عالنية ...كل هذه االراء موجودة يف كتبهم
الفقهية املو�س��عة ..يااخي افهم اال�سالم االن�س��اين الثوري!! كيف انت م�سلم وت�س�ألني هذه
امل�سائل وهي موجودة يف كتبهم الفقهية اال�سالمية املو�سعة الميكن انكارها اطالقاً؟
عماد العبادي :انا اعتقد ان طرحك هذا يشوه صورة االسالم؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :هذه فر�ضية الميكن حتقيقها الآن لوجود اجلمعية العامة لالمم
املتحدة وجمعيات حقوق االن�سان واملحاكم اجلنائية الدولية.
عماد العبادي :إذا حتققت هذه الفرضية على أيديكم ،فهل تطبقونها بالفعل؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي ... :اذا كان النبي املع�صوم موجوداً يف ال�ساحة العاملية ،اما
الآن فهو يف جنات اخللد اليفكر فيك وال يفكر َّ
يف.
عماد العبادي :طيب ...ماهي عالقتك مع فضل اهلل؟

أقم ُت يف �س��وريا عام 1999م فوجئت بزيارات متكررة
�أحمد احل�س��ني البغدادي :حني � ْ
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م��ن قوى وواجهات حركية و�سيا�س��ية عديدة ،ارادوا ك�س��بي اىل �ص��فوفهم ،ويف مقدمتهم
حا�شية ال�سيد ف�ضل اهلل ،وجهاز مكتب «حزب الدعوة اال�سالمية» .وال�سيد ف�ضل اهلل  -على
ما ارى  -متنور وعدو لدود لال�ستكبار والكفر العاملي ...رحمة اهلل عليه.
عماد العبادي :رحمة اهلل عليه  ..ماهي عالقتك مع الشيخ علي الغروي؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :ال�ش��هيد ال�ش��يخ علي الغروي احد املراجع الكبار يف العراق
وايران ،وعندما ا�ص��درت كتابي «بحوث يف االجتهاد» االطروحة اال�س��تداللية االجتهادية،
ومب��ا انه كتب تقارير ا�س��تاذه اخلوئي يف جملدين كبريين عن االجته��اد والتقليد ،حينما قر�أ
كتابي اعجب به وار�سل يل ر�سالة �شكر على هذا اجلهد العلمي و�شكرته يف حينها على هذا
التقييم املو�ض��وعي ،ومما قال بالن�ص ...« :فوجدته يف اح�س��ن البيان ال�ساحر ،واال�ستدالل
الر�ص�ين ،واالحاطة ال�ش��املة باطراف البحث ودقائقه ،وذلك مما زاد املي بقدرتكم وتفوقكم
العلمي .وا�س��ئل املوىل عزوجل ان ميدكم بتوفيقاته ،وان يجعلكم يف امل�س��تقبل القريب احد
مبنى �رشعياً،
مراج��ع ه��ذه االمة يف الفتيا والتقليد »...يف حني انا الزل��ت ال ارى التقليد ً

ولكن النا�س يقلدونني ،وامتنى من اهلل ان يكون تقليدهم مربيئ ًا للذمة .
مبنى شرعياً؟
عماد العبادي :كيف ال ترى التقليد
ً

�أحمد احل�سني البغدادي :يف ر�أيي القا�رص ان التقليد على نحو اال�ستحباب ال على نحو
الوجوب وااللزام ،وامل�شهور الفقهي بني االو�ساط العلمية بوجوب رجوع غري العالمِ اىل العامل ال
دليل عليه من ن�ص قر�آين او حديث نبوي اال ال�سرية العقالئية وتلك م�س�ألة فطرية.
عماد العبادي :جريدة «براءة» اين هي؟ وهل هي لك؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :جريدة «براءة» �ص��حيفة �ش��هرية ا�س�لامية عامة ت�صدر
ت عن ال�ص��دور ب�س��بب العوز املايل،
ع��ن مكتبي االعالم��ي يف النجف اال�رشف ُحجِ َب ْ
ونح��ن لي���س لنا عالق��ات اقليمي��ة او دولية وال دع��م �أقليمي ًا او دولي ًا حتى ت�س��تمر يف

ال�صدور ،وبعد الهجوم الكا�سح على منزيل ومكتبي من قبل فيلق بدر بحجة تنفيذ مذكرة
االعتقال ال�ص��ادرة �ض��دي م�س��اء  27كانون االول عام 2005م والهدف املق�صود عن كل
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ال افتتاحي ًا انتقد م�س�يرة ه�ؤالء الذين لهم ارتباطات جت�س�سية
هذه «اخلربطات» كتبت مقا ً

�صميمية مع املحتلني االمريكان.

عماد العبادي :كم عددا ً صدر منها ؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي� :ص��در منها ثالثة ع�رش عدداً ،ويف احلقيقة كانت يف وقتها

�صوت امل�ست�ضعفني يف العراق.

عماد العبادي :احلمد هلل ..انت تقول أنَّ َك ْ
درس َت الفقه واالصول واالدب ،ممكن ان
تسمعنا شيئاً من الشعر؟

�أحمد احل�سني البغدادي :انا در�ست الآداب العربية من اللغة والنحو والبالغة وانا ل�ست
�ش��اعراً وال احفظ ال�ش��عر اال القليل من حكمه فح�سب يف ريعان �شبابي ،ولكن يف احلقيقة
انا قر�أت الفكر اال�س�لامي والفكر املارك�سي وقر�أت تاريخ حركات التحرر العربية واال�سالمية

والعاملية ب�ش��كل دقيق و�ش��مويل ،والآن انا كادر متفرغ للعمل اجلهادي يف حرب ال�صهيونية
واالمربيالي��ة االمريكية والتابعني لهم ما عندي جمال حالي ًا للقراءة زين اذا انا انظر حالي ًا اىل
�شا�شة التلفاز وا�ستمع االخبار بيد اين متفرغ للكتابة والتنظري والعمل اجلهادي .
عماد العبادي :هل عندك موقف من االحزاب االسالمية؟ فقط دعني اذهب الى
فاصل ونرجع الى اجابتك ،مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود كونوا مع سحور
سياسي؟
عماد العبادي :مرحبا بكم من جديد في سحور سياسي سيدنا ...نحن ملسنا
عندك موقفاً من االحزاب االسالمية ...ملاذا ؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :خدعونا وخدعوا قواعدنا ال�ش��عبوية اال�سالمية التي قدمت
ٍ
�شهداء تلو �ش��هداء يف ايام النظام البائد ...كان �آملنا من هذه
ت�ض��حيات ج�س��اماً ،وقدمت
َ
ال تاتي عل��ى ظهور الدبابات االمريكية الغازية ،وال تت�آمر على اهلنا و�ش��عبنا يف
االح��زاب �أ َّ

دهاليز ال�سفارات االجنبية ،ولكن �صارت عندهم قناعة ان هذا الدكتاتور ال ميكن ا�سقاطه اال
بدولة قوية متتلك ال�سالح الهجومي ولكن اليجوز �رشع ًا �أو قانون ًا �أو �ضمرياً �أو وجدان ًا ان ي�أتوا
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ادالء على ظهور دباباته يف حني �أنَّهم يعرفون �أ َّن هدف العدو املجرم مل يكن ا�س��قاط النظام،

بل هو ا�س��تهداف العراق العظيم ون�س��ف بناه التحتية واالجتماعية بو�ص��فه الفي�ض الب�رشي
االول.
عماد العبادي :سيدنا ...انت في اول ظهور لك على قناة «البغدادية» ادنت
االحتالل وقلت هذا االحتالل غير مقبول وغير معقول وتشا َء ْم َت منه يعني ...انت اآلن
الزالت متشائماُ من هذا الوضع ؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :كنت ،والزلت ،اقول يجب على العراقيني موا�صلة القتال،
وانه��اء االحتالل وطرد التابعني له ،لذا جتدين ال اقبل بامل�ص��احلة الوطنية من حيث املبد�أ،
وا�ؤكد دائم ًا على ابناء العراق خيار املقاومة وحتقيق اجلبهة الوطنية العري�ضة من كل املكونات
ومن كل الواجهات ال�سيا�سية �سواء كانت ا�سالمية او قومية عربية او كردية او تركمانية .
عماد العبادي :يعني ...الزلت ضد االحتالل؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :نعم ..نعم ..الزلت عنيداً �ض��د االحتالل وطرد التابعني

له من خالل بياناتي ولقاءاتي على �ص��عيد الإعالم املقروء وامل�س��موع واملرئي ،وهذا موقعي
ال تطرح
الر�سمي �صوت امل�ست�ضعفني يف العراق ل�سان حالنا ،كان من املفرو�ض ،ياابا هدى� ،أ َّ
علي هذا ال�س���ؤال الن موقفنا �ض��د االحتالل كال�ش��م�س يف رائعة النهار من خالل دعواتي
ّ

وا�رصاري على خيار املقاومة بو�صفه هو الطريق الوحيد للتحرير والعودة .

عماد العبادي :سيدنا ،ماشي ...بل اآلن كيف نسقط صدام حسني والعالم احلر
َ
أسألك :ماهو احلل اذا ال تدخل
يقول كيف نسقط صدام؟ ماهو احلل احلاسم؟ انا

اميركا عسكرياً مباشرة؟

�أحمد احل�سني البغدادي(مقاطعاً) :انا معك ولكن...

عماد العبادي (متابعاً) سيدنا ...لكن اميركا جاءت عابرة القارات ولوالها
مايسقط صدام مايسقط ؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :ه��ذا الراي هو ر�أي قا�رصي العق��ل يطرحونه ،هناك ثورات
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انطلق��ت وح��ررت اوطانها من غري تدخ�لات اجنبية مبا�رشة ،مثل ثورة اكتوبر اال�ش�تراكية
العظمى ،والثورة الكوبية ،والثورة اجلزائرية.
عماد العبادي :صدام كسر نفسية العراقي ؟

�أحمد احل�س��ني البغ��دادي :ولكن هذا اليجوز ،من وجهة ا�س�لامية اليجوز �أن يكونوا
عمالء لالجنبي .
عماد العبادي :أي ما عندهم أية وطنية؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :ولكن ال ياتون م��ع املحتل على ظهور دباباته الغازية ،عيب
(خلي يخجلون) مبا فعلوا ...واهلل �صحيح �صدام ح�سني يف ر�أيهم �سيء ،لكن اال�سالم لي�س
�شيئ ًا يف منطلقاته ملاذا يزعمون انهم متدينون ووطنيون وهل....
عماد العبادي (مقاطعا) انت تقول صدام؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) دعني اكمل حديثي للم�شاهد ،وهل الر�سول االعظم
حممد تعاون ون�سق مع ال�سا�سانيني املجو�س �ضد امل�رشكني و�ضد �أبي �سفيان ،بل اعتمد على
الت�س��ديدات االلهية وعلى �سواعد املجاهدين من االن�ص��ار واملهاجرين ،ومبجرد �أ ْن ا�ستقر يف

املدينة قاتل خ�ص��وم اال�س�لام بجريد النخل كما ــ يقال ــ  ،وكذا يف زماننا انت�رصت الثورة
اجلزائرية لطرد امل�س��تعمرين الفرن�س��يني من خالل جماهدي جبه��ة التحرير الوطني اجلزائرية
واجتاحوا اجلزائر حمررين ،ال من خالل حماية الدول االجنبية الكربى وتدخالتهم ال�سافرة،
وه�ؤالء العراقيون الذين جا�ؤوا على ظهور الدبابات االمريكية بحجة اخل�ضوع لالمر الواقع!!
عماد العبادي :كيف يسقط صدام حسني اذن؟ ماهو احلل لسقوطه؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :ي�سقط نظام �صدام ح�س�ين من خالل خيار املقاومة وحتقيق
اجلبهة الوطنية ،يف حني كانت املعار�ضة ممزقة ،هذا م�ؤمتر �صالح الدين كان انعقاده خمجالً،
وامنا احمد اجللبي وحزبه اتفقوا مع االمريكان و�سنوا قانون ًا �إجرامي ًا عام 1998م ال�سيء ال�صيت
�سمي بـ«قانون حترير العراق» االمريكي.
عماد العبادي :سيد ...عجزوا عن اسقاط النظام بانفسهم ؟
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�أحم��د احل�س��ني البغدادي :يطبهم مر���ض  ..يطبهم مر�ض ،هم تابع��ون لالمريكان ،بل
عمالء وجوا�س��ي�س ،غدوا و�ص��مة عار لدى ابناء االمة ،هذا هو اال�س�لام االمريكي  -ح�س��ب
تو�صيف �سيد قطب  -لي�س اال�سالم الثوري االنبعاثي الر�سايل النبوي العلوي العمري ،ثم كيف
علي ..ال ..ال ...هذه م�س�ألة بديهية
انت م�س��لم كيف انت عروبي ،فما هذه �أ�سئلة تطرحها ّ

وحقيقة واقعية الميكن انكارها ،وال حتتاج اىل تف�سري او دليل الكت�شافها الن احلقيقة عند العقالء
مبا هم عقالء واملتدينون مبا هم متدينون ازلية ال حادثة ،ثابتة ال متغرية دائمة ال فانية.
عماد العبادي :انا سيدنا ...انقل لك اسئلة الناس؟

ي�صح
�أحمد احل�سني البغدادي :يا�أبا هدى ،بيني وبينك كتاب اهلل القر�آن الكرمي ،وهو رِّ

يف اكرث من �آية ان اكرث النا�س للحق كارهون ،او اليعقلون ،او اليفقهون  ...من هم النا�س؟
ث��م نح��ن قر�أنا الثورات التحررية العاملية ،قادتها كت�ش��ي جيفارا ورفيقه فيدل كا�س�ترو وماو
ت�سي تونغ ولينني ،كلهم بال ا�ستثناء حرروا اوطانهم من خالل �شعوبهم املنا�ضلة واملقاتلة ومل
ي�ستعينوا بالدول الكربى .
عماد العبادي :اآلن انتهى  ..اآلن انتهى االحتالل ياسيد؟

�أحم��د احل�س��ني البغدادي :كيف؟ ...كيف تزعم انته��ى االحتالل وهو الزال جاثما
على ار�ض العراق املذبوح ،وال يطرد �رش طردة اال من خالل املقاومة اال�سالمية امل�سلحة بعونه
تعاىل ومدده واقولها لك بالتعبري العامي (ان�سوكهم �سوك املطاية).
عماد العبادي :سيد انتهى االحتالل باعتراف مجلس االمن ؟

�أحمد احل�سني البغدادي(مقاطعاً) اتقوا اهلل  ..اتقوا اهلل  ..اتقوا اهلل من هذه االكذوبة
املف�ضوحة .
عماد العبادي (متابعا) واآلن سيوقعون على مذكرة متديد بقائهم او عدم
بقائهم؟

�أحمد احل�سني البغدادي :نعم نعم ...موفقني على م�رسحية هذه االكذوبة املف�ضوحة!!
ٍ
مقبول وامنا كالم �صدر منك فقط ؟
هذا كالم غري
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عماد العبادي (مقاطعاً) هذا الكالم ليس من عندي؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) االحتالل الزال ي�رسح وميرح يف طول البالد وعر�ض��ها
والزال��ت قواعده الع�س��كرية مرتامية االط��راف هنا او هناك ،بل اقول ل��ك �رصاحة بالتعبري
ال�ش��عبي «ا�سليمه تكرف» ...ال�ش��عب العراقي �إِذا قبل بوجود قواعد ع�سكرية جاثمة على
ار�ض م�س��لمة بو�ص��فها من اكرب املحرمات ال�رشعية ،وهذا الراي لي�س �سائداً متفق ًا عليه عند
فقهاء اال�س�لام وحدهم ،بل هذا الراي موجود عند املارك�س��يني ،وعند كل حركات التحرر

علي ان هناك قواع َد ع�س��كرية موج��ودة يف املانيا ،لكن
العاملي��ة قدميا وحديثاً ،ورمبا ت�ش��كل ّ

اال�سالم ي�أمرنا بانهاء االحتالل و�إزلة القواعد الع�سكرية من الوطن االعز حتى لو منحنا احلرية
الكاملة يف اداء طقو�س��نا الدينية وقدم لنا امل�ساعدات املالية فتجب مقاتلته وطرده ،بل وحتى
لو مل ي� ِأت ال�سالح اىل جماهدينا يجب علينا ان نقاتله بكل الو�سائل املمكنة.
عماد العبادي :لكن يقولون وجود االميركان ضمانة ؟

جال�س اىل جنب فقيه؟ َمن يقول؟
�أحمد احل�سني البغدادي :من هم الذين يقولون وانت
ٌ

�أيقولُ اال�سالم؟

عماد العبادي :سيدنا ...اسمعني ...يقولون وجود االميركان ضمانة لنا من
التدخل االجنبي!!

�أحمد احل�س��ني البغ��دادي :اوال هذه اكذوبة مف�ض��وحة جتدها م��ن خالل ت�رصيحات
موظفي �س��لطة االحتالل القائلة باكتمال جاهزية قواتنا امل�س��لحة يف كل ت�ص��نيفاتها ويف كل
معداتها وتطوير االجهزة االمنية واال�س��تخباراتية التي ت�س��هر على دميومة االمن واال�ستقرار،
ولكن ادعياء الوطنية يف حكومة �س��لطة االحتالل واحلري�ص�ين على �سيادة العراق وا�ستقالله
يزعمون ان ايران حتتل العراق ب�ش��كل او ب�آخر لوجود موالني لها من امليلي�ش��يات ال�شيعية!! يف
حني ال ايران وال امريكا حتتل العراق فح�سب الن املحتل احلقيقي هو املو�ساد اال�رسائيلي من
خالل �رشكاته االمنية هو املحتل مبا�رشة .
عماد العبادي :ولكن ،يقولون وجود االحتالل هو ضمانة لوحدة العراق ؟
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�أحمد احل�س��ني البغدادي :يخرج املحتل مع التابعني له ويرتكون ال�س��لطة بايدي القوى
الوطنية العراقية وانا اعتقد ان ايران ترتك العراق وال تتدخل يف �ش�ؤونه الداخلية ...فقط دع
املحتل يخرج من الوطن.
عماد العبادي :اآلن ال ايران تتدخل في شؤوننا وحدها بل تركيا والكويت والسعودية؟

�أحمد احل�سني البغدادي :امريكا او ًال و�آخراً ــ ا�سمع كالمي ــ �أمريكا هي املحتل وحينما

تخرج انا �شخ�صي ًا التقي مع الإيرانيني واتفاو�ض مع القيادة ال�سيا�سية حول �أمور نتفق عليها،
ثم ايران يحتمل ان تكون �ص��ديقة لنا ،ويحتمل ان تكون عدوة لنا ،ولكن �ش��ئت ام ابيت
تبقى ايران دولة جارة م�س��لمة وميكن التفاو�ض معها وقبولها باالمر الواقع .اما امريكا فتبقى
دولة ا�س��تكبارية ذات اطماع تو�س��عية ا�س��تيطانية ،حتاول تنفيذ م�رشوعها ال�رشق االو�سطي
اجلديد يف �س��بيل احتالل املنطقة وتق�س��يمها اىل كونتونات ودويالت متناحرة ،متقاتلة من
اجل ان تبقى «ا�رسائيل» هي االقوى يف املنطقة ...اتقوا اهلل من غ�ض��به و�س��خطه ...ملاذا
علي وعليك وعلى
اال�رصار على متديد االتفاقية االمنية العراقية االمريكية؟ هذه و�ص��مة عار ّ
كل العراقي�ين ،بل على كل ابناء االمة!! حري بنا تقوي�ض اتفاقية االذعان املذلة املهينة من
خالل ا�رصارنا على موا�ص��لة القت��ال لطرد العدو املجرم �رش طردة م��ن العراق املذبوح ،وهذا
الط��رح ال انف��رد به وحدي ،بل كل حركات التحرر الوطنية واال�س�لامية والعاملية .انظر اىل
ه���ؤالء الثوار وهم غري م�س��لمني كجيفارا وكا�س�ترو ولينني وماو ومنديل�لا ،حرروا اوطانهم،
فكيف بنا نحن ابناء اال�سالم ،ابناء العروبة .
باخت�صار القيادة ال�سيا�سية االيرانية ميكن ان جنل�س معها ونفاو�ضها ونقول لها ماذا تريدون
منا؟ ال ميكن ان حتتلوا بلدنا لأ َّن بلدنا عروبي ا�س�لامي وابنا�ؤه مقاتلون ا�ش��داء وال ت�ستطيعون
اجتياح العراق واحتالله وا�س��قاط نظامه ،كان جي�ش��كم باالم�س ايام �شاه ايران الطاغية يعد

خام���س �أقوى جي�ش يف العامل ،وبالتايل خ�ض��عتم لالمر الواق��ع واوقفتم اطالق النار باملرة يف
احلرب العراقية االيرانية عام 1988م.
عماد العبادي :يعني ايام صدام حسني احسن من اآلن في رأيك؟
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�أحمد احل�س��ني البغدادي :ملاذا ت�س�ألني هذا ال�س�ؤال؟ �صدام ح�سني زج اهلنا وابناءنا يف
حرب عبثية مع دول اجلوار اجلغرايف .لو كان العراقيون غري متورطني يف هذه احلروب ،الجي�ش
امريكا وال قوات التحالف التي ا�ش�تركت معها يحتلون العراق يف �أيام معدودات ،لأ ّنَ ُه قوي

بابنائه اال�ش��او�س بو�ص��فهم اهل دين وغرية عربية ووطنية ،بل اقول لك �رصاحة :العراق هو
العامل والعامل هو العراق بو�ص��فه مركز الدائ��رة النبوية الكونية الت�أريخية اجلغرافية منذ الفي�ض
الب�رشي االول والثاين �سواء ب�سواء .

عماد العبادي :ماشي  ..ماهو رأيك بالدميقراطية واالنتخابات من خالل صناديق
االقتراع ؟

�أحمد احل�سني البغدادي :ان الدميقراطية مل تتحقق ب�صورة عادلة منذ قرنني عقب انت�صار
الثورة الفرن�س��ية على العر�ش امللكي واالقطاع ،وكيف ت�س��تطيع الدميقراطية ان تنجح يف بلد
�لا امريكي ًا وال التابعون لها يديرون دفة احلكم على �ص��عيد املحا�ص�ص��ة االثنية
الي��زال حمت ً

والعرقية واملذهبية اعتماداً على د�ستور دائم ي�ضم بني دفتيه مواداً وبنوداً متناق�ضة .

م��ن هنا انك�ش��فت دميقراطية العراق االمريكي��ة «اال�رسائيلي��ة» ذات القائمة املغلقة او

املفتوحة بو�ص��فها مهزلة من مهازل التاريخ املعا�رص تق��وم على التزوير والقتل الكيفي والذبح
من القفا والكامت والنا�س��ف والتفخيخ ...اذا حتققت الدميقراطية ال�صميمية يف العراق ت�سقط
عرو�ش اخلليج ،عرو�ش امل�شيخة والوراثة ...اية دميقراطية تتحدث عنها؟ االمريكان يحاولون
ان يجتاحوا املنطقة برمتها وال�سيطرة عليها بهذه امل�سميات .
عماد العبادي :يعني اذا حتققت دميقراطية حقيقية تسقط عروش اخلليج؟

�أحمد احل�سني البغدادي :طبعاً ،النهم

عماد العبادي (مقاطعاً) :يعني ماهي املصلحة في اسقاط عروش اخلليج؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) كومة من العمالء يتج�س�سون ل�صالح امريكا ويتعاونون
مع «ا�رسائيل» من خلف االبواب املغلقة ،وهم كومة من املتع�صبني الع�شائريني ...م�ستحيل
ان يطبقوا الدميقراطية يف اماراتهم ودويالتهم ويتخلوا عن منا�صبهم الوراثية .
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عماد العبادي :طيب ..من يعجبك أداؤه من السياسيني وانت اآلن في ظل الوضع
احلالي؟

�أحمد احل�سني البغدادي� :س�ؤالك هذا غريب ،فيه احراج يل اذا كنت تق�صد ال�سيا�سيني
علي اجلانب االخر،
املعار�ض�ين كيف اقييمهم ،واقول فالن اف�ض��ل كفاءة من فالن يزع��ل ّ
وبكلم��ة كل م��ن يرفع البندقية املقاتلة يف وجه العدو املج��رم ،وكل من ي�ؤمن بخيار املقاومة

ال او فالح ًا او كا�سب ًا او طالب ًا جامعي ًا انا اكون خادم ًا له ...
ا�ضعه على را�سي �سواء كان عام ً

اتق اهلل! انا جندي جمند يف �سبيل حترير الوطن اجلريح.
ِ

عماد العبادي :طيب ..سيدنا ..انت اآلن مقيم في سوريا ..من يدعمك؟

�أحمد احل�سني البغدادي :انا مرجع تعطى يل احلقوق ال�رشعية ،وعندما هجم االمريكان
على منزيل يف الرابع والع�رشين من ت�رشين 2008م �رسقوا ماليني الدنانري العراقية من احلقوق
ال�رشعية على ا�س��ا�س توزع يف تلك الليلة على الفقراء وامل�س��اكني ،واىل عوائل ال�ش��هداء من
اتق اهلل انا وا�رستي من املراجع والفقهاء واالدباء منذ ثالثة قرون تقريب ًا
جماهدي العراق ِ ...

ما جئنا من خارج احلدود .

عماد العبادي :ماهي تصريحاتك االخيرة حول مفوضية االنتخابات ؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :موظفو مفو�ض��ية االنتخابات كله��م غري اكفاء واكرثهم غري
م�سِ �يرون ال خمريون من قبل االجنبي ب�ش��كل او باخر .اقدم لك عينة من
مهنيني بل هم ّ
حكومة نوري ال�س��عيد كُتبت مذكرات حول حياته ،ــ طبع ًا الآن �ص��ار وطني عندكم!! ــ يف
اللياىل الدام�س��ة املوح�ش��ة يذهب بع�ض الرموز من ادعياء الوطنية ومن امل�شبوهني واملعار�ضني
للنظام امللكي اىل دهاليز ال�سفارة الربيطانية يف بغداد وياخذون التعليمات من ال�سفري ،واوالد
«اخلايبة» يعتقلون ويعذبون يف غياهب ال�س��جون ال�س��عيدية ...وهك��ذا اليوم يعرف الوطني
املجاه��د الذي يحمل البندقي��ة املقاتلة وال يعرتف بالعملية ال�سيا�س��ية برمتها .جمرد وجود
��ا خطر
احتالل مبا�رش يف العراق هو خطر على االمن القومي ال�س��يما على املنطقة وخ�صو�ص ً

على االمن اال�سالمي االيراين او ًال واخرياً.
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عماد العبادي :سيدنا انت ملا كنت في العراق ...ماكان لك صوت وال اسم وال
تنظيم ماكان هذا موجود ...اليس كذلك؟

�أحمد احل�سني البغدادي :طبع ًا انا اعمل كمجاهد حتت االر�ض والرجال �صناديق مقفلة
ويربزون ايام املحن واالهوال والفنت الع�صيبة ،ولكن انا برزت كمعار�ض ومناه�ض �ضد النظام
الدكتاتوري ال�سابق عندما...

عماد العبادي (مقاطعاً) :في أي وقت ب َرز ْ َت؟

علي الرئي�س �صدام ح�سني حكم االعدام غيابي ًا
�أحمد احل�سني البغدادي(متابعاً) ا�صدر ّ

وخرجت قهرا يف اذار عام 1998م م�ش��ي ًا على االقدام من ق�ض��اء العزير  -مي�سان  -اىل ايران
ومل اتفق يف حينها مع القيادة ال�سيا�س��ية االيرانية ،فهاجرت اىل �س��وريا املمانعة .باخت�ص��ار
اربعة ا�ش��هر اختفيت يف بغداد واربعة ا�ش��هر بقيت يف ايران واربعة ا�ش��هر مكثت يف �سوريا،
وبعد ذلك هربت عائلتي عن طريق ال�شمال يف غاية ال�رسية ،وبقيت يف �سوريا مقيم ًا اىل يوم
إمام جماعة
احتالل العراق عام 2003م  .انا حفيد املرجع االمام املجاهد البغدادي و�صليت � َ
يف مكانه يف باحة ال�صحن احليدري ال�رشيف بدءاً من عام 1970م .انا ُرب ْ ُع العراق حالي ًا مقلِّد

يل ،لكنن��ي ا�ؤكد عليهم ان يق�س��موا احلقوق ال�رشعية ع��ن طريقهم ،بل البع�ض منهم يقدم
االموال �إ َّ
يل بعنوان الهدية.

عماد العبادي (مقاطعاً) :سيدنا! إذا أَنْ َت التستلم احلقوق الشرعية مباشرة مَن

مقلِّديك فمن اين لك الدعم االقتصادي؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) وانا اتقبلها  .ثم اين اك�ش��ف لك �رساً ب�سبب التقليد

واملرجعي��ة ا�ص��بح اوالد املراج��ع وذراريهم ميلكون مالي�ين الدوالرات على ح�س��اب الفقراء
وامل�س��اكني وااليتام وابن ال�سبيل واملحرومني وال�س��ائلني لو مل يكن مبد�أ التقليد واجب ًا ملا �صار
أودع حممد ر�ض��ا ال�سي�س��تاين ماليني الدوالرات يف ح�سابه
ابن اخلوئي املقبور مليونرياً ،وال � َ
اخلا�ص يف البنوك ال�سوي�رسية!! اذن هم ي�رسقون مال اهلل من خالل التقليد!! .
عماد العبادي (مقاطعاً) :دعنا ..دعنا نتكلم عن االحتالل .
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�أحمد احل�س��ني البغدادي :طبع ًا هناك خط احمر يف نقد املرجعية والتقليد النه مطلب
توراتي امريكي .

عماد العبادي  :نحن اذا جلسنا مع االميركان وفاوضناهم مباشرة وطبعاً احلياة

ربح وخسارة «شكد تنطيني واشكد انطيك» هذه هي احلياة!! يعني لو جلسنا مع
االميركان ونتفاوض معهم ونناشدهم تقدرون ان توفروا لنا الكهرباء؟ ..تقدرون ان
توفروا لنا البطاقة التموينية؟  -فقط اسمح لي سيدنا ،دعني اكلمك  -تقدرون ان
توفروا لنا مقدرات احلياة اليومية الضرورية ،تعالوا نتفاهم واياكم أليس هذه احلياة
تقاس من خالل هذه الطريقة؟ ماذا تقول عن هذا الطرح العقالئي؟

�أحمد احل�سني البغدادي :هذا الطرح اليجوز اطالق ًا من وجهة نظر ا�سالمية ،وانا قلت
لك قبل حلظات لو قدم العدو املجرم لنا ممار�سة احلرية الكاملة ،وهي�أ لنا احلياة املرتفة ،جمرد �أنَّ ُه
جاثم على ثرى العراق يجب مقاتلته وطرده .انت يف الواقع تناق�ش �إ�سالمي �إ�صويل ثوري غري
�إ�سالمي ليربايل و�سطي حتى تريد مني ان اخ�ضع لالمر الواقع ،ف�س�ؤالك من حيث املبد�أ غري
�ص��حيح ،اقول لك يف منتهى ال�رصاحة حتى لو منحنا احلرية الداء طقو�س��نا و�شعائرنا ،وقدم
لنا الدعم الالحمدود ،ون�صري مثل دول اخلليج املرتفة ،لكن جمرد وجود قواعد ع�سكرية على
ثرى �إ�سالمي ..هذا من اعظم املحرمات ال�رشعية يجب ان نقاتله ...وبعد كيف تريدين ان
اجيبك ،انا ال ا�ؤمن بالواقعية ال�سيا�س��ية ول�س��ت على منوذج اال�سالم الليربايل الرتكي مثالً،
وعلى ار�ض��ه ال زالت �س��فارة «ا�رسائيلية» وهي الآن على ما يبدو ا�ص��بحت �رشطي املنطقة
وتدافع عن حقوق االن�سان وحتارب الدكتاتوريات يف الوطن العربي واال�سالمي .
عماد العبادي :طيب ..من الذي يطارك في العراق؟ احلكومة أم االميركان ؟

�أحمد احل�سني البغدادي :يطاردين االمريكان وموظفو �سلطة حكومة االحتالل.
عماد العبادي :تقصد ...من هم موظفو سلطة حكومة االحتالل ؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :احلزب احلاكم ب�شقيه حزب اجلعفري وحزب ابو ا�رساء...
اق�ص��د نوري املالكي ،وفيلق بدر ...حاربوين وارادوا قتلي وهجموا على بيتي ومكتبي...
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لوال التظاهرات اجلماهريية يف النا�رصية ح�رصاً ،مدينتك البا�سلة املجاهدة ،خرجت تظاهرات
طالبت �س��لطة حكومة االحتالل برفع مذكرة االعتق��ال وتقدمي االعتذار ،وكانت التظاهرات
�ش��عبوية �ض��خمة بثتها قناة «ال�رشقية» يف حينها ،وخرجت كذل��ك تظاهرات يف الكاظمية
�ضخمة جداً �شارك فيها كل املجاهدين املنا�ضلني املقاومني �ضد االحتالل.
عماد العبادي :يعني ،يقول البعض من الناس ملاذا تطلق عليهم تسمية «موظفي
سلطة حكومة االحتالل» ،هؤالء جاؤوا عن طريق شرعية االنتخابات ،وقادوا العملية
السياسية ،اسمح لي سيدنا ؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي(مقاطعاً) :ه�ؤالء لي�ست لهم �رشعية ،ال ا�سالمية وال وطنية،
هذا ر�أيك كعلماين ،ر�أيك كامريكي ر�أيك ،كا�رسائيلي ت�ؤمن به انت حتديداً؟
عماد العبادي :ال ..ال ..ال ..ليس هذا رأيي ...انقل لك اراء الناس اسئلة الناس!

�أحمد احل�سني البغدادي :من هم النا�س �أمل �أقل لك اترك ا�سئلة النا�س!! نحن عندنا...

عماد العبادي (مقاطعاً) :سيدنا! صدقني ...انقل لك اسئلة الناس!

�أحم��د احل�س��ني البغدادي(متابعاً) :خيار املقاوم��ة ،وحتقيق اجلبهة الوطنية العري�ض��ة
اتق
املرتا�صة هو اخلال�ص االبدي ،اترك النا�س ...اوامر اهلل ونواهيه اكرب منك ومن النا�سِ ،
اهلل! فق��د جاء اربع��ون ومائتان والف من االنبياء يدعون ه�ؤالء النا�س املتكربين العنيدين اىل
عبادة اهلل الواحد االحد بو�ص��فه مظهر اجلمال املطلق وهم ال يطيعون ،ويف مقدمتهم الأنبياء
ُ�أويل العزم ،ي�شكون من النا�س عند اهلل تعاىل ب�سبب ع�صيانهم وعدم امتثالهم وطاعتهم الوامر
علي ا�سئلة
اهلل ونواهيه ،فكان يخاطبهم :اتركوهم انا غني عن العاملنيِ .
اتق اهلل ..ال تطرح ّ

النا�س ..نحن متم�س��كون باالعتماد على اهلل قاه��ر اجلبارين مبيد الظاملني ،واالعتماد على
ركيزة خيار املقاومة وانهاء االحتالل واقامة الدولة الثورية .
عماد العبادي :هل تشترك في املصاحلة الوطنية ؟

�أحمد احل�سني البغدادي :ال انا �ضد امل�صاحلة الوطنية.
عماد العبادي :ملاذا؟
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�أحمد احل�س��ني البغ��دادي :اعطني جما ًال حتى ال اتكلم مع��ك بحدة لو اين تكلمت
معك بحدة ...لتغلَّب ْ ُت عليك ...وانا اخاف اهلل ان اظلمك يف حديثي� ...أما ان مو�ضوع

امل�ص��احلة الوطنية فقد ا�ص��درت عدة بيانات وت�رصيحات ا�س��تنكارية �ض��د دعوات امل�صاحلة
الوطنية بني العراقيني مادام هنالك احتالل مبا�رش على وطن ذي �سيادة ،مادام هناك حكومة
�سلطة االحتالل ،مادام هناك ازمة ثقة متبادلة بني الفريقني ،مادام هناك الكثري من املعار�ضني
ومناه�ض��ي االحتالل مطاردين وخمطوفني ومعتقلني ومف�ص��ولني ،باخت�صار ا�س�ألك ...باهلل
عليك :هل ميكن ان تتحقق امل�ص��احلة الوطني��ة وال�رصاع اليزال قائم ًا بني احلق والال حق..
حيث ال ميكن ان يكون هناك �رصاع بني حقني وامل�شبوه ال ميكن �أن يكون قا�ضياً.
هذا ،ومن امل�ضحك املبكي َ�أ ْن جن َد بع�ض القوى الوطنية التي تناه�ض االحتالل وتقاومه

ولكني انا�ش��د ه�ؤالء :يجب اال�رساع يف حتقيق اجلبهة
ت�ص��دق هذه املنا�ش��دات الت�صاحلية،
ِّ
واملجل�س الوطني ،وهناك من ي�س��عى لتحقيقها على غرار جتربة منظمة التحرير الفل�س��طينية
واملجل�س الوطني الفل�س��طيني ،وعما قريب ان �ش��اء اهلل �ست�س��مع هذا النب���أ العظيم ،الذي
يحدد موقفه على �ض��وء حتقيق �أربعة حماور :الوح��دة الوطنية ..املقاومة امل�رشوعة ..خروج
االحتالل ..الغاء كل املواثيق واالتفاقيات التي ابرمت يف ظل االحتالل ،ويف مقدمتها الغاء
الد�س��تور اال�س��ود ،الذي كتب بامالءات توراتية يف ايام معدودات خالف ًا للد�ستور االمريكي
الذي ا�س��تغرقت كتابته ع�رش �س��نوات ...ناق�ش��وه ونقدوه ،والآن م��ازال يطبق على اثنني
وخم�سني والية ونحن بني ليلة و�ضحاها.

عماد العبادي (مقاطعاً) يعني انت معجب بالدستور االميركي؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :انا غري معجب بد�س��تورهم ،لكن ال�شعب االمريكي قبل به
واقتن��ع ببنوده ومواده ومل يفر���ض عليهم قهراً .اما املحتلون االمريكان فقد فر�ض��وا علينا هذا

الد�ستور امل�شبوه .االمريكان امربياليون جمرمون م�ستكربون ،ويف نف�س الوقت تراهم �إن�سانيني
مع �ش��عبهم من خالل دعم اجلمعيات وامل�ؤ�س�س��ات اخلريية وقد ا�ستفاد االمريكان ب�شكل او
باخر من ف�شل التجربة اال�شرتاكية يف االحتاد ال�سوفيتي املنهار.
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وبكلم��ة ،امل�ص��احلة الوطنية احلقيقي��ة التتحقق مع امل�ش��بوهني والل�ص��و�ص واملنبوذين
واملوتوري��ن الغرباء ،بل تتحقق مع َم ْن هم �ض��د امل�رشوع االمريك��ي ...اذا خرج االمريكان
والتابعون لهم تتحق هذه االمنيات .

عماد العبادي :سيدنا ...اآلن خرجوا!

�أحمد احل�س��ني البغدادي :كيف خرج ه�ؤالء املحتل��ون من الوطن املذبوح وهم اليزالون
موجودبن ،يحكمون من خالل موظفي �سلطة حكومة االحتالل واذا طرد املحتل والتابعون له
خارج �سياج الوطن ي�أتي اىل ت�سيري دفة احلكم معار�ضو الداخل االكفاء �سواء كانوا ا�سالميني
او ليرباليني ع�س��اهم عرب ًا �أو اكراداً �أو تركماناً ،ونحن بدورنا نتفاو�ض معهم بو�صفهم وطنيني
مناه�ض�ين للإحتالل� ،أم �أنك تريد منا �أ ْن نتفاو�ض مع انا�س م�ش��بوهني بيننا وبينهم طالق
اتق اهلل يا�أبا ه��دى ...ملاذا والف ملاذا نتفاو�ض
بائ��ن ،لأ ْن ال م�ص��احلة بني احلق والباطلِ .
مع ه�ؤالء ونت�صالح معهم؟ كيف تكون م�صاحلة حقيقية �صميمية مع انا�س ا�ستجابوا لـ«االمر
الواقع» املفرو�ض من �أمريكا و«�إ�رسائيل»؟
عماد العبادي :هذا ميناء مبارك الذي الزال يشيد ؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :طبعاً ،اذا ع�شت اراك الدهر عجبا!! �أَال تدري ان الكويتيني
حقر من ذلك وهم اليتحركون اال بامالءات امريكية؟ ولكن ..اطرد الآن ه�ؤالء
ه��م �أَق��لُ و�أَ ُ
العم�لاء من موظفي �س��لطة حكومة االحت�لال ،واهلل ،وباهلل ،وتاهلل� ...س��اعات!! جنعل
الكويتيني ي�رشدون مثل ما �رشدهم �ص��دام ح�س�ين ونطردهم �رش طردة ،من هم ه�ؤالء الذين
إتق اهلل ...امنا ر�أوا ه�ؤالء الذين
همه��م االكل وال�رشب والبطن املنتفخ؟ نحن اوالد «امللحة» � ِ
يحكمون الوطن اجلريح ذيو ًال المريكا .بكلمة الكويتييون اليتحركون اال بتوجيهات وامالءات
جربية امريكية دعني اتكلم عن ق�صة خطرية ومثرية �أال وهي.

عماد العبادي (مقاطعاً) :طيب دعني اذهب الى فاصل ونرجع ...مشاهدينا الكرام

فاصل ونعود كونوا مع «سحور سياسي».
عماد العبادي :مرحباً بكم من جديد في «سحور سياسي» ،نعم كنا نتحدث
عن ميناء مبارك؟
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�أحمد احل�س��ني البغدادي :كما قلت لك الكويتييون اليتحركون اال بامالءات امريكية
وهذه الق�صة مثرية اذا اعطيتني جماالً.
عماد العبادي (مقاطعا) :فقط نحن ماعندنا وقت ظل عندنا عشرون دقيقة ؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :هذه ق�صة ا�سا�سية حتى يعرف امل�شاهد ج�سامة امل�ؤامرة ذات
االبعاد اخلطرية ،وهي ...بعد انتكا�س��ة انتفا�ضة �شعبان عام 1991م ب�سبب غياب امل�ؤ�س�سة
الدينية ،وب�س��بب تقاع�س ما�س��مي باملعار�ض��ة العراقية مل ي�سقط نظام �ص��دام ح�سني ،هذا
وعندما هزم النظام العراقي يف الكويت بالقوة الع�س��كرية العربية واالجنبية �ص��ارت ا�رسة �آل
ال�صباح اكرث عمالة للواليات املتحدة االمريكية ،وكان املرحوم ال�سيد حممد باقر احلكيم يزور
الكويت كل عام ،يف �ش��هر رم�ض��ان املبارك ح�رصاً ،يلقي حما��ضرات على الكويتيني ــ �أي

يق��ر�أ عليهم التعزي��ة  -ويف ايام عيد الفطر املبارك يزور االمري وي�س��تلم الهدية� ،أي العيدية،
وب�سبب هذا الرتدد امل�ستمر على الكويت غدت عالقته مع امريها وطيدة .ويف يوم من االيام
وج��ه احلكيم عتاب ًا هادئ ًا اىل االمري :ملاذا امتنعتم ع��ن �إعطاء املجل�س الأعلى املليون دوالر؟
لكنا ا�س��تطعنا بهذا الدعم ا�سقاط نظام �ص��دام ح�سني وما �صار هذا القال والقيل .طرح هذا
اال�شكال قبل احتالل العراق ،وقد اجابه االمري :االمريكان ا�صدقا�ؤنا هم الذين قالوا �سلموها
لل�شيخ احلكيم يودعها يف ح�سابه اخلا�ص وانت ُقل َْت يف حينها ت�سلم اىل املجل�س االعلى للثورة
اال�س�لامية يف العراق ..نحن امتنعنا عن ذلك الننا النريد ان نخرب عالقتنا مع االمريكان

وهم الذين «حرروا» بلدنا .
عماد العبادي :سيدنا ...هذه الضربات التي حتدث في العراق ؟

�أحمد احل�سني البغدادي :ما افهم �س�ؤالك ؟
عماد العبادي :يعني البعثيون والقاعدة يستهدفون املواطنني االبرياء ومؤسسات
العراق ...انت تؤيد هذا ؟

�أحمد احل�سني البغدادي :اعتقد هذه دعواك املزعومة ورمبا تقول يل يقول النا�س ،ال هذه
دعواك� ،أَتريد ان ت�ستفزين؟
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عماد العبادي (مقاطعاً) :هذه ليست دعواي ..ملاذا تتهمني؟ انا احمل لك اسئلة
الناس!

�أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) :ان�ص��حك ..اترك هذه احلالة معي فقط حتديداً..
الت�س���أل هذه اال�سئلة غري املهنية ...افعلها مع غريي ،انا اقول لك يف منتهى ال�رصاحة...
هذا ال�سيناريو املزعوم اتركوه ...عندما ت�شاهدون الهجمات املوجعة من قبل املقاومة اال�سالمية
والوطنية التي ت�ستهدف...

عماد العبادي (مقاطعاً) :سيدنا مفخخات؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) :امل�ؤ�س�س��ات االمنية واملخابراتية العاملة مع القواعد
االمريكية فح�سب ...اتركوا �شماعة البعثيني والقاعدة!!
عماد العبادي (مقاطعا) :سيدنا ...مفخخات؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) الن البعثيني مكروهون يف العراق والقاعدة مكروة بني
لأن القاعدة ت�ستهدف ا َ
ابناء االمةَ ،
لأطفال والن�ساء وال�شيوخ ،هذه لعبة ال تنطلي على احد،
وامنا هذه االفرتاءات من موظفي �سلطة حكومة االحتالل يف املنطقة ال�صفراء ...اتقوا اهلل من
هذا ال�سيناريو الكاذب!! البعثيون ال�صداميون الوجود لهم يف العراق.
عماد العبادي :سيدنا ...مفخخات تنفجر في الشوارع وتقتل الناس!!

�أحمد احل�س��ني البغدادي :ال ..ال ..ال� ..صدقني «ا�رسائيل» وامريكا وموظفو �سلطة
حكوم��ة االحتالل هم الذين ي�ض��عون ال�س��يارات املفخخ��ة ويزرعون العبوات النا�س��فة هنا
وهناك ،يف �سبيل ان يبقى االحتالل وال�رشكات االمنية «اال�رسائيلية» ت�رسح ومترح يف الوطن
املذبوح.
عماد العبادي :طيب ..سيدنا :كيف تريد انت الوضع في العراق؟

�أحمد احل�سني البغدادي :هو دميومة املقاومة اال�سالمية يف �سبيل حترير الوطن اجلريح .
عماد العبادي :نفرض جدالً خرج االميركان ..ماهو الوضع الذي تختاره؟

�أحمد احل�سني البغدادي :جوابي لك يا اخي يف منتهى ال�رصاحة اذا خرج االمريكان من
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الوطن الأَ�ش��م نخاطب موظفي �سلطة حكومة االحتالل التحقوا مع ا�سيادكم اذالء �صاغرين
النكم كومة من الل�صو�ص والدجالني واملوتورين ونحن بالتايل نحل يف قيادة البلد ،ونحل كل
امل�شاكل واالزمات التي ا�صابتنا ،وال نتعاون مع من ن�سق مع العدو املجرم اال الذين مل يرتكبوا
جرائم ان�س��انية يف حق �ش��عبهم ووطنهم ،ه�ؤالء ميكن ان نقبل توبتهم ونطبق مقولة الر�سول
حممد �صلى اهلل عليه و�سلَّم القائلة «:من دخل بيت ابو �سفيان فهو �آمن»� ،أما العميل الذي

يكتب التقارير ويزرع العبوات النا�سفة وي�ضع ال�سيارات املفخخة ي�ستهدف بها اهلنا و�شعبنا ال
اتفاق معه بل نحيله اىل املحاكم الثورية اال�سالمية .
عماد العبادي :طيب ...ماهو الدور الذي يؤديه اتباعك في العراق؟

�أحمد احل�سني البغدادي :واهلل �س�ؤالك هذا لي�س مهنياً! �أتريد ان اقول لك ا�رساراً وخفايا

اليج��وز البوح بها مطلق��اً ،انا عالقتي مع كل من يقاوم االمريكان ويناه�ض��هم �س��واء اكان
فاتق اهلل من �س���ؤالك هذا ...من ه��م اتباعك؟ كيف اجيب
يف الع��راق او خ��ارج العراقِ ،

على �س���ؤالك غري املهني؟ �إنه �س���ؤال ا�ستخباراتي! كيف اك�شف لك عالقاتي مع من؟ ثم انا
حالي ًا جال�س اىل جنبك كم�ست�ض��عف ولكنني قلت لك�َ ..أنا مع كل املقاومني�َ ،أنا مع كل
املجاهدين الذين ي�ستهدفون الآلة الع�سكرية االمريكية وقواعدها اجلاثمة على ثرى العراق.
عماد العبادي (مقاطعاً) :سيدنا ...انت قائد! كيف تقول «انا مستضعف»؟

�أحمد احل�سني البغدادي(متابعاً) فح�سب ،الي�ستهدفون الأطفال والن�ساء وال�شيوخ على
خ�لاف ما ت�ش��يعون َ�أ َّن البعثيني والقاعدة ه��م الذين ينفذون اجلرائم الب�ش��عة ،انتهت هذه

الدعاي��ات امل�ص��طنعة التي اكل عليها الدهر و��شرب! �أجتوز هذه االف�تراءات من وجهة نظر
ال عن نق�صان البطاقة
ا�سالمية وانتم حتكمون الوطن املذبوح الفيه غاز وال كهرباء وال نفط ف�ض ً
التموينية وف�ساد موادها؟

عماد العبادي :انا ليس لي عالقة سيدنا!! بل املسؤولية تقع على عاتق الذين
يحكمون البلد؟

علي �أ�سئلة بحجة يقولُ
�أحمد احل�سني البغدادي :اذن يجب ان تكون معي ..ال تطرح ّ
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ش��ا مو�ضوعي ًا �ش��فافاً ..اترك هذه
النا�س ..ي�س���ألُ النا�س ..اطرح ر�أيك حتى اناق�ش��ك نقا� ً
احلال��ة ...من هم النا���س؟ الي�س بع�ض م ِْن النا�س من ه���ؤالء ارادوا اغتيالك وجنوت منهم
باعجوبة! ..كن مع اخلط املقاوم وعهدي بك �أَنك وطني.
عماد العبادي :مارايك ايام صدام افضل من النظام اجلديد؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي� :س��بحان اهلل! النا�س يقول��ون اذا كان القتل على الهوية من
خالل الكامت وخناجر و�ساكني امليلي�شيات املذهبية واحلزبية وتفجري بيوت اهلل تعاىل واال�رضحة
املقد�س��ة ،ذلك كله حتت رغيف الدميقراطية ،والفقر املدقع يتعمق ويتو�سع وي�ستهدف الطبقة
العاملة والفالحني واحلرفيني والعاطلني عن العمل ،واعطاء اخلطط اال�ستثمارية ومرافق القطاع
العام لل�رشكات االجنبية اجل�ش��عة ..واهلل حكم �ص��دام ح�سني اف�ض��ل من ه�ؤالء الل�صو�ص
واملنبوذين .هذا الر�أي اجمع عليه العقالء مبا هم عقالء .وانا اقول خالف ذلك ال�سبب اقوى
من املبا�رش ..والكفر كله ملة واحدة! ماذا قدم لنا �ص��دام؟ وماذا قدم لنا االمريكان واذنابهم
الذي��ن يحكم��ون البالد والعباد غري الت�س��يب وال�ض��ياع والدمار والبوار؟ نرج��و اهلل تعاىل ان
تتحقق طموحات ابناء امتنا يف اقامة الدولة الثورية التي جتمع امل�سيحيني واليزيديني وال�صابئة
وامل�سلمني على كلمة �سواء.
عماد العبادي :يعني انت اآلن ...مرجع ديني ام قائد سياسي؟

�أحمد احل�سني البغدادي :انا قائد �سيا�سي ومرجع ديني ،وبكلمة ادق انا مرجع الفقراء
وامل�ساكني وامل�ست�ضعفني.
عماد العبادي :انت كاتب على موقعك الرسمي انا مرجع صوت املستضعفني؟

بي وامنا يف موقعي الر�س��مي
�أحمد احل�س��ني البغدادي :هذا التو�ص��يف لي�س له عالقة ّ

مكتوب بالن�ص« :موقع مكتب الفقيه املرجع �أحمد احل�س��ني البغدادي �ص��وت امل�ست�ضعفني
يف العراق» مثل انتم ت�ض��عون حتت ا�س��م ف�ض��ائيتكم مبا�رشة «كلمة العراق» وقد رفعنا هذا
آ�سي ومن
ال�شعار اال�ست�ضعايف الن موقعنا الين�رش اراءنا وح�سب وامنا ين�رش كل مايحدث من م� َ

ويالت ومن م�ؤامرات مدرو�س��ة �ض��د العرب وامل�سلمني والعراق والعراقيني وعندما تدخل اىل
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موقعنا جتد فيه زوايا متعددة كزاوية «خفايا وا�رسار» وزاوية «اطالالت» وزاوية «قراءات» وزاوية
«بكائيات» وزاوية «االكرث قراءة» باال�ضافة اىل زوايا متعددة تخ�ص ن�شاطاتي املختلفة ..اذن
هذا موقع ثائر ك�أبي ذر الغفاري ر�ض��وان اهلل عليه ...ال �ص��ديق له يف هذا الكون اال الذي
يدافع عن الدين واالمة والوطن .
عماد العبادي :يعني انت على نهج أبي ذر الغفاري؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :ادعو اهلل ان يجعلني على نهجه وعلى �س�يرته ،لذا جتدين
لي�س يل �صديق ،انا اليوم اكون �صديقك اذا كنت وطنياً ،واذا غدوت عميال ،ال�سمح اهلل،
ال
أول من قدم ا�ستقالته من امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي العراقي الوطني النه �صار ذي ً
اهجرك ،لذا جتدين � َ

من الذيول ،و�ص��نم ًا من اال�ص��نام اىل بع�ض الدول االقليمية التي ت�ساند العملية ال�سيا�سية
مادي ًا ومعنوي ًا يف العراق.

عماد العبادي :يعني املؤمتر التأسيسي صار ذيالً؟

�أحمد احل�سني البغدادي :على ما �أرى ،واهلل العامل باخلفايا واال�رسار.
عماد العبادي :يعني كيف وملاذا؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :هناك ادلة ن�رشت يف موقعي من قبل املهتمني بال�ش���أن
العراقي ،ون�رشت يف مو�س��وعتي «:هكذا تكلم �أحمد احل�س��ني البغدادي» ..تراها يف
اجلزء الرابع .
عماد العبادي (مقاطعاً) :أليس هو الذي يرأسه الشيخ اخلالصي؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) :يف الف�ص��ل ال�س��اد�س «قراءات» كتبت فيها �سبعة
مقاالت نقدية ،كتبت مبو�ض��وعية وحيادية �أ َّن هذا امل�ؤمتر من حني والدته كان ميتاً ،وقدمت
اال�سباب وامل�سببات وادعو كل امل�شاهدين ان يرجعوا �إىل هذا الكتاب الذي انتقد فيه االمني
العام واع�ضاءه ،وانه انتهى من ذاكرة العراقيني
عماد العبادي  :طيب! انت صرحت عن مفوضية االنتخاب وقلت...

�أحمد احل�سني البغدادي(مقاطعاً) :املفو�ضية فيها كومة من املرتزقة ،وكومة من العمالء،
وجمندين يف املخابرات املركزية االمريكية ،فهي باطلة من حيث املبد�أ.
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راض عن أداء مفوضية االنتخابات ،اذا كانت هي باطلة
عماد العبادي (متابعا) :انا ٍ

مثل ما تقول اآلن ،ملاذا اذن تصرح في نزاهة أدأها؟

أنت
�أحم��د احل�س��ني البغدادي :قلت لك باطلة ،لأَ َّن
املبني عل��ى الباطل باطل ،ملاذا � َ
َّ
مهتم ب�ش�أن املفو�ضية ؟
عماد العبادي :إ ِ َّن واجبي أ َ ْن أسألك من خالل تصريحك ؟

�أحمد احل�سني البغدادي :انا ما عندي ت�رصيح بالثناء عليها!!

عماد العبادي (مقاطعاً) :فقط انت صرحت على عدم سحب الثقة منها؟

�أحمد احل�سني البغدادي (مقاطعاً) :ال ..انت واهم ،مايف ذلك ريب .
عماد العبادي (متابعا) قام به املالكي وحزبه ؟

�أحمد احل�سني البغدادي :اكرر قويل :انت واهم ..ال تدافع عن ه�ؤالء.
عماد العبادي :هذا تصريحك موجود على موقعك الرسمي!

�أحمد احل�سني البغدادي :هذا كذب ..كذب ..كذب ..انت مع من تتكلم؟ انا رجل
ح��ازم يف ح��رب ه�ؤالء التابعني لالمريكان ...هذا ما تدعيه ك��ذب ..تاكد او ًال من ذلك!
ال يجب ان تقدم يل االعتذار او تقدم الت�رصيح ،ويجب ان يكون بخط يدي او ختمي� ،أو
و�إ َّ
ين �رصحت
من�ش��ور على موقع مكتبي ،حتى الآن مل ي�ص��در عني ت�رصيح حول املفو�ضية ،لأ َّ

منذ ت�شكيلها �أنهم مرتزقة لالمريكان ،والق�سم منهم يف �سي.اي�.أي االمريكية ،ق�سم الآخر
اتق اهلل!
يف املو�س��اد «اال�رسائيلي» ،والق�س��م الثالث يف املخابرات االطالعاتي��ة االيرانيةِ ..

انت مع من تتكلم؟ يجب ان تفهمني! انا رجل ثائر ..لو ا�ص��بح العامل كله �ض��دي انا اكون

فرحاً ..الين احمل ق�ض��ية احاول ان �أو�ص��لها اىل ابناء االمة ..لذا تراين جئت عنوة اىل
ا�س��تديو ف�ضائيتكم والبع�ض ي�س��تنكف ان يح�رض بنف�س��ه هنا ،وهذه الفوقية لي�س من �شيم
الوطنيني ،ثم طاقم «البغدادية» م�س��تهدف دائم ًا يف الت�ص��فية اجل�س��دية من قبل امليل�شيات
احلزبية والطائفية ،وانت من جملتهم ،ا�س��تهدفوك واطلقوا الر�صا�ص احلي على ر�أ�سك ولوال
عناية اهلل ومدده انقذكَ من املوت االحمر.
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عماد العبادي :انت مع التيار الصدري؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :انا مع كل من يناه���ض ويقاوم امل�رشوع االمريكي يف العراق
ويف املنطقة ،موقفهم الآن جيد يف انهاء الوجود االمريكي يف العراق لكن مع اال�سف اال�سيف
انخرطوا يف العملية ال�سيا�سية ،ويف نف�سي �شيء مع رموزهم النهم مل ياخذوا بن�صيحتي بعدم
االنخراط يف العملية ال�سيا�سية بو�صفها قائمة على االمالءات االمريكية يف �سبيل ان يكونوا
معار�ضني متم�س��كني بخيار املقاومة ال�سيا�سية منها وامليدانية ،ولكن الزالت املودة وال�صادقة
بين��ي وبينه��م وال زال التي��ار وطني ًا عندي ،ولك��ن اقولها �رصاحة قد اخطا�ؤا خط�أ ج�س��يم ًا
بانخراطهم يف العملية ال�سيا�سية .
عماد العبادي :سبب دخولهم حتى يصححوا مسار العملية السياسية؟

�أحمد احل�س��ني البغ��دادي :ال ..ال ..مادام هناك احتالل مبا��شر كان انخراطهم يف
العملية ال�سيا�سية خط�أ ا�سرتاتيجياً ،ومازلت �أنا�شدهم ان يقتدوا مبا ن�صحتهم به عام 2005م،
وبعد انتكا�سة انتفا�ضتهم الع�سكرية توارى ال�سيد مقتدى عن االنظار �سنة كاملة تقريباً ،وبعد
ذلك ورطوه باال�شرتاك يف العملية ال�سيا�سية وهي حتت مظلة امريكية وحتت مظلة «ا�رسائيلية»،
ولكن اقول البد بالتايل ان ينت�رص احلق مهما يكن الباطل منتف�شاً ،وال بد ان تنت�رص كلمة «ال
اله اال اهلل حممد ر�س��ول اهلل» ،وال بد ان تنت�رص ارادة املقاومني الوطنيني املنا�ض��لني املرابطني
على ثرى العراق املذبوح.
عماد العبادي :طيب ماهو رايك اآلن في األحزاب اإلسالمية املوجودة في العراق،
ونحن ال نريد ان نتكلم عن االحزاب العلمانية؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :تق�صد ب�س�ؤالك االحزاب اال�سالمية التي دخلت يف العملية
ال�سيا�سية او التي تناه�ض العملية ال�سيا�سية وتقاومها.
عماد العبادي :ال ..اقصد التي دخلت العملية السياسية؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :انا عدوهم اللدود و�سيواجهون عذاب اهلل ،وكل واحد منهم
يف ا�س��فل درك من جهنم لأ َّن االمام علي ًا عليه ال�س�لام مل يتعاون مع ال�سا�س��انيني املجو�س،
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وال مع الرومان امل�س��يحيني يف تقوي�ض اخلالفة الرا�شدة عندما نحي عن قيادة االمة وا�ستلمها
ون�س��ق معهم ويف مقدمتهم �س��يدنا عمر و�صار
ابو بكر ،وامنا تعاون مع رموز اخلالفة الرا�ش��دة َّ

ال يذهب بنف�سه لقيادة اجلي�ش
م�ست�ش��اراً اديولوجيا وداعم ًا ا�سرتايجياً ،بل ن�صح �سيدنا عمر �أ َّ
يف �س��بيل احتالل الدولة ال�سا�س��انية ،وكان يخ�شى ان يقتل يف تلك املعارك بل اكد عليه َ�أ ْن
يبقى يف املدينة حتى ال ت�س��قط دولة اخلالفة الرا�ش��دة ،ولو كان مت�آمراً على اخلالفة الرا�شدة
ألح على �س��يدنا عمر ب�رضورة قيادة اجلي�ش بنف�س��ه حتى يتخل�ص منه حينما يقتل يف هذه
ل َّ
املع��ارك امل�ش��تعلة بني اجلانبني وبالتايل يق��وم مبحاولة انقالب ابي�ض عليه وي�ص�ير هو خليفة

امل�س��لمني ،وك��ذا عندما كان عل��ي بن ابي طالب يقات��ل معاوية يف واقعة �ص��فني بَلَ َغ ُه ان
الروم يحتمل ان يجتاحوا ال�ش��ام ويحتلوها ،ف�رصخ قائال اذن �س��نقاتل مع معاوية ل�صد الغزوة

الرومية يف �س��بيل ان تبقى كلمة ال اله اال اهلل حممد ر�س��ول اهلل ،هذا هو املنطق اال�س�لامي
وهذا املنهج اال�سالمي وهذا الت�صور اال�سالمي بل هذا هو منطق الي�سار اال�سالمي الثوري ال
ألي�س ِت االحزاب الليربالية الو�سطية الإ�سالمية تعمل وتتعاون مع
اال�سالم الوطني االمريكيَ � ،

االمريكان وجاءت على ظهر دباباتهم وطبقت الد�س��تور الدائم الذي كتب ب�إمالءات توراتية
امريكية� .سبحان اهلل وانت ت�س�ألني ماهو ر�أيك يف الأحزاب اال�سالمية؟ كلهم يف ا�سفل درك
من جهنم �سيخ�س��ف اهلل منطقة ال�صفراء بهم مثلهم مثل �شيوعيي االحتالل ،اق�صد البياتي
وجماعته ،الذين ا�شرتكوا يف العملية ال�سيا�سية يف حني هم يزعمون انهم يحاربون الر�أ�سمالية
االمريكية واالوربية.

عماد العبادي (مقاطعاً) :يجوز ارادوا ان يغيروِّا الوضع ويصححوا االخطاء سيدنا!

�أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) :بو�صفها امتداداً لالمربيالية العاملية ،وكما انت تعلم

ان الرا�س��مالية املتوح�ش��ة تطبق حالي ًا يف العراق املحتل من خالل اعطاء اخلطط اال�ستثمارية
ومرافق القطاع العام لل�رشكات االجنبية ،حتى �أ َّن املرحوم ال�س��يد ف�ض��ل اهلل و�ص��ف يف لقاء
متلفز موظفي �س��لطة حكومة االحتالل الرابع��ة بـ«دولة قرقوز» ،ولهذا عوتب من قبل حزب

الدع��وة احلاك��م عتاب ًا قا�س��ياً ،ومن العجي��ب �أ َّن �أوالده بعد �ص��عوده اىل امللكوت االعلى،
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ب��ادروا اىل قطع خم�ص�ص��ات تيار املرجعية اال�س�لامية ،لأ َّن املرح��وم والدهم كان يدعم هذا
بناء
التي��ار املجاه��د من خلف االبواب املغلقة ،واعتقد  -واهلل العامل �َ -أ ْن هذه املبادرة جاءت ً

على رغبة من حزب الدعوة اال�س�لامية لأ َّن تيار «�أمة» يحارب العملية ال�سيا�س��ية ،وذراعه

الع�سكري «�ألوية ال�رشيعة اخلامتة»( )12ي�ستهدف االلة الع�سكرية االمريكية .

عماد العبادي :ماهو قصدك بضرورة حتقيق العدالة االجتماعية الواردة في
ادبياتك؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :العدالة مبا هي اجتماعية ينادي بها ال�شيوعيون با�سم �رضورة
حتقيق اال�ش�تراكية العلمي��ة ،وينادي بها القوميون العرب با�س��م �رضورة حتقيق اال�ش�تركية
العربية ،ونحن بو�ص��فنا �إ�سالميني نطالب ب�رضورة حتقيق العدالة االجتماعية التي ت�ستهدف
�إنهاء الربجوازية الر�أ�س��مالية ،و�إنهاء احلياة اال�س��تقراطية واالقطاع ،وتوزيع الرثوة من خالل
الزكوات واالخما�س وال�صدقات وغريها.
عماد العبادي :يعني هذه هي اشتراكية اسالمية؟

عبوا
�أحمد احل�س��ني البغ��دادي :نعم يف ال�س��تينيات كثري من املنظرين الإ�س�لاميني رَّ

مب�ص��طلح اال�ش�تراكية ،و�ألفوا كتب ًا حتمل هذا التو�صيف �صون ًا لالقت�ص��اد اال�سالمي على �أنَّ ُه
حقيق��ة ا�س��تباقية على ط��ول التاريخ متث��ل ارادة الكادحني من الطبق��ات املحرومة من قبل
ظلم االقطاع والعبودية واال�س��تئثار وا�س��تغالل االن�سان لالن�س��ان ،ولكن ،نحن كا�سالمني
قر�آنيني ن�ؤطر م�ص��طلحنا يف نطاق �رضيبة الزكوات واالخما�س وال�صدقات ،ويف راي املنظرين
املارك�س��يني �أ َّن هذا رافد من روافد تطبيق النظرية اال�شرتكية العلمية او العربية ،وعلى الرغم
من انهم الي�ؤمنون متام ًا بهذه النظرية اال �أنهم يرونها يف جمملها اف�ضل من الر�أ�سمالية العوملية

املتوح�شة .لكن انا �شخ�صي ًا جتدين من خالل ماكتبته ال ا�ستخدم هذا امل�صطلح بل على االمة
ان تعرف املق�ص��ود منه فال ي�رضين ان ي�ستورد امل�صطلح من خارج الدائرة اال�سالمية الن مدار
( )12والجل االطالع على ن�ص العمليات النوعية امليدانية راجع املوقع الر�سمي ملكتب �سماحة �آية اهلل العظمى املرجع القائد
ال�سيد �أحمد احل�سني البغدادي �أدام اهلل ظله يف زاوية بيانات.www.alsaed-albaghdadi.com :
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احلكم ال�رشعي اليقوم على اال�س��ماء والعناوين بل على امل�س��ميات وامل�ضامني القائمة على
امل�صلحة اال�سالمية العليا والظرف الزماين وال�صريورة االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية .
عماد العبادي :انت تؤمن بتحقيق الوحدة العربية ؟

�أحم��د احل�س��ني البغدادي :انا اقول يج��ب او ًال حتقيق الوحدة العربية ال�ش��املة ونزيل
احل��دود واحلواجز بني االقط��ار العربية بالقوة وبالت��ايل نطبق الوحدة اال�س�لامية مع اخواننا
الإيرانيني واالفغانيني والباك�ستانيني ،وكل الدول التي ال تنطق بلغة ال�ضاد.
عماد العبادي :كيف تزال احلدود واحلواجز بالقوة ؟

�أحمد احل�سني البغدادي :بعد حتقيق الوحدة العربية تزال احلدود واحلواجز ،والآن على
ما ارى هذا االمر ال يتحقق ،لأ َّن حال االمة يف ت�س��يب و�ض��ياع وهزمية ب�سبب الت�آمر الدويل
الذي ي�ستهدف تفريقها وتفتيت اقطارها من خالل التدخالت االجنبية يف �ش�ؤونها الداخلية
با�س��م حتقيق احلرية والدميقراطية واال�ص�لاح ،لذا ترى حلف الناتو هجم ع�س��كريا يف �سبيل
تدمري ليبيا بالطائرات وال�صواريخ االطل�سية وال�رشكات االمنية اخلا�صة والآن يت�آمر على �سوريا
بحجة التدخل اخلارجي حلماية املدنيني التي تعني فيما تعنيه حظراً جوي ًا و�رضب ًا للدفاعات
اجلوية ،وقد ترافق ذلك مع ازدياد ال�ض��غوط اال�س��تكبارية عليها وفر�ض �سل�سلة من العقوبات
االوربية واالمريكية �ضدها ،وقبلها العراق بحجة انقاذ �شعبه او اقامة حكم دميقراطي فيه بقدر
ض��ا و�ش��عب ًا وال�س��يطرة على ثرواته با�ستخدام املعار�ضة
ماكان الهدف تدمري العراق وتفتيته ار� ً
العراقي��ة يف اخلارج كعمالء �ض��د وطنهم و�ش��عبهم ،يجب على االمة كله��ا ان ت�ؤمن بخيار
املقاومة يف حرب االمربيالية العاملية ال طردها من العراق فح�سب.
عماد العبادي :يعني حتاربون مصالح اميركا في كل العالم بوصفها امبريالية؟

�أحمد احل�س��ني البغ��دادي :طبيعي ،من خ�لال اقامة جبهة تقدمية عاملية ملناه�ض��ة
االمربيالية االمريكية واالوربية .
عماد العبادي :يعني تقاتل اميركا في كل مكان ؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :نعم  ..نعم ..يف كل م��كان نقاتلها ،هي اقل واحقر الن
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ال�ش��عوب امل�ست�ضعفة �س��وف تنت�رص على كل االمربياليني والر�أ�سماليني والربجوازيني ،وعلى
كل م�صا�صي دماء الكادحني ،وعلى كل اجلوا�سي�س املحليني والعامليني ،وعلى كل املهادنني
واخلا�ضعني لالمر الواقع التوفيقي وال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي.
من هنا يجب على ابناء االمة ان تت�أ�س��ى ب�س�يرة حممد (���ص) حبيب اهلل الذي قاتل
امل�رشكني بجريد النخل ،يجب على االمة ان تقر�أ تاريخ نبيها واالئمة الرا�ش��دين ،ولو فعلت
ما �صار حالها الآن حتت هيمنة اال�ستعمار واال�ستغالل واال�ستعبداد واال�ستحمار.
عماد العبادي :نرجع الى املقاومة العراقية ...من اين تدعم ؟

�أحمد احل�سني البغدادي :املقاومة الوطنية اال�سالمية العراقية حتديداً غري مدعومة اطالقا

من الدول االقليمية والدولية.

عماد العبادي :يعني اكيد غير مدعومة سيدنا؟

�أحمد احل�سني البغدادي :هذا ما ات�صوره.

عماد العبادي (مقاطعاً) :ملاذا؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي(متابعاً) :فقط متتلك البندقية املقاتلة ،واما العبوات النا�س��فة
وال�صواريخ فمن �صنع حملي .
عماد العبادي :املقاومة العراقية كيف التكون مدعومة؟

�أحمد احل�سني البغدادي :واهلل هذا ما اعرفه عن املقاومة امل�سلحة ،تعتمد على االكتفاء
��ا وت�س��ليحياً ،ال اقليمي ًا وال دولي��اً ،وهذا بخالف حركات التح��رر العربية يف
الذات��ي مادي ً
اخلم�سينيات مثل جبهة التحرير الوطني اجلزائرية التي كان يدعمها االحتاد ال�سوفيتي والرئي�س
جمال عبد النا�رص والزعيم عبد الكرمي قا�سم.
عماد العبادي :كيف ال تكون املقاومة العراقية مدعومة!! وهي تستخدم الهاون
وتستخدم اسلحة متطورة اخرى؟

�أحمد احل�س��ني البغ��دادي :قلت لك تعتمد على االكتفاء الذاتي ،ولو كان ت�س��ليحها
م��ن قبل ال��دول االقليمية والعاملية اقول لك باللهجة ال�ش��عبية العراقية «ان�س��وكهم �س��وك
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املطاية» ،ه�ؤالء االمريكان والتابعون لهم الذين جا�ؤوا على ظهور دبابات العدو املجرم وا�سقطوا
�ص��دام ح�س�ين ،من العيب عليهم ان يكونوا ادالء للعدو الغازي الذي ن�سف البنى التحتية
واالجتماعية واالقت�ص��ادية ..ملاذا اراك من خالل ا�س��ئلتك اال�س��تفزازية مهتم ًا بهم؟ ه�ؤالء
جبن��اء اذالء موتورون �س�ترى كيف نطردهم ��شر طردة من الرثى الوطني العراقي! ا�ص�بر َتر
املفاج�آت وال�ص��دمات املذهلة �أال ترى بعينيك كيف يتو�سل االيرانيون واالمريكان ،بو�سطات
غري مبا�رشة ،ان اذهب اىل م�سقط ر�أ�سي يف النجف وال اعلم ماهي اال�سباب وامل�سببات؟ .
عماد العبادي :كيف تشردهم ...عندهم امكانيات ...عندهم املال واجلند والسالح
والرجال؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :نعم ن�رشدهم من الوطن اجلريح! �أال ترى �س��يدنا عمر �رشد
ال�سا�س��انيني املجو�س كامرباطوية؟ بل �أال ترى قبله حممد ر�س��ول اهلل يف معركة بدر انت�رص بـ
( )313جماهداً؟ انت لو كنت ا�س�لامي ًا �ص��ادق ًا وقر�أت القر�آن الك��رمي قراءة دقيقة عن وعي

طرح َت علي هذه اال�سئلة! �صدقني اال�س�لام هو احلل من خالل احلوار
وب�ص�يرة ر�س��الية ملا ْ
والقتال ،نحن ل�سنا كاليابان وال املانيا وهما قوتان الي�ستهان بهما ومازالت القواعد االمريكية

جتث��م على �أرا�ض��يهما ...نحن قر�آنيون ا�س�لاميون ثوريون اليجوز اطالق��ا �أ ْن يحتل اوطاننا

اال�س�لامية الكافرون وامل�ستكربون الفاقدون العوا�صم اخلم�س امل�ش��هورة يف ال�ساحة الفقهية،
ب��ل يج��ب �أ ْن نطردهم حتى لو منحونا احلري��ة الكاملة وهي�أوا لنا و�س��ائل الرتفيه واخلدمات
املختلفة.

عماد العبادي :سيدنا جنلس ونتفاوض!

�أحمد احل�سني البغدادي :نعم ..نتفاو�ض� ،رشيطة ان ن�ستمر يف القتال بال هوادة .
عماد العبادي :نتفاوض بال قال وقيل ،نقول لهم تعالوا جنلس على مائدة
مستطيلة على استئناف الكهرباء كما أعادوها الى الكويت في فترة عشرة ايام؟

�أحمد احل�سني البغدادي :اكرر كالمي ...مع من نتفاو�ض؟.
عماد العبادي :مع االميركان ..جنلس ونتفاوض!
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�أحمد احل�س��ني البغ��دادي :نتفاو�ض مثلما تفاو�ض مع االمريكان هو�ش��ي منه يفاو�ض
ويقاتل ،ال نتفاو�ض نحن كعمالء المريكا وتابعني كذيول لهم!
عماد العبادي :ال ...نقول لهم تعالوا اعيدوا الكهرباء! أعطونا البطاقة التومينية
كاملة غير منقوصة!

�أحمد احل�س��ني البغ��دادي :التفاو�ض مع االم�يركان والتابعني له��م ..بل جنل�س مع
الوطنيني املناه�ضني لالحتالل .
عماد العبادي :سيدنا ...ملاذا ال جتلس معهم وتقول لهم تعالوا نتحاور على
كلمة سواء؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :مع الذين جا�ؤوا على ظهور الدبابات الأمريكية وغزوا بالدنا
ودمروا بنانا التحتية واالجتماعية!!
عماد العبادي :ثم ماذا ...يجب ان نضحي بالغالي والنفيس في سبيل استنقاذ
الوطن؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي :كي��ف تقول ثم ماذا؟ ...ه�ؤالء ت�آم��روا على وطننا اجلريح
و�س��بوا اهلنا وهتكوا �أعرا�ض��نا ..كيف زنى االمريكان بـ«عبري» وقامت �ض��جة اعالمية على
اتق اهلل ..كيف
ارتكاب هذه اجلرمية النكراء ..فاين الغرية العربية؟ واين النخوة اال�سالمية؟ ِ
تن�سى هذه االعمال ال�شنيعة وانت من ابناء ثورة الع�رشين التحررية وقد ُع ِر َف ابا�ؤك واجدادك

عند الداين والقا�ص��ي يف هو�س��اتهم ورداتهم امل�ش��هورة عند الربيطانيني« :فاله ومكوار بلندن
م�شهوره» اتقي اهلل كيف ي�صدر هذا الكالم منك وانت من ابناء العروبة واال�سالم؟!
عماد العبادي :في ادبياتك :ماذا تقصد بـ «هيمنة رأس املال الربوي املتوحش»،
والتعامل به بني االمم والشعوب؟

�أحمد احل�سني البغدادي :اخطر جرمية ب�شعة يف تاريخنا املعا�رص هي االنظمة الر�أ�سمالية
العوملية الربوية لأنها ت�س��تهدف ا�س��تغالل االن�سان لالن�سان ،وهي متوح�شة يف ح�ضارة جتوب
الأعايل فتتجاوز حدود االر�ض واالن�سان �سواء ب�سواء .
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عماد العبادي :طيب ...اجدك من خالل حديثك تؤكد على خطورة الرأسمالية،
وحتاول نسفها بشكل تام ...اليس كذلك؟

�أحم��د احل�س��ني البغدادي :نعم ..نعم ..يجب تدمريها م��ن حيث املبد�أ ،انا عندي
كتاب��ات يف تفنيده��ا من وجهة علمية ...انت لو قرات يل م��ن قبل ملا ُكن ْ َت توجه يل هذه
اال�سئلة ،لكن هدفك على ما �أرى هو اي�صال �آرائي للنا�س .

عماد العبادي :نعم سيدنا ..هذا هو هدفي أ ْن توضح للناس خطورة الرأسمالية؟

�أحمد احل�س��ني البغدادي� :إِ َّن النا�س ال�رشفاء وامل�شاهدين الذين ي�سمعون قويل يقتنعون

باطروحاتي� ،إِ َّن الر�أ�س��مالية حمتالة وحقرية التعرف غري املنفعة «الربجماتية» خذ كل �شيء
وال تعطِ � َّأي �شيء على ح�ساب املحرومني واجلياع الكادحني ،على يد الدول ال�صناعية ال�سبع

الك�برى «دول املليار الذهبي» و «خم�س��ة مليارات من الب�رش» مقه��ورون� ،أذالء ،مهانون يف
مقدمتهم العرب وامل�س��لمون ميوتون جوع ًا وعري ًا وهالك ًا يف ك�ش��مري وبنغالد�ش واريرتيا وت�شاد
وال�ص��ومال وال�سودان والعراق وفل�س��طني ولبنان ،لذا ترى ظهور حركات حترر ا�سالمية وعاملية
تتبني اال�ش�تراكية العلمية على ال�ص��عيد املارك�سي وتتبنى العدالة االجتماعية على ال�صعيد
اال�سالمي ،امنا نحن ك�إ�سالميني نقول يجب ن�سف الر�أ�سمالية او ًال .
عماد العبادي :يعني االشتراكية عندك افضل من الرأسمالية االحتكارية؟

�أحمد احل�سني البغدادي :اجل ..اجل ..اف�ضل يف اجلملة.
عماد العبادي :من خالل طرحك اجلديد يظهر أنك تؤمن بتطبيق االشتركية كما
آمن قبلك الدكتور شريعتي؟

�أحمد احل�سني البغدادي :طبعاً ..اذا دار االمر بني الأمرين ،وانح�رص بتطبيق الر�أ�سمالية
املتوح�شة فاال�شرتاكية اف�ضل وارقى ،وهذا الراي الميكن انكاره عند املنظرين مبا هم منظِّرون،
لكن انا ك�أ�س�لامي اريد ان اطبق النظام القر�آين ومن الطبيعي ان اال�ش�تراكية «العلمية» فيها
تناق�ضات �صارخة الميكن تطبيقها على ار�ض الواقع النها تخالف يف بع�ض اطروحاتها اجلربية
القهرية فطرة االن�سان نوع االن�سان ،من قبيل وجوب حمو امللكية اخلا�صة ،ومن منظور فقهي
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ا�س�لامي اليج��وز اطالق ًا حموها ،ولكن ان��ا عندي ،ومن وجهة نظري يج��وز حموها ،لأ َّن
امللكية اخلا�صة تعد من االمور االعتبارية ،واالمر االعتباري اذا اتفق امل�سلمون باالجماع وبال
منازع يجوز حمو امللكية اخلا�صة من حيث املبد�أ ،ومن هنا ينك�شف لدى االمة ان االطروحة
اال�سالمية يف م�س�ألة حمو امللكية اخلا�صة �سبقت النظرية املارك�سية  ،وبكلمة! امللكية اخلا�صة
جرمية ال تغتفر من وجهة نظري ..انت متلك وانا ال املك ،وهنا الي�س��مح اال�س�لام بوجود
ف��وارق اجتماعية �ش��ديدة بني من ميلك وبني من الميلك «لي�س من��ا من بات جوعان وجاره
طاو» «ومازاد عن حاجة االن�س��ان وقوت يومه فهو حق للآخرين» ،ويف قول لأبي ذر الغفاري
«عجبت لرجل اليجد قوت يومه وال يخرج على النا�س �شاهراً �سيفه».

باخت�صار لي�ست امللكية اخلا�صة وحموها على �صعيد الوجوب القهري ،وامنا متوقفة على

اجماع االمة كلها ،وهل يتحقق هذا االجماع؟ �س�ؤال اليزال ينتظر االجابة .
عماد العبادي :طيب ...كلمة اخيرة سيدنا ؟

�أحمد احل�سني البغدادي� :أقول كلمتي الأخرية حتى ي�سمعني امل�شاهدون� ...صدقوين
�أنا لي�س من طبعي �أن « ُ�أع�صب» على (ابو هدى) .
عماد العبادي (متابعاً) :اهلل يسلمك سيدنا.

�أحمد احل�سني البغدادي :عندما يطرح ال�س�ؤال و�أنا بدوري �أجيب عليه ،واذا به يبادرين
ال يف
ب�س�ؤال �آخر وال يجعلني ا�سرت�سل يف حديثي لذا جتدين « ُ�أع�صب» عليه ،وابقى م�سرت�س ً

امتام حديثي من هنا .

عماد العبادي (مقاطعاً) :أنا انقل اليك اسئلة السائلني؟

�أحمد احل�سني البغدادي(متابعاً)� :أرجو من امل�شاهدين �أن ي�ستمعوا للمقابلة التي �أجريت
معي �أخرياً يف قناة «الرافدين» يف برنامج «�ش��اهد و�شواهد» بثت يف نف�س الوقت مع برنامج:

«�سحور �سيا�سي» ترون �أين اتكلم بهدوء مع املحاور الدكتور رافع الفالحي ،ال بهذا اال�سلوب
املت�شنج مع (ابو هدى) الذي يقطع كالمي لذا جتدونني اخاطبه ب�صوت ٍ
عال وانعته بكلمات
قا�س��ية هذا او ًال  .وثانياً :ارجو �أن يرجع امل�ش��اهدون اىل موقعي الر�س��مي ،يف زاوية «�صوت
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فتكلم ُت بهدوء و�سكينة مع
لقاء خا�ص ًا
و�ص��ورة» مع قناة «الدنيا» ال�س��ورية التي اجرت معي ً
ْ

ال بعد القاء القب�ض عليه من خالل هجوم
مقدم الربنامج ،ويف حينها كان ولدي حممد معتق ً
االمريكان على بيتي يف النجف اال�رشف ،لكن اهلل �أبتالين بابي هدى مقدم برنامج �س��حور

�سيا�سي واحمد اهلل على هذا االبتالء .
عماد العبادي :شكرأ لكم مشاهدينا الكرام لم يبق امامي اال أن اتقدم بشكري
اجلزيل لسماحة آية اهلل العظمى املرجع القائد أحمد احلسني البغدادي ،والشكر
طبعاً موصول لكم مع حتيات فريق «سحور سياسي» والى اللقاء.
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املقابلة الستون
أجراها البروفسور د .عبد الكاظم العبودي

أستاذ جامعة وهران عبر االنترنت مساء  27من ذي القعدة 1432هـ
املوافق  24تشرين االول (أكتوبر) 2011م.
من املعروف ان الذين يجيدون الكتابة ال يجيدون اخلطابة وفن الكالم بلباقة،
والعكس صحيح ،أي أ َّن من يجيد اخلطابة ال يجيد الكتابة .ومن النادر ان يجمع أحد
بني الفنَّني ،فيما نرى سماحة املرجع القائد أحمد احلسني البغدادي يبلغ الذروة على
الصعيدين كليهما أي في مجال القلم واخلطابة وكالهما موجود في موسوعته:
«هكذا تكلم أحمد احلسني البغدادي ...تأصيل معرفي بني الثورية والالثورية» وفي
موقعه الرسمي على صفحة الـ (. )YouTube
إ ِ َّن أحمد احلسني البغدادي يعتبر الكتابة واخلطابة مجرد اداة ملمارسة حريته ،بل
هي عنده همّ
جماعي .إنَّها مهمة ورسالة ،وسيلة لتحرير االنسان املسلم املعاصر،
ّ
ولهذا فان سماحة املرجع القائد البغدادي يكتب ،يتكلم ،ينتقد ،يثور ،متعامالً مع
نفسه ومع اآلخرين ،هو سليل الفقهاء ،ووارث املصلحني والدعاة في حمل االمانة
الرسالية ،يجسد وعي األمة وضميرها والدفاع عن هويتها و َم ْن يستم ْع إليه متحدِّثاً
ُ
يكتب يشعرْ بالفعل ال بالقوة أ َّن هذا الرجل احلركي قد جمع في شخصه
أو يقرأ ْ ما
رموزا ً عديدة من الفقيه احلركي ،الى املفكر التقدمي في عصر العوملة واحلداثة ،الى
األصولي االسالمي «املتشدد» الداعي الى قلب األوضاع وتغييرها رأساً على عقب.
هكذا نراه «يتقمص» أكثر من شخصية أو دور فهو مرة مؤسس حركة اإلسالميني
االحرار ومرشدها ضد النظام الدكتاتوري البائد ،ومرة أخرى اجملاهد ضد املشروع
االميركي في املنطقة ،ومرة ثالثة احلارس املدافع عن فقهاء االسالم اجملاهدين.
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هذا ،وقد تخالفه في بعض أطروحاته الفكرية ،لكن قيمة ما يتكلم به أو ما
يكتبه ال تكمن في االفكار التي يطرحها ،وال في النتائج التي يستخرجها بقدر ما
تكمن في اإلمكانيات االيديولوجية التي يوظفهاْ ،
أي قدرته الفائقة على التصرف
باملعطيات التي يشتغل عليها ،واللعب باألدوات التي يشتغل بها ،هذا ما قيل عن
االمام اجملاهد املرحوم محمد احلسني البغدادي والشهيدين علي شريعتي ومحمد
باقر الصدر ،وما ميكن قوله عن كل فقيه حركي بارز ،وعن كل أثر فقهي هام .فأهمية
الفقيه أو املفكر ال تتمثل في أطروحاته وأستنتاجاته بقدر ما تتمثل في إمكان
التفكير واالبداع ،وفي قدرته على اللعب في املبدأ الذي يعمل فيه ،وهذا ينطبق على
أحمد احلسني البغدادي ،فاملرء قد يخالفه الرأي في مسألة أو أُخرى لكن ال ميكنه إال
ان يعترف وهو يقرأ ُه ،أنه أمام فقيه مجدد ،ومفكر بارع ،وكاتب قدير .إنه يفرض نفسه
على القارئ بقوة ادائه ونصه ،بعرضه املتألق وصياغاته االنيقة ،بنظراته الشمولية
ورؤيته املعمقة ،بقراءاته الكاشفة وقدرته على التأليف .وهو الى ذلك يدهش املتابع
مبؤلفاته في بحوثه ،وفي منشأه ،وفي جهاده ،وفي فصوله ،وفي خطره ،وفي ثورته ،
وفي طاغوته ،وفي أطروحاته ،مضافاً الى مقابالته وأحاديثه وبياناته وفتاويه.
هل نحن عشية حرب أهلية جديدة في العراق؟

(مبت�سماً) يا �أخي تبد�أ �س�ؤالك احلواري من منطلق غاية يف ال�صعوبة!
ظروف الوطن اجلريح تشجع على طرح مثل هذا السؤال؟

�أنا يف ت�ص��وري القا�رص �أ�س��تبعد هذا ال�س��يناريو � ،ص��حيح ان العراق املذبوح ال توجد
في��ه حكوم��ة عادلة ،بل حكوم��ة ظاملة تابعة لإم�لاءات �أمريكية و�أجن��دة �إقليمية ،ولكن
توجد عنا�رص �سيا�س��ية تت�سم بالتعقل واحلكمة مب�ستوى امل�س�ؤولية الوطنية احلقيقية ،والب�صرية
الر�س��الية التاريخي��ة ،ما يجعله��ا بعيدة كل البعد عن الفتنة املذهبية ،بعد ان �ش��اهدنا كل
مكونات ال�ش��عب العراقي ا�ش�تركت يف انتفا�ض��ة اخلام�س والع�رشين من �ش��باط يف �ساحة
التحرير يف بغداد ويف �ساحات املدن العراقية الأخرى ،و�شاهدنا و�أد فتنة جمزرة النخيب بني
املدينتني العربيتني كربالء واالنبار .

153

هل ميكن أن تشرح ذلك أكثر؟

�أق��ول لك وللآخرين �رصاحة� :ص��حيح �أ َّن العراق بلد متع��دد الثقافات والطوائف ،بلد

يختزن يف باطنه من ال�رصاعات �أكرث مما يختزن من التوافقات ،بلد فيه عنا�رص املو�س��اد الذين
ُجن ِّدوا من �أماكن عديدة يف العامل و ُ�أتي بهم حتت عناوين ال�رشكات الأمنية اىل الوطن ،ومنذ
بداي��ة االحتالل مل يتمكنوا من دف��ع �أبناء العراق اىل حرب �أهلية حقيقية �ش��املة كاحلرب

الأهلية التي ح�ص��لت يف ثمانينيات القرن املن�رصم يف لبنان ،و�إمنا حققت �رصاعات طائفية
�سنية و�شيعية ح�رصاً من خالل التهجري من منطقة اىل منطقة ومن حمافظة اىل حمافظة �أخرى

ومن وطنهم اىل �أوطان �أخرى ،وتفجري م�ؤ�س�س��ات ودوائر حكومية وم�س��اجد وح�سينيات� ،أو
احتاللها والعبث يف حمتوياتها� ،أو اغتيال �أئمتها.

ما رأيك في ما تشيعه الثورة املضادة أ َ َّن من يقاومون املشروع األمريكي ماهم إالَّ

حفنة من االرهابيني؟

نح��ن كمقاومني وظيفتنا مواجه��ة االحتالل و�أتباعه يف العراق ،وق��د حاولت �أمريكا
ت�ش��ويه �س��معتنا واالفرتاء علينا عرب عمالئه��ا املحليني يف حماولة لئيمة للف�ص��ل بيننا وبني
ابناء الأمة كي توحي اىل النا�س �أن الذين �أف�ش��لوا م�رشوعها عرب فو�ض��اها اخلالقة يف املنطقة
ما هم �إال حفنة من «املتع�ص��بني االرهابيني» ال �ش���أن لهم �إال قتل االبرياء بالأحزمة النا�سفة
وال�سيارات املفخخة ،لكننا على يقني �أ َّن مثل هذه الإيحاءات ال تخدع �أبناء الأمة ،كما �أنها

ال تخدع �أحرار العامل وم�ست�ضعفيه ،لذا هم يعلمون �أن َمن يفكر يف �أ�سقاط م�رشوعها الفتنوي
نوع .
التوراتي يف العامل كلِّ ِه ال يلج�أ اىل �أعمال �إجرامية ال �أخالقية من �أي ٍ

ملاذا تؤطر املقاومة بالكفاح املسلح فحسب ،وتعتبرها الطريق الوحيد لتحرير

العراق من االحتالل؟

ال  ..ال مقاومة م�س��لحة ومقاومة �سيا�س��ية ،وثورة حتررية على طول التاريخ مل تنت�رص
بغ�ير الكلم��ة امللتزمة ،تدعو اليه��ا وتن�رش منطلقاته��ا الفكرية بني النا�س كله��م ،فاملقاومة
امل�سلحة التكفي وحدها مل�ساندة مبد�أ من املبادئ الثورية ،فاذا مل تتغري القيم واملثل الكربى،
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ويخلع النا�س عن عقولهم طابع اليا�س واالحباط واالذالل واخلنوع ،فاملقاومة امل�س��لحة تعجز
�سواء
عن النهو�ض بثورة عارمة ناجعة  .باخت�ص��ار اذا تكاتفت املقاومة امل�س��لحة وال�سيا�س��ية ً
ب�س��واء عل��ى امر ما ،فال بد ان يتم ذلك االمر عاجال ام اج�لاً ،هذه حقيقة ال ميكن بحال
انكارها.
الواليات املتحدة األمريكية تعرف عن يقني ما ميكن أن يرتكبه جنودها من جرائم
ُ
حترص على أن حتميهم
وحماقات في بلدان العالم التي يتواجدون فيها ،ولذلك
باحلصانة الدبلوماسية من احملاكمة على ما يرتكبونه من جرائم في تلك البلدان
مبوجب القوانني احمللية أو القانون الدولي .وفي العراق حتاول أمريكا بكل الوسائل
توفير احلصانة جلنودها الذين سيبقون في العراق بذريعة أنهم «مدربون عسكريون»
 ..وآخر ما توصل إليه الطرفان األميركي والعراقي هو محاولة االتفاق على مخرج
مفاده أ َ ْن تتم معاملة «املدربني» باعتبارهم «موظفني دبلوماسيني» ال عسكريني،
واحتسابهم ضمن قوة حماية السفارة األميركية والبعثات الدبلوماسية األميركية
ٌ
خداع للشعب العراقي ومترير للتآمر عليه يستهدف
املنتشرة في العراق  ..وهذا اخملرج
البيضة واحلوزة.

كشف ِه وإنهاء ا ْ ِّي شكل
فهل يجوز هذا بالعنوان الثانوي؟ وكيف السبيل الى
ِ

من أشكال الوجود االميركي؟

حت ب�أ َّن بقاء جن��دي «�أمريكي» واحد حتت �أي ذريعة من الذرائع يُع ُّد
�رص ُ
�س��بق يل �أَ ْن َّ
احتال ًال غري ُمعلن.
و�أعود لأُك َّد مرة �أخرى� ،إ َّن بقاء �أي عدد من الع�سكريني الأمريكيني مهما يكن قليالً ،حتت
�أي ذريعة من الذرائع ،يعترب م ِْن �أعظم املخالفات ال�رشعية من وجهة النظر الإ�سالمية.

وه��ذه االتفاقية بني موظفي �س��لطة االحت�لال واجلانب الأمريكي �إتفاقي��ة مذَلة مهينة

ال عن طريق املقاومة بكل ا�شكالها مبا فيها املقاومة
لل�شعب العراقي امل�سلم ،وال ميكن ا�سقاطها ا َّ
امل�سلحة لتطهري الرتاب العراقي من كل معتد اثيم .واهلل مع املجاهدين املرابطني ال�صابرين.
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نراك على خالف مع التوجهات الوسطية في نفس الوقت وهي صمام أمان
لنسف املشاريع االستعمارية؟

ينح�رص
يوجد �ص��مام �أمان يف وعي االن�س��ان امل�س��لم املجاهد يف �س��بيل اهلل تعاىل ،وال
ُ
�ص��مام االمان يف اال�ست�س�لام لـ«الواقع ال�سيا�س��ي والتوفيقي» ،فال وكال َة من العوملة الربوية
الر�أ�س��مالية والعجز عن مراقبتها وعدم القدرة على مراجعتها .لي�س للإن�س��ان املقاوم يف هذا
الع�رص العوملي �أ ْن يغرق يف هذا اخلواء ،و�أن ي�ض��يع يف تيه مظلم موح�ش� ،أو �أن ي�ش��عر ب�ضالته
حتت هذه ال�ش��مولية بل عليه توكيد �إ�رصاره على ال�ص��مود والت�ص��دي ،وعلى الإن�سان امل�سلم

املقاوم �أن يت�س��لح بامل�س���ؤولية ،وحتقيق الر�س��الة الإلهية ،ووعي �أبناء الأمة الكادحة ،و�إدراك
حركة الت�أريخ .مواجهة الع�رص العوملي ال ت�س��تدعي تربئة «الواقع ال�سيا�سي والتوفيقي« الذي
يحفظ النظام العاملي اجلديد من كل �س��وء ،بل تتطلب معرفة امل�س���ؤول عما و�صل �إليه حالنا
اج ُه برباءة الذمة
من ا�س��تعباد وا�ستغالل ،واحتالل وا�س��تعمار ،كما �أ َّن الع�رص العوملي ال يُ َو َ

واخل�ض��وع لـ«الواقع ال�سيا�س��ي والتوفيقي» افرتا� ًضا و�أمالً ،بل تبد�أ مواجهته بتحديد امل�س�ؤولية
عما وقع يف حياتنا من ت�سيب و�ضياع ،ومن دمار وبوار ،وهزائم ونكبات.
بيد ان هنالك من االسالمني والعلمانيني من يروج ملبدأ الرضا والتسليم باألمر
الواقع السياسي والتوفيقي ،ويتعاون ملصلحة املشروع االميركي وتنفيذ أجندته
في املنطقة ،ما هو تشخيصك وتقييمك لهذا التوجه؟..

البع�ض من ه�ؤالء يف ت�صوري حمتقرون م�سلوبو ال�شخ�صية ،ال�سا�سة ال�صهاينة واالمريكان
ينظ��رون �إليهم نظ��ر ًة دوني ًة �أزلية ال حادث��ة ،ثابتة ال متغرية ،دائمة ال �آني��ة ،وهم باملقابل

م�س��تعدون لتنفيذ �أي �شيء ملجرد �إر�ضائهم وتغيري نظرتهم اليهم! ..يقبلون بالتبعية الذيلية،
ال يتورعون عن التحاق مذل مهني محُ َّرم بالعمل يف جهاز املو�ساد ،وال�سي� .آي � .أيه ي�أملون
�أن يجود عليهم ال�صهاينة والأمريكان بال�سلطة واملال.
والبع���ض الأخر غريبو الفكر والعقيدة يتنف�س��ون يف �أجواء الدين اال�س��تحماري والدين
املفكر فيه ،بعيدون كل البعد عن اال�س�لام املحمدي الأ�ص��يل ،واذا
التقليدي املوروث غري َّ
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بع�ض َمن مييلون �إىل اال�سالم ف�إ�سالمهم ت�رشيفي ،وحتى يف هذا التوجه املرحلي
وجد بينهم ُ

ي�ؤدونه ب�أطروحات ليربالية ا�س�لامية ،كما قال بذلك ال�ش��هيد اخلالد �س��يد قطب ،ا�س�لام ًا

�أمريكي ًا كما نراه الآن بالفعل يف العراق وتركيا.
والطرف الثالث ل�س��ان حاله يقول للملأ �إننا و�س��طيون ،و�إننا المنلك القدرة والكفاءة على
اتخاذ القرار الثوري احلا�سم ونحن ننام دائم ًا يف و�سط «اللحاف» وال علم لنا مبن هم يف عامل الي�سار
اليوم ومن هم يف اليمني وهم بني اجل�رسين وال حتى بقراءة كتبهم او ترجمة كتاباتهم.
لدي جمال ٍ
بع ّيِ ٍ
نات وثائقية،
كاف ل ُّ
ه��ذا هو تقييمي وت�شخي�ص��ي ،ولو كان َّ
أثب��ت لك َ

يتكرم به عليهم عدو
ويكفي ملثل هذه النظائر ان ي�س��يل لعابهم على ذقونهم لأي (مك�سب) َّ
ال على ح�ساب خيانة الدين والوطن والأمة ،و�أن ع�شت �آراك
وطنهم الذي ال يعطيهم �شيئ ًا �إ َّ

الدهر عجبا.
كيف تقرأ مشهد املؤسسة النجفية الدينية جتاه الفتنة التي مير بها العراق؟

ظهرت يف ال�س��احة العراقية العمائم ال�س��وداء والبي�ض��اء ،وورائها الأح��زاب الليربالية
اال�س�لامية التي تتماهى مع االحتالل االمريكي فاق ِد العوا�ص��م اخلم�س امل�شهورة يف ال�ساحة
تف�ش��ى هذا التماهي يف رموز امل�ؤ�س�س��ات الدينية كلها ،وهذا خالف الن�ص��و�ص
الفقهية ،ثم َّ

الت�رشيعية القر�آنية منها والن�صو�ص النبوية ال�رشيفة.

في رأيك هل حزب السلطة احلاكم قبل احتالل العراق يتبنى املسار الطائفي
ام ماذا؟

االن�سان العراقي يعاين م�شكلة عوي�صة يف ا�صدار احكامه بو�صفه ينطلق من ر�ؤية احادية
�أتقدمي ًا كان �أم رجعياً ،معتد ًال �أم متطرفاً.
ال�ص��دامية يف الع��راق مثال بارز لظاهرة
وميكن القول َ�أ َّن احكام ُه �ص��ادرةٌ بحق ال�س��لطة َّ

الت�ش��ابه وال�س��نخية يف مناذج التفكري لدى هذا املبنى �أو ذاك املت�ض��اد! ..املتطرف ينظر اىل

ال�صدامية من منظار �شيعي مت�شدد فيعتربه �سلطان ًا �سني ًا غ�صبي ًا منكراً لالمامة
وجود ال�س��لطة َّ

املع�صومة وخمالف ًا للوالية ال�رشعية ،فهو يف �ضوء ذلك مدان !..
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�أم��ا ال�شخ�ص��ية ذات الر�ؤية املنفتحة فانه ينظر اىل ال�س��لطة ال�ص��دامية باعتبارها نظام ًا
دكتاتوري ًا الي�ؤمن بالدميقراطية واال�صالح اجلذري ،بل ي�ؤمن بالفرد الواحد ،فهو كذلك مدان
على هذا املبنى !..
وبقدر دائرة االمكان �أن �أقول �أن كال الر�أيني حمق يف انتقاده ،بَي ْ َد �أن اخلط�أ يكمن يف �أن

ال من هذين الر�أيني ينظر اىل امل�س���ألة من منظار مطلق ثابت ال يتغري وال يتبدل ،يف حني
ك ً
َ�أ َّن من �رشوط الر�ؤية العلمية ال�صحيحة ان تكون هذه امل�س�ألة ذات طابع ن�سبي خالف ًا جلمهور
العوام الذين ال ميتلكون عادة القدرة على حتليل االحداث والق�ض��ايا املختلفة ومتحي�ص��ها بدقة

ٍ
ودراية باختيار امل�سار اال�صح ،بل مييلون بطبيعة احلال اىل تعميم االحكام و�إ�ضفاء اجلزم عليها
وك�أنها �شيء بديهي �أو طبيعي� ...أال بئ�س مايقررون.
ينكر التشريع االسالمي على الفرد املسلم ان يرى الظلم يقع على اآلخرين
ُ
اليزال بعد قرون متطاولة يعلن
ويقف مكتوف االيدي ،وهذا هو السر في ان الشيعي
كل من يسكت امام جرمية قتل احلسني الشهيد عليه السالم وال يتحرك للدفاع
عنه شريكاً في دم االمام ،ويردد دعاء يوم عاشوراء «لعن اهلل امة قتلتك ،ولعن اهلل امة
ظلمتك ،ولعن اهلل امة سمعت بذلك فرضيت به»  .فكيف في عصرنا هذا يسمح
املرجع املبرز في النجف االشرف باالنخراط في العملية السياسية واالسراع في
كتابة الدستور األسود حتت نير االحتالل االميركي املباشر في العراق ،اذن هل يجب
على االنسان املسلم املكلف العدول عن تقلِّيده وماذا يصنع ؟..

قلنا مراراً وها نحن نكررها من جديد ...ال يكفي لالن�س��ان امل�س��لم املكلف ان يبكي

طول حياته على �شهيد واقعة الطف يف كربالء ،ويف الوقت نف�سه يقلِّد َمن ال يفتي حتى الآن

ال عن مقاتلته وطرده من دار اال�سالم .
ب�شجب وجود املحتل الفاقد العوا�صم اخلم�س ،ف�ض ً

ث��م �إِ َّن هذا االن�س��ان املفعم قلب��ه باحلب االختياري والقرب امللكوت��ي ،الغارق يف بحر

الت�أمل واجلمال والب�ص�يرة ،القا�س��ي قلبه على مواجهة العدو املج��رم ،النادب حظه يف كل
حلظة ،ال�صائح ب�أعلى �صوته «يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما» �سوف يرف�ض هذا «املرجع»

158

ت�أ�صيل معريف بني الثورية والال ثورية

املناف��ق ،وال يقلِّ��ده ،لأ َّن هذا املوقف من ا�ش��د انواع احلرام ،وه��و مبنزلة اعالن احلرب على
اهلل ور�س��ول ِ ِه خامت االنبياء واملر�سلني مبقت�ضى اطالقات االدلة اجلهادية القر�آنية منها واحلديثية

ال�صحيحة وعموماتها .
هل هناك بصيص أمل أن تنتصر األمة على الواقع السيء؟

على الرغم مما يف واقع الأمة الراهن من احتالل وا�ستعمار ،وفقر وتغريب ،وتخلف وقهر،
ال �إننا نرى فيها مقومات االنعتاق والتحرر ،وعنا�رص �رشوط النهو�ض
وفرقة وجتزئة ،والمباالة �إ َّ
مبج��رد �إعادة البناء وفق ًا حلاجات الع�رص بعد ان �أَ ْعلَ��ى االجداد الأوائل البناء تلبية حلاجات
ّ

ع�رصهم .لقد احتلت مبا�رشة ارا�ض��ي ال�شي�شان وفل�س��طني واجلوالن ال�سوري و�شبعا اللبنانية
وافغان�س��تان والعراق ،وغري املبا�رش منها يف �ص��ورة االحالف الع�سكرية �أو املناورات امل�شرتكة
�أو تب��ادل املعلومات الع�س��كرية �أو اخلربات التقنية ،و�أخطر من ذلك وجود قواعد ع�س��كرية
ولوج�ستية اجنبية �أو ت�سهيالت دفاعية �أو بحرية ،هذا �أوالً.
وثاني��اً ،هيمنة الإعالم الت�ض��ليلي على م�س��توى االمم والأقوام ،وه��ي حروب الإعالم
املقروء وامل�س��موع واملرئي ،والواقع العملي مل يتغري اطالق ًا حتى ميكن �أ ْن ي�ؤرخ حلياتنا املعا�رصة

بتاريخ الربامج ال�سيا�س��ية والت�رصيحات احلربية ،با�س��تثناء بع�ض مظاهر املقاومة اال�س�لامية
�ضد املحتل ال�صهيوين واالمريكي يف الأر�ض املحتلة ،مقاومة بطولية ا�سطورية ك�شهادات حية
فاعلة للمقاومني الأبطال ،وكبلورة ممكنة جلهاد ا�شمل و�أعمق ،وكم�ؤ�رش حا�رض على �أن مئات
النداءات والبيانات واالعالنات وجلان التحقيق وامل�ساءلة التي تدين ال�ضمري االن�ساين االممي
ال �أو امر�أ ًة �أو �شيخ ًا من �أن ميوت جوع ًا وذبح ًا من القفا.
لن متنع طف ً

ي ْ
ُطر َُح في الساحة العاملية إ ِ َّن النخبة املثقفة او قائد الضرورة ميكن أ ْن تقوِّض

استغالل االنسان لإلنسان .ما هو تفسيرك لهذا املشروع وما هو البديل في نظرك؟

هذا موقف ت�س��هم يف انتاجه عقلية متطرفة ،ونخبة ثقافية �ش��مولية ايديولوجية على ما
يتج�سد ذلك لدى املثقفني وا�صحاب امل�شاريع اخلال�صية ممن يت�صورون َ�أ َّن فرداً او نخب ًة ميكنها
�إنقاذ م�ست�ضعفي االمة او اجلماعات الب�رشية كلها.
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�رساب خادع ،وخمالف للن�ص القر�آين ،مثل ما يفعل ال�سلطان الغ�صبي عند
هذا الطرح
ٌ

عو�ضهم
اغواء النا�س وخداعهم لأجل ك�سبهم وا�ستقطابهم فهو يذلهم وي�ستعبدهم ،بيد انه يُ ِّ

عن هذه املذلة وذلك اال�س��تعباد بت�سليط بع�ضهم على البع�ض الآخر ،وبالتايل ي�شعرهم بنوع
من ال�س��لطة والنفوذ .ولي�س لديهم العقلنة واحل�ص��انة التي ترى َ�أ ّنَهم ميار�سون ال�سلطة والنفوذ

على انف�س��هم بدال من ال�سلطان الغ�ص��بي ،يف حني نرى النا�س يبتهجون بال�سلطان الغ�صبي
وحكمه اال�س��تبدادي ،ال النه يعطيهم ما يرغب��ون بالفعل ،بل النه ميثل هاج�س «ا َ
لأنا» يف
الّ ،وبالتايل يوحي �إليهم بهذه ال�سلطة والنفوذ القائمني على عدم نبذ التج�س�س
ذواتهم لي�س �إ َ
واخليانة والغ�ش والتهرب واجلنب واجلزع واال�ستالب واال�ستئثار واجل�شع حينما ال ي�ستطيع ان
مينحه��م املزيد من الفيء والغنائم والهدايا والعطايا الفعلية فان ذلك كفيل بالتعوي�ض عن �أي
حرمان �آخر ،الن ولع النا�س بال�س��لطان الغ�صبي ا�شد من ولعهم بامل�سكن وامللب�س وامل�أكل يف
نفو�س��هم ،بل لأَ َّن اكرثهم خ�ص��وم للعدل وامل�ساواة لوجود «الأَنا» .واذا وجدت جماعة حتقق
بينها العدل وامل�س��اواة على �ص��عيد ال �إلهي فال بد من وجود تعوي�ض من رافد �آخر كالهيمنة

اجلماعية على جماعات ب�رشية من امم اخرى .
بينم��ا احلكم االلهي يكب��ح «ا َ
لأنا» ،وال يعطي هذه االمكانيات والقدرات ،لأنه يحملهم
على الت�س��اوي امام اهلل تعاىل بالعبودية احلقيقية ال�ص��ميمية بو�صفها زاد الطريق ،ومدد الروح،
ومفتاح القلب لتذوق هذا التكليف يف التفاين يف مر�ضاة اهلل تعاىل ،لكن هذه العبودية جتعلهم يف
الواقع احراراً �رشفاء بع�ضهم البع�ض الآخر حتى ال يقع فري�سة لألوان العبودية لل�سلطان الغ�صبي
الذي ي�ضعهم وفق اطروحات من عند نف�سه ال غاية له اال حماية م�صاحله التي ال تنتهي.
يف احلالتني كلتيهما �أمة القر�آن الكرمي هي ال�ضحي ُة ،واجلماهري الكادحة هي ال�ضائع ُة حري ًة
وتزلف ،وازدواجي ٌة
تقرب
ٌ
وكرام ًة� .إ َّن تعظيم ال�س��لطان امل�س��لم الغ�ص��بي يف اطار الأيديولوجية ٌ
وخداع .وهذا لي�س مهام الأمة وال دور طالئعها ،فمهمتها الأمر باملعروف والنهي عن املنكر �أو

ما يطلق عليه يف امل�صطلح احلديث بـ(النقد والنقد الذاتي) ،ولي�س يف كليهما ثناء �أو ت�أليه.
عالقة الأمة بال�س��لطان وبق�ض��اياه الآنية �أو امل�س��تقبلية التي ينك�شف بنا�ؤها من خالل
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�ض��مري الأمة ووجدانها ،و�ش��عورها العميق الأغوار لي�ست عالقة جدلية تنفيذية جربية ،بل
عالقة ثورة وغ�ض��ب و�صمود يف �سبيل �إيجاد احلرية والكرامة .فكثرياً ما �أدت طاعة ال�سلطان

اىل الت�سيب وال�ضياع واال�ستعباد واالحتالل ،واخلروج على ال�سلطان ،واالنتفا�ضة على نهجه
املنحرف كان فيه �أجبار له على �إقامة اال�صالح واحلرية والعطاء التي ت�صنع ف�ضيلة وال ت�صنع
انهزام ًا وا�ست�س�لام ًا بال ذكاء �أو بال كرامة .واخللَّق جميع ًا لي�سوا يف قب�ضة ال�سلطان ،متقلبني

راد لأوامره ،وال اعرتا�ض
مب�ش��يئته مت�رصفني بني حدوده ومرا�س��يه ،وال معقب حلكم��ه وال َّ
ملخلوقه يف ق�ضائه وقدره فتلك �صفات اهلل وحده ال �رشيك له.

انت ال تقتدي مبا جاء به القدماء من السلف الصالح من آراء ومعتقدات مس َّلم

بها ،بل جندك تخالفها مثل :تؤكد على استحباب تقليد الفقهاء األحياء ،او حرمة
ضرب الرؤوس بالسيوف والقامات اجلارحة مبناسبة عاشوراء ،او إنكار حديث الفرقة
الناجية ،أو رجعة االئمة «ع» الى الدنيا ،او اختالق املذاهب االسالمية اخلمسة
املشهورة وتصفها بانها منتج يهودي؟

نهجنا هو عدم االقتداء ب�أحد  -كما كان القدماء قد اتبعوا نهج االلتزام بقواعد ال�سلف
دون نقد �أو تبديل وتغيري  -هم رجال ونحن رجال نتعلم منهم وننقل عنهم ،ون�رشح اراءهم
و�أفكارهم وال نقتدي بهم ب�ش��كل مطلق يف ما طرحوه من دون جتديد و�أبداع �أو دون الت�صدي
�شا�سع بني
إتباع ال يف الأبداع» .وهناك بون
للموروث املنحرف ،و�إين �أرى م�أ�ساة الأمة يف «ال ِ
ٌ

الإتباع والأبداع ،الأول طالق بائن ،والثاين توا�صل واتفاق.

باخت�ص��ار يجب ان نبتعد عن م�س���ألة الت�أليه والتقدي�س املطل��ق لـ«فقهائنا وقادتنا» كما
فعل اليهود من ت�أليه علمائهم وقادتهم وتقدي�س��هم ،وكما فعل امل�سلمون من ت�صويب �صحابة
الر�سول حممد (�ص).

ملاذا تُ َ
صر ِّ ُح بأَ َّن تأسيس املذاهب االسالمية تفريق لهذه االمة الواحدة ،والتقريب

بينها ليس إِثرا ًء لالطروحة الفقهية االسالمية كما يظن البعض من املنظرين
االسالميني املعاصرين؟..
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املذاهب اال�سالمية ال�سنية منها وال�شيعية َف َر َ�ضها ال�سلطان الغ�صبي على االمة يف �سبيل

جدار من العداوات وال�ض��غائن
تفريقها ،و�إقامة جدار عازل �أ�س��ود بني �أبناء الأمة الواحدةٍ ،
والتف�سيق والتكفري واالق�صاء واالفرتاء والد�س والتحريف وت�أويل القر�آن با�سلوب الرمز والكناية
واال�ستعارة والت�شبيه واملجاز ،يف حني َ�أ َّن املنهج اللفظي يف النظام القر�آين يرف�ض الت�سليم بهذه
اال�شياء واالنقياد لها ،لأ َّن كالم اهلل تعاىل حق ما يف ذلك ريب ،وااللفاظ التي يذكرها هي

بال انقطاع االلفاظ ال�رصيحة احلقيقية املطابقة للمعاين التي ينطقها اهلل �سبحانه وتعاىل .

وهنا انبهك اىل امر يف منتهى اال�س��تغراب ،يثري ده�ش��تك وحريتك على حد �س��واء،
�إِن مل َ�أقل �س��خريتك� ،إنك ال جتد م�ؤمتراً او ندو ًة حول وجوب تطبيق االطروحة اال�س�لامية

كدين ودولة و�رشيعة ونظام .بينما تعقد امل�ؤمترات والندوات عن �رضورة التقريب بني املذاهب
اال�سالمية ،يف م�رسحية كوميدية �ساخرة ،وعرب م�شاهد متثيلية متعددة تتناولها تلك اجلل�سات،
ٍ
ٍ
وقرارات غارقة يف الرتف الفكري والعقلي ،ال ح�ض��ور لها
تو�ص��يات
وبالتايل ي�ص��در امل�ؤمترون
حول خطورة العوملة واحلداثة واال�س��تعباد واال�س��تغالل واال�س��تثمار واخل�صخ�صة واال�ستعمار
واال�س��تحمار ،بينما نرى تلك امل�ؤمترات توغل يف البحث يف مئات امل�سائل الكالمية والفقهية
املطل�س��مة بني الفريقني وال حل لها ،وكل واحد منهم يعترب نف�س��ه وح َد ُه من الفرقة الناجية
والكل من الفرقة الهالكة� .إنني اعرف �أَ َّن هذه ال�رصاحة تثري حفيظة البع�ض من املتع�ص��بني
وامل�س��تحمرين ،بيد �أَين �أرجو من املن�صفني يف هذه «امل�ؤ�س�سة الدينية» ان ين�صفوين فيعطوين
احلق يف َ�أ ْن ا�رصخ بال�صوت الأعلى قائالً� :إ َّن حتقيق اجلامعة الواحدة واالمة الواحدة وال�سلطة
َّ

الواحدة ال تتحقق اال بن�س��ف املذاهب اال�س�لامية املختلقة كلها ،الن حممداً عليه ال�صالة
وال�س�لام مل يكن �س��نيا وال �ش��يعيا مطلق��اً ،لذا من هنا �أُح��ذر جمهور امل�س��لمني مم ّ ْن يزعم
إث��راء للأطروحة الفقهية
�أَ َّن التعددي��ة «املذهبي��ة» ،والتقريب بني املذاهب الإ�س�لامية هي � ُ

اال�سالمية ،وبناء الوحدة اال�سالمية املن�شودة.

من خالل فتواك بعدم «إحلاد» الشيوعيني املسلمني ،يشعر البعض أنَّك معجب
بكثير من التعاليم اللينينية املاركسية ما مدى صحة هذا الشعور ؟..
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وجه �أَحد الطالب اجلامعيني �س�ؤا ًال كهذا اىل ال�شهيد الدكتور �رشيعتي قائال له  :قد ي�شعر
البع���ض انكم معجبون جداً بالدين البوذي من خالل مطالعاتهم لكتابي ال�ص��حراء (كوير)،
ودر���س (بوذا) ،وق��د �أعجبت كثرياً بجوابه على ذلك ال�س���ؤال؟ �إذ قال باحلرف الواحد :نعم

فانا «�سني املذهب»�« ،صويف امل�رشب»« ،بوذي ذو نزعة وجودية»�« ،شيوعي ذو نزعة دينية»،
«واقعي ذو نزعة خيالية»�« ،شيعي ذو نزعة وهابية» ،وغري ذلك  ...اللهم زد وبارك!..
كانت لك مقابلة مثيرة للجدل بتاريخ  19آب 2011م في برنامج «سحور سياسي»

بثت على الهواء مباشرة من قناة «البغدادية» تعترض على مقدم البرنامج غاضباً
(مامعناه)  :من هم الناس أَلمْ أ َ ُق ْل لك اترك اسئلة الناس ...اوامر اهلل ونواهيه اكبر
منك ومن الناس وتقول لي انا انقل اليك اسئلة الناس ،ال هذه دعواك تريد في الواقع
أ َ ْن تستفزني .فيبدو في حوارك معه انك على نهج أَبي ذر الغفاري اليس كذلك؟

نع��م ..نع��م �أنا على نهج معلم الثوار �أبي ذر الغفاري رحمه اهلل ،وقد قر�أت عنه �ش��يئ ًا
كثرياً ،فت�أثرت ب�شخ�ص��يته امللتزمة ،و ُ�أ�ش��اركه�ُ ،أفقي ًا وعمودياً� ،رصخاته الثورية يف �س��بيل

م�ست�ض��عفي الأُمة ،التي هزت اركان اخلالفة الرا�ش��دة يف مدينة الر�سول حممد عليه ال�صالة
وال�س�لام ،ومدينة بني ُ�أمية يف ربوع ال�ش��ام ،فهو دائما يثور ،ي�ص��مد ،يت�ص��دى يف �س��بيل
املحرومني واملعذبني �ض��د نهج اخلليفة ،ومي�س��ك بيده عظام ًا يجدها يف ازقة املدينة ،ويحملها
اليه �صارخ ًا يف وجهه:
«يا عثما ُن! �إِ ّنَك انت ال�سبب يف فقر الفقراء ،وغنى االغنياء» .

ب�س��بب تلك الروح املت�ألقة التي ي�شت ُّد غ�ضبها حني ترى ظلم ًا فاح�شاً ،نفاه اخلليفة عثمان
��ا من انتقاداته الالذعة ،حيث يرى ب�أم عينه معاوية بن �أَبي �سفيان يجل�س يف
اىل ال�ش��ام تخل�ص ً
ق�رص �أخ�رض يناطح ال�سحاب ،بني �أَكواخ الفقراء وامل�ساكني في�رصخ غا�ضب ًا يف وجهه هو الآخر:

«يا معاوية� !...إِ ْن كان هذا الق�رص من مالك فهو �إ�رساف ،و�إِ ْن كان من مال النا�س فهو

خيانة!!».

م��ن هنا  ..بق��ى ابو ذر الغفاري �ص��لب ًا عنيداً ،وحيداً يف ال�س��احة ،فنفاه اخلليفة اىل
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ليموت فيها غريب ًا ! ..بعد �أن اتهموه بالإرتداد ،وزرع الفتنة ،والع�ص��يان ،والتمرد
الرب��ذة،
َ

على ال�رشعية واملرجعية ،فكان هذا الطريق هو الطريق الوحيد للتخل�ص من خطورة وجوده .
وم��ن هنا � ..أج ُد نف�س��ي على نهج هذا البطل املغ��وار ،فال �أح َد يف هذا الكون يج ُدين

تركت حلظ ًة من حلظات حياتي خطاب ًا �إ�سالمي ًا ناقداً رمو َز «املرجعية الدينية» ،الذين يطيعون

التقاليد والعادات واالرباب وااليديولوجيات الليربالية اال�سالمية املعرو�ضة يف ال�ساحة العربية
واال�س�لامية ،مدعومة من الواليات املتح��دة االمريكية ،يروجون ثقافة الالعنف ،ال ي�ؤمنون
بجهادٍ
م�س��لح ي�س��تهدف تقوي�ض م�رشوع الفتنة ،الذي تقوده ام�يركا و«�إ�رسائيل» يف املنطقة
ٍ

ويف العامل ،وم�س��اندة هذه امل�ش��اريع االجنيلية اال�صولية ـــ التوراتية ال�صهيونية م�ؤامرة مدرو�سة
بكل اجليف الت��ي تقدم اليها .وهذا بخالف
� ..إِنه��ا خمالف��ة َ�أخالقية و�رشعية  ..تتغذى ِّ
املخدوع�ين ممن �أَ
عر�ض��ت عنهم مهما �إِنتق��دوين ،ف�أمطروين بوابل من �ش��تائم معرفية ،من
ُ

مفرداتها املحاكاة القردية ،امل�ؤ�س�س��ات الببغاوية ،امل�ض��خات املمجوج��ة ،االميون واملتطفلون
واملهوو�س��ون  ..باخت�صار �أعفو عنهم مهما ي�ش��تموين ،ال َ�أ�ستخدم �ضدهم مفردات التجريح
والتهمي���ش� ،أو التحق�ير والتحطيم ،لأ ّنَهم ال يعرفون احلقيق��ة الواقعة ،وال يدركون ما يدور
خلف ا َ
لأبواب املغلقة من ت�آمر عليهم ،وعلى ُ�أمتهم من خالل ا�ستحمارها وا�ستغاللها ،ومن
ال يلومني �أحد
خالل ا�س��تعمارها وا�ستعبادها با�سم احلرية واال�صالح والدميقراطية ! ..ارجو �أ َّ
ال اال�ص�لاح ما
عل��ى ه��ذا النقد الهادف ،وعلى ه��ذا املوقف الذي ال رجعة عنه�ِ ،إ ْن ُ�أري ُد �إ َّ
ا�ستطعت ،وما توفيقي �إال باهلل عليه توكلت واليه �أُنيب .

بيد ان مقدم برنامج «سحور سياسي» قد اشكل عليك باللهجة العراقية
العامية قائالً « :ليش متكول انا جندي في كل حركة مو انا قائد لكل حركة»؟

انا قلت هذه الكلمة على �صعيد التحدي ولي�س على �صعيد الواقع ...ذلك كله ب�سبب
علي .ثم انا من وجهة نظري
اال�سئلة اال�ستفزازية غري املهنية التي كان ُم ِّقدم الربنامج يثريها ّ
كل ٍ
قائد يكون جندي ًا جمنداً لكل ابناء االمة ،لكن لي�س كل جندي يكون قائداً مب�صطلح
ان ّ

املناطقة عموم وخ�صو�ص مطلق .
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مينع بعض اآلباء ابناءهم من السير على خطى اجلهاد في سبيل اهلل تعالى
نظر اسالمية؟
وميتثل بعض الشباب املسلم لذلك ..ايجوز ذلك من وجهة ٍ

طاعة الوالدين مقدمة على اجلهاد امنا ت�ص��ح يف حال اجلهاد االبتدائي على خالف ما

حرر يف حمله عند الفقهاء االعاظم .اما ما نحن فيه من جهاد دفاعي ي�س��تهدف طرد العدو
املجرم ،فلي�س لالبوين منعه  .نعم اذا كان اجلهاد غري متعني ،او كانت االمة منيعة قوية مبا
ٍ
فحينئذ ي�ص��ح لالبوين املنع ،ولكن ذلك كله غري متي�رس يف
فيه الكافية للدفاع عن نف�س��ها،
هذا الزمن املعومل املتوح�ش .
هل يتحمل الطفل او الصبي جريرة ابيه الكافر الذي يدخل نار جهنم مثله ،وهو
اليعرف ما االميان وما الكفر؟

واع حر عاقل ،وبني طفل او �ص��بي او جمنون ،او الذي ينت�سب
هناك فرق بني ان�س��ان ٍ

اىل �آبائه او قومه فيغدو مثلّهم اميان ًا او كفراً كل ان�سان قد الزم طائره يف عنقه ..كل نف�س مبا
ك�سبت رهينة ..وال تزروا وازرة وزر اخرى .افعال االطفال وال�صبية لي�ست افعال ا�ستحقاق،

ٍ
وحينئذ الي�ستحقون نار جهنم ومل يجتازوا بعد مرحلة البلوغ و�سن التكليف .
هناك سؤال يتكرر بني الناس وهو :في ظل االحتالل االميركي وما نتج عنه من
كم هائل من االرامل واملعنسات برزت ظاهرة مبتذلة يتبناها رموز احلوزة «الدينية»
النجفية باتخاذ زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة! ..لكن هل يجوز اتخاذ القرار وتطبيقه
بال ُعذر عقالئي ؟!..

الت�رشيع اال�سالمي له نهج خا�ص يف التعاطي مع ق�ضية «تعدد الزوجات» بو�صفه ملزم ًا
بتطبي��ق «العدالة» ،وبالتايل اجلواز م��شروط ب�رشط ال يتحقق يف االمور الطبيعية االعتيادية.
وهذا بح�سب الظاهر �شجب للتعددية ال جتويز لها.
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الف�صل اخلام�س
كتــابــات
ه��ذه ه��ي املجموعة الرابعة م��ن �أعمال
�س��ماحة ا َ
لأخ املرجع القائد �أحمد احل�س��ني
البغدادي �أدام اهلل ظله ،التي �أحتف بها املكتبة
اال�سالمية يف ال�سنوات املا�ضية ،وهي جتمع يف
جمملها فتاوى انبعاثية ر�س��الية جريئة يف فقه
املقاومة و نقد «ثقافة اال�ست�س�لام» ،وتتناول
كت��اب« :وج��وب النه�ض��ة ر�ؤية ت�أ�سي�س��ية
ا�س��تباقية ح��ول اجله��اد الدفاع��ي» لالمام
املجاهد حممد احل�س��ني البغدادي ( 1298هـ
ـ 1392هـ) من حي��ث حتقيقه والتعليق عليه
وترتيب ف�صوله يف هذين الكتابني تربز م�س�ألة
ط��رد اال�س��تكبار الأمريكي والكف��ر العاملي،
و�إقام��ة املجتم��ع املحمدي الأ�ص��يل ،وبناء
الدولة الإ�سالمية العاملية .
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الكتاب الثاين ع�رش

فتاوى
�أحمد احل�سني البغدادي
يف فقه املقاومة
و «ثقافة اال�ست�سالم»
اجلزء االول
مبثابة تقدمي

()13

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ن�رص عب َده ،و�أعز جنده ،وهزم الكفر وحده ،وال�ص�لاة وال�س�لام على
احلم��د هللِ الذي َ

�سيدنا حممد ال�صادق الأمني املبعوث رحم ًة للعاملني ..و�آله الطيبني الطاهرين ،وعلى �أ�صحابه
املنتجبني من الأن�صار واملهاجرين.

�أحييكم �أيُّها الأخوة املجاهدون �أ�صدق حتية �إكبار و�إعجاب ،و�أمتنى لكم طيب الإقامة

يف ب�يروت ،و�أحمد اهلل العلي القدير و�أ�ش��كره على اجتماعكم وت�ش��اوركم معنا ،و�إبداء
�آرائك��م ومقرتحاتكم يف ت�ش��خي�ص ما يعانيه �أبناء الأمة املرحومة من احتالل وا�س��تكبار
وا�س��تعمار ،وفو�ضى خالقة ،وعوملة متوح�ش��ة ،وال�سيما يف العراق اجلريح وملا يعانيه من
احتالل و�إرهاب واغتيال وخوف وحرية ورعب وا�ض��طراب وتهجري وتفجري و�رصاخ وعويل
( )13هذه املحا�رض ُة ل�س��ماحة ال�س��يد الوالد ــ ادام اهلل ظله ــ �أ�ض��عها مقدمة لهذا الكتاب ،وقد �ألقيت فـي �إحـدى �ضواحي
بيـــروت على ثُلَ ٍّة من جماهدي كوادر �ألوية ال�رشيعة اخلامتة ،الـذراع الع�س��كـري لتيار املرجعية الإ�س�لامية ــ �أمة ــ فــي
م�ســاء ليلة اخلام�س والع�رشين من جمادي االول  1430هـ ـ املوافق التا�سع ع�رش من ايار (مايو) 2009م.
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و�إمات��ة جماعية ب�س��بب حكومة فتنوية دائمة من�ص��بة من قبل الع��دو الأمريكي املحتل
املجرم ،التي تعد م�س���ؤولة عن كل �ش��يء يحدث يف ال�س��احة العراقية لأن ال�سبب �أقوى
من املبا�رش.
�أنتم كتيار مرجعي �إ�س�لامي �أمام امتحان �ص��عب وعليكم يف ه��ذه املرحلة �أن تكونوا
مب�ستوى امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقكم بحيث تت�صدون لكل ما هو احتالل ولكل ما هو غريب
عن منطلقاتكم الإ�س�لامية وعن ذاكرتكم التاريخية ك�أمة ر�س��الية انبعاثية ح�ضارية ففي ظل
ه��ذا الواقع الأزموي االحتاليل تواجهون م�ص��طلحات ومفردات تتداخل وت�ش��وه �أطروحاتكم
القر�آني��ة الكرمية فبات الإره��اب يف العقلنة الأمريكية (مقاومة) وبات��ت املقاومة (�إرهابا) يف
الوقت الذي تالحظون باللم�س��ة التجريبية والر�ؤية الآحادية �أن املقاومة الوطنية والإ�س�لامية
يف فل�س��طني ويف لبن��ان والعراق ويف �أ�ص��قاع الأر�ض الإ�س�لامية كلها مل تع��د حركات حترر
ومقاومة وطنية و�إ�س�لامية جتاهد يف �سبيل حترير �أقطارها من االحتالل الأجنبي وح�سب و�إمنا
ه��ي خيارات وانتم كتيار مرجعي �إ�س�لامي ملتزمون بها وبهذا الإط��ار ف�إن كل الذين قدموا
الت�ض��حيات اجل�سام جماهدون منا�ضلون مقاومون ي�س��تحقون منكم التقييم الالحمدود ولكم
��شرف االنتم��اء �إليهم ويجب عليكم �أن تتهموا حكومة االحت�لال الرابعة الفتنوية بتوظيف
امل�س�َّيم ة من قبل اال�س��تخبارات
الإره��اب املحرم من خالل املعايري االنتقائية يف �سيا�س��اتها
رَّ

الدولية والتي ال تزال توا�ص��ل نهجها الع�س��كري با�سم خطة فر�ض القانون بالنار واحلديد و�أن
تطبق على م�ست�ضعفي �أبناء الأمة �رشيعة الغاب.
�أنتم كتيار مرجعي �إ�س�لامي �أمام امتحان �ص��عب وعليكم يف هذه املرحلة �أن تعرفوا ملاذا
انطلقت �رشارة املقاومة الإ�سالمية منذ الأيام الأوىل من االحتالل الأمريكي ـ الربيطاين لأن
الع��راق مبعث ثورات الأنبياء املر�س��لني و�أولياء اهلل العاملني ب�ش��كل خا���ص حيث �أنها متتاز
عن �س��ائر الوثبات والثورات الأخرى قدمي ًا وحديث ًا و�أن من �أهم واجباتكم اليوم دميومة الدفاع
عن �أر�ض الأنبياء والأولياء و�أن هذه احلرب العلنية التي ت�ش��اهدونها ـ اليوم با�س��م ـ مكافحة
س��ا لإعالن اخلطر عليكم وت�ش��ويه �س��معتكم والبد �أن تعرفوا
الإرهاب ينبغي �أن تكون ناقو� ً
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ذلك جيداً وتدركوا ما يحاك من م�ؤامرات مدرو�سة خطرية على مقاومتكم البا�سلة ،والتعتيم

الإعالمي عليها الذي ميار�سه العدو املجرم والواجهات الداعمة له.

فو اهلل �إنها احلرب ال�رضو�س �ض��د عروبتكم و�إ�س�لامكم فال �أحد من م�ست�ضعفي �أحرار
العامل يحارب مقاومتكم بو�ص��فها امل�رشوعة من قبل كل الأديان ال�سماوية واملذاهب الأر�ضية
ق�سم ًا باهلل �إن عليكم واجب ًا ر�سالي ًا انبعاثي ًا ح�ضاري ًا عيني ًا لطرد املحتلني الأوغاد وما ينبغي �أن
تقوموا به هو حفظ هذه املقاومة بكل ف�صائلها املختلفة.
�إن هذا الواجب املقد�س والذي هو اجلهاد الدفاعي يف طرد الكافرين وامل�رشكني عن �أوطان
امل�س��لمني له ركن �أ�س��ا�س هو :امتالك الب�صرية التاريخية بالأ�شياء ف�أنا عندما �أقول لكم الآن
بوجوب اجلهاد ال�سيا�س��ي والفكري وامل�س��لح ف�إنكم حتم ًا �س��تخرجون من هذه القاعة و�أنتم

حتدثون �أنف�س��كم دعونا ننطلق حا ًال ونبد�أ بت�صعيد املقاومة امل�سلحة على كل اجلبهات �أي يف
عم��وم ال�ثرى الوطني العراقي فهذه حركات التحرر العاملية ق��د قاتلت الغزاة املحتلني يف كل
مكان وتوغلت يف داخل مع�سكراته وقواعده املدججة بال�سالح الفتاك.
�أتعلم��ون م��اذا تعني املقاومة؟� ..إنه��ا تعني الت�آزر ،والتعا�ض��د ،واالئتالف يف جمال
التعارف( بالتعبري القر�آين) ..وعندما يتم هذا املبد�أ منذ الأيام الأوىل من االحتالل ،كدعامة
م��ن دعائم �رشيعتنا اخلامتة ،ومنطلقاتها الأ�ص��يلة ،ف�إنه �إمنا يط��رح لإن �رشيعتنا �رشيعة �أممية
�إن�سانية عادلة ،ولي�ست �رشيعة قلقة ،مت�أرجحة ظاملة.
�أتعلمون ماذا تعني املقاومة؟ ..انها تعني قيمة القاذفات املقاتلة ،والعبوات النا�سفة �ضد
املحتل الغا�ش��م ،و�إدراككم كيف �أن القاذفات والعبوات رفعت من قيمة املقاومة الإ�س�لامية
م��ن خالل خالياه��ا املجهرية يف طول البالد وعر�ض��ها ،وكذا كيف �أن املقاومة الإ�س�لامية
بدوره��ا قد رفعت وعززت �أهمية مو�ض��وعة �أ�س��اليب العمليات اجلهادي��ة ماعرف بـ «حرب
الع�ص��ابات التي تعتمد �أ�سلوب الكر والفر» وهي الطريق الوحيد الفريد الناجع الذي ميكن �أن
ي�أتي بنتائج حتمية تاريخية لتحرير الأر�ض والإن�سان.
�أتعلم��ون م��اذا تعني املقاومة ؟� ..إنها تعني وجوب القتال واجلهاد يف �س��بيل اهلل تعاىل
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من خالل �إطالقات الأدلة القر�آنية وال�س��نة ال�صحيحة وعموماتها ومطاردة الكافرين الفاقدين
للعوا�صم اخلم�سة امل�شهورة يف ال�ساحة الفقهية.
فهل تريدون حقا �أن متنحوا �أنف�سكم قيمة مت�ألقة ؟ ..هل تريدون �أن ترفعوا من مقامكم
االعتباري والوجداين لدى خط �أهل البيت ،وال�ص��حابة املنتجبني� ..إنه ال يكتمل الن�صاب
لكم ذلك �إال بالعمل بهذا املبد�أ ،وعند ذلك يعلو �ش�أنكم عند اهلل الواحد الأحد و�إذا ما �أرادت
الأمة �أن يح�سب لها �ألف ح�ساب وح�ساب بني الأمم وال�شعوب ،و�أن يحرتمها الغرب وال�رشق
�س��واء ب�س��واء من �أ�صدقاء �ص��دوقني ،ومن �أعداء تقليديني �إ�س��ت�رشاقيني كانوا �أم توراتيني،
ف�إن عليها �أن تخرج نف�س��ها من العوملة واال�س��تكبار واالحتالل واال�س��تحمار ،وبالتايل متتلك
احلاكمية وال�س��يادة امل�ستقلة ،وتقرر م�ص�يرها بنف�سها �أي تتم�سك باجلهاد ال�سيا�سي والفكري
وامل�سلح ،وتعزز �أ�س�س الأطروحة التوافقية االئتالفية الوحدوية الإ�سالمية املرتا�صة.
ومن هنا� ..إن املقاومة الوطنية الإ�س�لامية يف م�س��ارها الر�سايل االنبعاثي ،ومن خالل
خالياه��ا املجهرية العملياتية التي حتيل حركة الإن�س��ان يف العراق الأ�س�ير �إىل حركة د�ؤوبة
متقدمة �س��وية ال�س��تنقاذ الوطن من االحتالل ،وا�ستنقاذ الأطياف من االنحراف ،وا�ستنقاذ
النا�س من اال�ستحمار ،وجعلت الهزمية مرهونة باخلنوع والركوع واال�ست�سالم.
�إن املقاومة الوطنية الإ�سالمية يف العراق و�صلت �إىل هذا املنعطف التاريخي بو�صفها فريدة
يف قدراته��ا الكفاحي��ة الفذة ،ور�ؤيتها العقالنية املعمق��ة ،ومنوذجها الفريد بني كل احلركات
التحررية الإ�سالمية والأجنبية ..وهي مقاومة لي�ست مدعومة من خارج الدائرة العراقية ،بل
تعتم��د معظمها على الإكتفاء الذاتي ،وعندئذ تتميز بالبقاء والدوام وتغدو �أكرث فعالية ثورية
م�س��لحة بالوعي ال�سيا�س��ي وامليداين التكل �أبداً وال متل ترف�ض الف�ص��ل والتقطيع والتجزئة
يف تقدمي املوقف احليوي وت�أ�ص��يل اللحمة الوطنية وفق كل الأ�ساليب املمكنة وبهذا االنعتاق
تنبث��ق عن دوره��ا الفاعل كبديل للتحري��ر والعودة �إىل مكانتها كممث��ل �رشعي وحيد لكل
العراقيني.
فاملقاومة الوطنية الإ�سالمية �إذن تاريخ ..هذا التاريخ ي�شكل يف م�سريته انعطاف ًا كبرياً يف

172

ت�أ�صيل معريف بني الثورية والال ثورية

حركات التحرر الوطني على طريق ال�سيادة واال�ستقالل ،وتبقى كلمة املقاومة يف بالد الرافدين
الأ�ش��م ال يروج فيها الإرهاب املحرم ،وال تخرتقها امليلي�ش��يات امل�س�يرة ،وال ميزقها التناق�ض
وال�رصاع واملفارقة بني قيمها وتعاليمها اجلهادية الدفاعية الكربى وبني واقعها االحتاليل التي
تعي�ش حتت هيمنته مهما ت�صاعدت الأزمة الفتنوية على �أبناء العراق ال�رشفاء هي لي�ست �صدفة
عابرة و�إمنا هي نتاج �أوامر �إطالقات الأدلة القر�آنية ،والن�صو�ص احلديثية ال�صحيحة وعموماتها
ض��ا يدور عليها فلك التحرير من االحتالل الأجنبي� ..إنه
اجلهادية ال�ص��ارمة ..حموراً عري� ً
لي�س طرح ًا ب�سيط ًا هذا الذي ا�ستعر�ضناه ،ولي�س هناك حركات حترر يف ال�ساحة العاملية حققت

هذه االنعطافة التاريخية املنت�رصة بهذا املقدار من الدقة يف تنفيذ العمليات اجلهادية والدميومة
الكفاحية �إال يف فرتات �رسيعة ورد ا�ستعرا�ضها يف ح�شد من الآيات القر�آنية الكرمية.
من هنا ..جاءت �إرادة التاريخ بهذا ال�ش��كل تعبريا ح�ض��اريا للتعاي�ش العرقي واملذهبي
والدين��ي ،وكذلك تعبريا عن اتفاق العراقيني ال�رشفاء يف القوا�س��م امل�ش�تركة يف الأهداف،
والظروف املو�ض��وعية والذاتية ،وامل�صري امل�شرتك وفق ذلك كله ،فالعدو امل�شرتك الذي يرتب�ص
الدوائر لالنق�ضا�ض على الأمة كلها هو من ينفذ الفو�ضى اخلالقة ،وهو الذي يج�سد الهيمنة
العوملية الربوية الر�أ�سمالية الأمريكية املتوح�شة على العراق بل املنطقة بل العامل.
�إذن� ..س��تبقى املقاوم��ة الإ�س�لامية امل�رشوع��ة الطري��ق الوحيد لتحري��ر الأمة من ذل
االحتالل ،ال�سيما اجلهاد ال�سيا�سي والفكري وامل�سلح ،و�سيبقى �أبناء الإ�سالم يقدمون الدعم
وامل�س��اندة لها ،وح�ش��د الت�أييد لهذه املقاومة البا�سلة ،ويعملون على تو�سيع دائرة ال�رصاع �ضد
الع��دو املحتل املج��رم ،ورف�ض حماوالت القوى الفتنوية ،ال�س��اعية لو�ض��ع املقاومة يف دائرة
الإره��اب الدويل .وهذه القوى الفتنوية تعمل كجهاز لن�رش الهزمية واال�ست�س�لام ،وعدم الثقة
املتبادل��ة بني املقاومني املرابطني الراف�ض�ين للم�رشوع التوراتي اال�س��ت�رشاقي يف العراق الذي
ي�س��عى لتوظيف الفرقة والعداوة والبغ�ض��اء ،وم�شاريع التق�س��يم والتمزيق واالن�شقاق للج�سد
الوطني العراقي.
�إذن� ..س��تبقى املقاومة الإ�سالمية �أم�ض��ى احتجاجا وغ�ضبا يف وجه امل�رشوع الأمريكي
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ِ
طموح��ات �أبنا ِء الأم�� ِة يف العراق يف طرد
اال�س��ت�رشاقي والإ�رسائيل��ي التوراتي حتى حتقيق
املحتل املجرم وبناء دولة تعددية �شورية من خالل برنامج متكامل ملجابهة االحتماالت كلها
(ورمبا) االنتكا�س��ات من خالل االنتخابات التعددية ال�ش��ورية ال�ش��عبوية املبا�رشة� ،إذ ت�ؤكد
الطريق الوحي ُد الفري ُد
الإحداث والتطورات �سالمة ما ذهبوا �إليه من �أن املقاوم َة امل�رشوع َة هي
ُ
ملواجه�� ِة العدو الأمريك��ي ـ الربيطاين والتابعني له من موظفي االحتالل القابعني يف املنطقة
ال�صفراء.
يدور يف �س��احتنا العراقية
�أيها الإخوة املجاهدون ما يهمني من وراء هذا كله هو� :أ َّن ما ُ

من ٍ
رقاب �أبناء م�ست�ضعفي العراق ،والتفاف
ورف�ض �
غليان �شعبويٍ ،
إ�سالمي للمت�سلطني على ِ
ٍّ

جماهريي يرافق �سري العمل اجلهادي على كل ال�صعد ،وما تقوم به احلكومة الفتنوية الرابعة
القب�ض على كل املعتقلني يف �س��جون القوات الع�س��كرية الأمريكية
العميل��ة من �إعادة �إلقا ِء
ِ
ممن متَّ �إطالقُ �رساحهم بقرارات ق�ض��ائية ،والأنكى من ذلك �أ َّن النجف اال�رشف �ش��هدت يف
الثامن ع�رش من ربيع الثاين دخول قوات التابعة للقوة الع�س��كرية الثامنة املدعومة من القوات

الأمريكية وقيامها بحملة مداهمات واعتقاالت وا�سعة على بع�ض �أحيائها �شملت �أن�صار تيار
املرجعية الإ�س�لامية ،ومنا�ضلي اخلط الوحدوي ال�ص��دري الراف�ض للعملية ال�سيا�سية اجلارية
يف العراق بعد ظهور �شعارات ثورية كتبت على اجلدران ت�شيد بن�شاطات �ألوية ال�رشيعة اخلامتة
ٍ
دفعت اجلهات البولي�سية الأمنية القمعية �إىل حملة ٍ
�شاملة
ظاملة
أ�سا�س
الأخرية وعلى هذا ال ِ
ْ

ٍ
ٍ
ٍ
كيفية �ش��ملت العديد م��ن �أبناء العن�رص امل�ش��هدي العلوي غايتها
ع�ش��وائية
اعتقاالت
م��ن
الغرور والأحادية والغطر�س��ة واال�س��تهتار وتربير ممار�س��ات قوات االحتالل الأمريكية الطاغية
الطاغوتية.
إ�س�لامي �أمام امتحان �ص��عب وعلينا يف هذه
مرجعي �
كتيار
و�أخ�يراً ولي���س �آخراً نحن ٍ
ٍ
ٍ

وندين ب�ش��دة جممل ا�س��تغالل ممار�س��ات جمهورية ايران الإ�سالمية يف
ن�س��تنكر
املرحلة �أن
َ
َ

بالد الرافدين الأ�شم خالل فرتة الغزو الأمريكي ـ الربيطاين للوطن الأعز واحتالله يف �سبيل
م�ص��احلها القومية ال�ض��يقة على ما ميكن �أن ي�شكل �أر�ض��ية مقبولة حلقوق م�شرتكة وم�صالح
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م�ش�تركة وخماطر م�شرتكة بني البلدين اجلارين ويف مقدمها العراق �أر� ًضا و�شعب ًا وتاريخ ًا بد ًال
من التورط يف ر�ؤية �أحادية ومعايري انتقائية و�سيا�سات هيمنة �أو فر�ض نفوذ لن ت�ؤدي �إال �إثارة
للفتنة التي ال يحمد عقباها بني �ش��عبني م�س��لمني جارين و�إظهار جمهورية �إيران الإ�سالمية
وك�أنها عدو ال�شعب العراقي بكل �أعراقه و�إثنياته بدال من �أن تكون �صديق ًا وحليف ًا ا�سرتاتيجيا
على ال�صعيدين الأفقي والعمودي.
ق�س��ما باهلل العلي العظيم يجب �أن تخجل هذه القيادة ال�سيا�س��ية للجمهورية الإ�سالمية
من نف�س��ها وهي حتمل �شعار معاداة الواليات املتحدة الأمريكية وت�صفها بـ «ال�شيطان الأكرب»
وال تخجل من نف�س��ها وهي تزعم ب�أنها عدوة اال�س��تكبار والكفر العاملي ،و�أنها ال تزال على
خط �أ�ستاذي الإمام القائد ال�سيد اخلميني م�ؤ�س�س الدولة الثورية يف ايران.
واهلل باهلل �إنه لق�س��م عظيم ب�أن الر�س��ول القائد حممد (�ص) و�أهل البيت الطاهر(ع) �إمنا
اليوم يف فل�سطني
ترتع�ش فرائ�ص��هم الزكية وهم يف قبورهم يرو َّن مذابح امل�سلمني التي
ْ
حدثت َ
ولبنان و�أفغان�س��تان والعراق ونيجريا وال�شي�شان وتايالند وكو�سوفو وك�شمري ،بينما نرى القيادة

ال�سيا�سية للجمهورية الإ�سالمية موقفا برغماتيا وانتقائيا بعد كل هذا الت�سيب وال�ضياع واملوت
الأحمر الذي يطال العراقيني الأبرياء قتال واعتقاال وتبعيدا واختطافا وتهجريا من هذا الطرف
�أو ذاك كل هذه الأعمال الال�إن�س��انية �س��ببها امل�صالح القومية ال�ضيقة واالحتالل واال�ستكبار
والعوملة املتوح�ش��ة ،بيد �أننا نثمن بتقدير و�إعجاب م�ساندة �إيران معنوي ًا ومادي ًا لقوى حركات
التحرر الوطني �رساً وعالنية ويف مقدمها فل�س��طني الثورة ولبنان الت�ص��دي ،وال�س�لام عليكم

وعلى �أخواننا املجاهدين املرابطني ورحمة اهلل وبركاته.
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فتاوى جهادية
ِين يَلُونَ ُك ْم
}يَا �أَيُّ َها الَّذ َ
ِين �آ ََم ُنوا َقاتِلُوا الَّذ َ
م َِن ال ُْك َّفارِ َول َْيجِ �� ُدوا ف ُ
اعلَ ُموا �أَ َّن
ِيك ْم ِغل ْ َظ ًة َو ْ
هَّ
ِني{ �سورة التوبة الآية .123
اللَ َم َع المْ َُّتق َ

مواجهة االحتالل

س :1ل��و كان علي (ع) موج��ودا ً بالفعل ال
بالق��وة ..فهل س��يكون راضياً عن معركة
غير متكافئة ب�ين مجاهدي العراق ،وقوى
االحت�لال األميرك��ي – البريطاني ،ولو كان
اإلم��ام علي(ع) موج��وداً ،فم��ا هي خطة
املرحل��ة القادم��ة التي يتح��رك فيها مع
هؤالء في مواقعهم ،وأي طريق سيس��لك
بالشبان املسلمني؟..

أمري امل�ؤمنني علي(ع)
ج� :سي�س��لك الطريق الذي بد�أه يف ع�رص الر�س��ول والر�سالة ،لأن � َ

عندم��ا دع��ا �إىل اهلل الواح��د القه��ار ،وجاهد يف �س��بيله ،وعمل بكتابه ،وتبع �س��نة نبيه،
وعندما �ص�بر على الأذى من قادة عنا�رص الثورة امل�ضادة ،وعندما واجه عمق هذه التحديات
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اجلاهلية كلها ا�س��تقبلها بهذا العقل النري ،وبهذا الأ�س��لوب امللتزم يف �س��بيل �صيانة التوحيد
أمري امل�ؤمنني علي(ع) عا�ش يف هذه املرحلة امل�ص�يرية ،والتحدي
والر�س��الة والقر�آن ،ول��و �أ َّن � َ
احل�ض��اري اال�ستكباري لكان جماهدو العراق املرابطون ال�ص��ابرون هم جنده و�أن�صاره و�أعوانه

ملقاتلة الأمريكان ،و�إنهاء احتاللهم لدار الإ�سالم ،بل هو �أول من يتحرك يف طليعة املجاهدين
املقاتلني الأ�شداء ملناه�ضة االحتالل من غري رجعة ،وهذا ما �أكد عليه ال�سيد الأ�ستاذ الأكرب
يف كتابه الفقهي اخلالد«:وجوب النه�ضة» حيث كتب قائالً:
«�إن��ه ال يخفى �أ َّن الدفاعي يف زمانه(�ص��لى اهلل عليه و�آله و�س��لم) وزمن اخللفاء ،و�أمري

امل�ؤمنني(علي��ه ال�س�لام) من الأمور االرتكازي��ة ،والأحكام الفطرية� ..أال ت��رى �أنه لو هجم
الكفار على الكوفة يف زمانه(عليه ال�س�لام) لوجدناه مقاوما مدافع ًا غري معتذر بعدم ال�رضر يف
الدين ..نعم رمبا يعلل ذلك بذهاب الدين ،لكن ال من باب العلة فيه ،بل من باب الت�أكيد
والت�شجيع ونحو ذلك.

وباجلمل��ة من ت�أمل ذلك يف زمانه �أدنى ت�أمل ،وجد ذلك من الأَحكام امل�س��لمة الغنية

عن �إقامة الدليل عليها ..نعم من�ش�أ الت�شكيك يف ذلك من بع�ض النا�س يف زماننا �أما مكائد
العدو ،و�أما الألفة احلادثة ،و�أما الأغرا�ض الفا�سدة ،و�أما ذهاب ال�صفات كالغرية ،و�أما اجلهل
لبعد امل�س��افة ،واملدة بيننا ،وبني نبينا(�ص��لى اهلل عليه و�آله و�سلم) القا�ضي بعدم الإحاطة مبا
ابتنى عليه دين الإ�سالم من ف�ضاعة كوننا حتت �سلطة الأعداء»(.)14

اجلهاد االبتدائي بني املعصوم والفقيه
س :2املش��هور ف��ي الس��احة الفقهي��ة
االس�لامية تنفي��ذ اجله��اد االبتدائ��ي من
مختصات الرسول محمد واالئمة عليهم
( )14وجوب النه�ض��ة ،ر�ؤية ت�أ�سي�س��ية �إ�س��تباقية حول اجلهاد الدفاعي ،للإمام املجاهد حممد احل�س��ني البغدادي ،حتقيقات
وتعليقات وترتيبات ف�صوله� :أحمد احل�سني البغدادي� ،ص ،323 :ط2009 :م بريوت.
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افض��ل الص�لاة والس�لام  ،وه��ل للفقيه
االس�لامي املعاص��ر اجلام��ع لش��رائط
الفتوى والفعل املقتدر في نشر االطروحة
االس�لامية بني االمم واالق��وام كلها احلكم
بذلك؟..

ج :نعم ..يجوز ذلك �إذا �أُث ْ ّنِيْت له القيادة ال�سيا�سية املوحدة ،و�إدارة الدولة الإ�سالمية،

وتهي�أت له الظروف املو�ضوعية والذاتية وامليدانية ،ور�أى ان امل�صلحة الإ�سالمية العليا تقت�ضي
ذلك ،بل ان هذا القول عندي هو الأقوى ،وقد �أفتى بذلك بع�ض علماء الع�رص من �أ�ساتذتنا
الأعاظم ر�ضوان اهلل عليهم.

اجلهاد الدفاعي فرض عني
س :3كلن��ا نعلم عل��م اليق�ين أ َّن اجلها َد
الدفاع��ي ف��رض عني ،وه��ذا يعن��ي أ َّن من
حقنا ان جناهد مع أي مذهب إسالمي ،ومع
أي طيف إس�لامي ..ولكن كيف الس��بيل
إلى ذلك برأيكم؟..

ج :حينما يتحول اجلهاد واملقاومة الإ�س�لامية �إىل واقع عملي ،ومتلك امل�ش��اركة الفعلية
فيها من وجهة �إ�سالمية يف حرب امل�رشكني والكافرين املحتلني الغزاة ،و�ضمن ظروف و�رشوط
حياتك يف مفردات الرخ�صة والإلزام ،فلك �أ ْن تنا�ضل وجتاهد يف �سبيل اهلل تعاىل.

دعم املقاومة واجب شرعي
س :4هل يج��وز إعطاء احلقوق الش��رعية
من الزك��وات ،والصدق��ات ،واألخماس إلى
مجاه��دي املقاوم��ة املش��روعة املناهضة
لالحتالل األميركي؟..
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ج :نع��م يجوز ،بل يجب مع ال�رضورة الإ�س�لامية امللحة �إعطاء احلق��وق ال�رشعية ،بل لو
توقف �أمر التحرير واال�ستقالل الكامل على انتزاع �أموال امل�سلمني ،وجب عليهم تنفيذ ذلك.

التعاون مع «اجلائر الدكتاتور»
س :5برأيك��م ه��ل يج��وز الدخ��ول ف��ي
الدولة(اإلس�لامية) الفوقي��ة الش��مولية
في س��بيل صيان��ة اس��تقاللها الوطني،
وظاهره��ا الديني م��ن تآم��ر املتآمرين من
املشركني والكافرين واملستكبرين؟..

ج :ي�سوغ االنخراط يف م�ؤ�س�ساتها املختلفة يف �سبيل اال�ستقالل و�أهميته الذي هو مناط
التقدم يف مقام التزاحم بني املت�ضادين.

الفقهاء متهمون
س :6لو أدى سكوت مراجع وفقهاء النجف
األش��رف ،وقم املش��رفة ،ولبنان الصامدة،
إلى اتهامهم مبس��ايرة خطط االس��تكبار
األميرك��ي ض��د مس��تضعفي الش��عب
العراقي ،وكان ذل��ك االتهام يقتضي هتك
حرمة مذهب خط أه��ل البيت(ع) من قبل
الثورة الرجعية املضادة ..برأيكم هل يجوز
ذلك السكوت املطبق؟..

ج :من �أعظم املخالفات ال�رشعية ،ال�سكوت عن ذلك ،بل يجب على ر�ؤ�ساء «املذهب»
حماربة هذه اخلطط اال�س��تكبارية ،والأطماع اال�س��تعمارية ،وم�س��اندة املقاوم��ة العملياتية
وال�سيا�سية امل�رشوعة واهلل املوفق واملعني.
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الفقيه ليس مقدسا
س :7بعض الكتاب يبحث في موضوعات
حساسة جدا قد تساهم بطريقة مباشرة
أو غير مباش��رة في التفرقة بني أبناء األمة
الواحدة ،كأن يبحث ـ مثال ـ في اخلالفات بني
املرجعيات والتيارات اإلس�لامية فيتحدث
عن العالم الفالني واملرجع الفالني واحلزب
الفالني ويعتمد في حديثه على الترجيح
وبسط االتهامات لهذا أو ذلك ،كما أنه قد
يتصيد أي ش��يء ميكن أن يفس��ر بطريقة
خاطئة فيصن��ع منه هذا الكاتب ش��يئا
كبي��را قد يش��وش أفكار الن��اس فتتزلزل
ثقة الناس بهذا العالم أو ذاك ..برأيكم هل
يجوز ش��راء أمثال هذه الكتب؟ وهل يجوز
حقا قراءتها؟ وهل يجب الرد عليها وعلى
أصحابها بكتابات موضوعية هادفة؟

ج 1 :ـ يجب يف ع�رص العوملة واحلداثة �رشاء وقراءة هذه الكتب الناقدة على ال�ص��عيد
الإ�س�لامي حتى يكون الإن�سان امل�سلم املكلف على ب�صرية من �أمره يف هذا الزمن املنحو�س،
وق��د ن�رشت يف مثل هذه الكت��ب يف ع�رص فقهائنا املجاهدين املعا�رصي��ن الذين ال ت�أخذهم
يف اهلل ويف قول احلق لومة الئم ومل ت�ص��در يف حينها فتاوى بحرمة قراءتها من قبيل كتابات
ال�ش��هيد املغ��دور الدكتور على �رشيعتي رحم��ه اهلل بل انتقد قبله �أعاظم فقهائنا ك�ص��احب
اجلواهر وال�ش��يخ حممد احل�سني كا�شف الغطاء وال�سيد حممد احل�سني البغدادي وال�سيد روح
اهلل اخلميني وغريهم من �أكابر املدر�سة الفقهية الإمامية(ره).
 2ـ ال يج��وز ال��رد عل��ى كل من كت��ب يف �إطار الكلم��ة امللتزمة لنقد ه��ذا الفقيه �أو

180

ت�أ�صيل معريف بني الثورية والال ثورية

ذلك املرجع �إذا ما كان تاركا اجلهاد ال�سيا�س��ي والفكري وامل�س��لح �ضد ال�صهيونية واال�ستكبار
واال�ستحمار.
 3ـ ان املقد�س عندنا هو اهلل الواحد القهار بو�ص��فه املطلق وما �س��واه لي�س مقد�سا ومن
هنا يجب نقد (املرجع الديني) والرباءة منه والت�شهري به وحرمة (تقليده) فيما �إذا كان تارك ًا
خط الأنبياء والأو�ص��ياء الآمري��ن باملعروف والناهني عن املنكر ذل��ك كله بعد تنبيهه ب�أن
املت�صدي (للمرجعية الر�شيدة ) �أ�شد خوف ًا من اهلل و�أعظم مراقبة لواجبه الإ�سالمي والعاقبة
للمتقني.

حدود طاعة املرجع
س :8ما تقول في :مرجع ديني شاخص ،لم
يفت بوجوب إلغاء س��يادة الكافرين على
املسلمني ،وعدم مشروعيتهم للحاكمية
واإلم��رة عليه��م مباش��رة أو تس��بيبا ،بل
نشاهده يس��تقبل عمالءهم ،ووكالءهم،
واملتعاطفني معهم ،برحابة صدر مفتوح،
بل يش��اع عنه بأنه ال يستقبل املهاجرين
العامل�ين الصادقني الرافض�ين لالحتالل
األميرك��ي ،وقبل��ه الظل��م الصدامي ،هل
يس��وغ في هذا الظ��رف العصيب غيبته،
وهتكه بني الناس؟..

ج :نع��م يج��وز ذلك �رشعا �رشيطة �أن يكون ذلك بعد تنبيه��ه ب�أن العلماء ـ مد ظلهم ـ
�أ�شد خوفا من اهلل ،و�أعظم مراقبة لواجبهم الر�سايل ..فهم �أ�سا�س جلامعة الدين ،وا�ستقالل
امل�سلمني ،و�أن هذا ال�سكوت من �أعظم املنكرات ال�رضورية ،وقد دل القر�آن ،وال�سنة ،والعقل،
والإجم��اع ،والوجدان ،والت�أريخ على ط��رد الكفار عن �أوطاننا العربية والإ�س�لامية ،ف�إن مل
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ي�س��تجب لهذه الأدل��ة املقطوع بها ،واملجم��ع عليها  كما يعرف م��ن ت�رصيحات :الإمامني
املجاهدين ال�س��يد البغدادي وال�س��يد اخلمين��ي(ره) فيجب الرباءة منه والت�ش��هري به وحرمة
االنقي��اد �إليه ..بهذا حتل م�ش��كلة احتالل العراق و�إذالل العراقي�ين� ،أللهم اجمع كلمتنا،
وان�رصنا على عدونا بحق امل�صطفى ،و�آله الطاهرين ،واحلم ُد هلل رِ ِّب العاملني.

سرقة «املرجعية» عند احلاجة
س :9م��ا ه��و حك��م من س��رق م��ن بيت
مال«املرجعية» الدينية؟..

ج� :إذا �أنتزع املال مبقدار ما يحتاجه لنف�سه ولعائلته ،فال حد عليه.

انتزاع املال للمقاومة
س :10إذا كان هن��اك مرج��ع ب��ارز ال
يدع��م املقاوم��ة اإلس�لامية املناهض��ة
لالحتالل األجنبي الكافر لبالد املس��لمني
كفلس��طني ،وأفغانس��تان ،والع��راق،
والشيش��ان ،فه��ل يج��وز أخذ امل��ال منه
بالقوة ،أو س��رقته «باحليل الشرعية» في
سبيل دعم املقاومة املشروعة؟..

ج :نعم يجوز ،بل يجب بكل الطرق والأ�ساليب انتزاع املال منه ،وال حد عليه.

وحدة «املرجعية» أزمة مستدمية
س :11هن��اك مرجعي��ات دينية مختلفة،
فما هي حدود العالقة التي يجب أ ْن تكون
بينهما؟..
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ج� :إذا كان هدف الكل �صيانة الإ�سالم املحمدي الأ�صيل ،وكانوا يلتقون يف بع�ض الق�ضايا،
ويختلفون يف البع�ض الأخر ،فعليهم �أ ْن يتعاونوا فيما يلتقون فيه مل�ص��لحة الإ�س�لام ،ويتحاورون
فيم��ا بينهم فيما يختلفون فيه� ،أو يتنا�س��ون خالفاتهم مهما كانت بو�ص��فهم يواجهون حتديات
ح�ضارية م�شرتكة من قبل اال�ستكبار الأمريكي ،والكفر ال�صليبي ،وطاغوت الكيان ال�صهيوين.

إحلاد أم ارتباك معرفي

س :12الش��يوعية«كآيديولوجيا» كف��ر
وإحل��اد ،وال أتص��ور أ ْن أح��دا ً م��ن فقهائنا
اإلس�لاميني عل��ى اخت�لاف انتماءاته��م
املذهبية ال يفتي بذلك ،ولكن الذين انتموا
ليس��وا كله��م عل��ى مس��توى واحد في
االعتقاد بها ،وفه��م آيديولوجيتها حيث
املنتم��ي مس��لماً ينطق
ميك��ن أ ْن يك��و َن
ُّ
الشهادتني ،ومع ذلك ينخرط في تنظيمات
األحزاب الشيوعية.
ومن هنا ..نسأل ـ سماحتكم ـ في سبيل
كش��ف احلقيقة املغ��دورة الضائعة ..هل
ميكن اعتبار«املس��لمني من الش��يوعيني»
كف��رة مارقني ع��ن الدين الق��ومي ،أم أنهم
مسلمني فسقه؟..

ج� :إذا كان االنخ��راط يف تنظيمات احلزب ال�ش��يوعي نا�ش��ئ ًا من االعتقاد بال�ش��يوعية
وتعاليمها املارك�سية الإحلادية الرامية �إىل �إنكار الأديان وال�رشائع ال�سماوية بكل منطلقاتها وبكل
ت�صوراتها ،فهم كفرة ما يف ذلك ريب� ،أما �إذا كان االنتماء �سيا�سي ًا مع البقاء على عقائدهم
الديني��ة بحي��ث مل ولن يظهر منهم جحوده��ا� ،أو �إنكار �رضورة من �رضوريات �أ�ص��ول الدين
كالتوحيد ،والر�سالة ..وفروعه كال�صالة ،والزكاة وغريها ..فهم م�سلمون ال ملحدون.
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احلوار مع اآلخر
س :13هل يسمح للتيارات واألحزاب الضالة
واملضلة مبمارسة عملها احلركي حتت مظلة
الدول��ة اإلس�لامية األمر ال��ذي ميكنها من
استقطاب اجلماهير ،وتوسيع دائرة نفوذها
السياسي والفكري في أوساط األمة؟..

ج :ينبغي عدم �إتاحة الفر�ص��ة للتيارات والأحزاب ال�ضالة وامل�ضلة ،وعدم ال�سماح لهم
بالعمل التنظيمي ،لأن ذلك يعني �إعطاء الفر�ص��ة لإ�ض��عاف الأطروحة الإ�سالمية ،و�إيجاد
الظروف املو�ضوعية لإ�سقاط الدولة الإ�سالمية ،وهذا العمل من �أعظم املحرمات الإ�سالمية،
ولكن قد حت�صل بع�ض الأ�سباب املو�ضوعية اال�ستثنائية التي تتيح ذلك من �أجل احلفاظ على
�سيادة البلد وا�ستقالله.

سعياً وراء اجلهاد
س :14م��ا ه��و التكليف الش��رعي لألبن
عن��د تش��خيصه أن ش��ريعة اإلس�لام
اخلامتة معرض��ة للخطر من قبل املنافقني
والكافرين ه��ل يجوز له الدف��اع مع عدم
رضا الوالدية بذلك؟..

ج :وجوب الدفاع عن امل�ص��لحة الإ�س�لامية العليا ال يتوقف على �أخذ الإ�س��تئذان من
الوالدين.

الدفاع املشروع
س:15وف��ق االتفاق املرفق الذي مت بيننا وبني
قوات االحت�لال البريطاني ،والقاضي بعدم
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دخوله��م إلى قضاء اجمل��ر الكبير ،وتفتيش
البيوت بحثا عن األسلحة الثقيلة ،بحيث
يتبن��ى ذلك أبناء القضاء بأنفس��هم وملدة
ش��هرين ،فقد الت��زم أهل القض��اء بذلك،
ولكن مجموعة م��ن جنودهم وبتاريخ / 24
 2003 / 6م جاءوا إل��ى القضاء وأصروا على
التج��ول راجلني داخل القض��اء ،ولم تنفع
كل مطالب��ات أهالي القض��اء لهم بعدم
فعل ذلك والنزول إلى الش��ارع ،وفعال نزلوا
إل��ى الش��ارع وقام��وا بالتح��رش بالناس،
وحاول أحدهم قتل أحد الصبية ،فقام أحد
ش��بابنا مبنعه فرد عليه اجلندي البريطاني
بضربه على وجهه بأخمس البندقية ،واخذ
يطلق النار في الهواء ..عند ذلك قام بعض
املواطن�ين بإطالق الن��ار في اله��واء أيضا،
فقام اجلن��ود البريطانيون برمي أحد الناس
وجرحه ،فبدأ إطالق نار متبادل بيننا وبينهم،
واستشهد في ذلك أحد أبناء القضاء ،ولم
يصب أي واحد من البريطانيني.
القض��اء مطالبني
ه��ب أبنا ُء
عل��ى إِثر ذلك
َّ
ِ
بالث��أر للش��هيد وب��دأت معرك��ة كبي��رة

استش��هد فيه��ا أربعة ش��باب م��ن أهل
القضاء ،وجرح سبعة من بينهم امرأة.
فم��ا ه��و رأيكم فيم��ا حصل ،وه��ل الذين
قتل��وا من أبناء الش��عب ش��هداء ،وما هو
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املوقف املطل��وب إذا دخلت قوات االحتالل،
واقتحمت القضاء ثانية؟..

ج :يجب املقاومة ،والدفاع عن النف�س ،والعر�ض ،واملال ،والأر�ض �ض َّد الغزاةِ املحتلني،
وخا�ص��ة مع خرقهم هكذا اتفاق ،فمن قتل يف �س��بيل اهلل فهو من ال�ش��هداء الأبرار ،واهلل
�أكرب ..وجهاد حتى الن�رص.

الدفاع عن النفس

س :16من قتل أنس��انا دفاعاً عن نفس��ه،
أو قط��ع عضوا ً من أعضائ��ه ،أو جرح غيره
اس��تيفا ًء حلق القصاص من غير أن يعتدي
وبالتال��ي مات املقطوع ،أو اجملروح بس��بب
القطع أو اجلرح ،فما هو احلكم الش��رعي
في ذلك؟..

ج :ال �شيء على القاتل املدافع عن نف�سه �إطالقا ،وال على القاطع� ،أو اجلارح ق�صا�صاً.

حول العمليات اجلهادية
س :17م��ا رأيك��م ف��ي ه��ذه العملي��ات
اجلهادية ضد الكافرين املستكبرين؟..

ج :حينما تتقيد بالثوابت وال�رشوط الإ�سالمية التي تر�ضي اهلل تعاىل ور�سوله حممد(�ص)،
وحتقيق �أهداف �إ�سالمية من الطبيعي �أن يكون هذا العمل جائزاً ما يف ذلك ريب.

حول العمليات االستشهادية
س :18ه��ل يس��وغ م��ن وجه��ة ش��رعية
العملي��ات االستش��هادية الت��ي ينفذها
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اإلنس��ان املس��لم ضد القوات العسكرية
األميركية احملتلة في أفغانستان والعراق؟..

ج :نعم ..يجوز ،بل يجب ذلك �إذا توقف الأمر من �أجل حترير الأر�ض والإن�س��ان من
االحتالل اال�س��ت�رشاقي التوراتي ،هذا هو اجلهاد املقد�س يف ت�صفية املجرمني ،فمن قتل يف
ذلك كان من ال�شهداء الأبرار املجاهدين واهلل ويل التوفيق.

االستشهاد ضد احملتلني
س:19س��معنا فتاوى ش��رعية تصدر من
هنا وهن��اك ان الذي��ن يقوم��ون بعمليات
«إنتحارية» ضد الوجود األميركي ش��هداء
علماً ب��أن بعض املقاومني ه��م من أحزاب
غير إسالمية قاموا بذلك؟..

ج :ال�ش��هيد امنا يكون �ش��هيداً عندما ي�ضحي بنف�سه يف معركة احلق والعدالة واالنعتاق،
و�أراد من جهاده بذل روحه النفي�س��ة يف �س��بيل اهلل ،والتطلع اىل وجهه ور�ضاه وحده يف �سبيل
هذا الدين الذي اختاره ،يف �س��بيل هذا النهج الذي �رشعه ،يف هذا ال�س��بيل وحده ال يف �أي
�س��بيل �آخر ،وال حتت �أي �ش��عار �آخر �أو �أطروحة �أخرى ،فهو من ال�شهداء الذين ت�شهد له ثيابه
يوم القيامة� .أما الذين ال ي�ؤمنون باالطروحة الإ�س�لامية كدين ودولة وك�رشيعة ونظام ال معنى
ل�ش��هادتهم ،لأن م�صطلح ال�شهادة من خمت�صات ال�رشيعة الإ�سالمية �صحيح ان اهلل ين�رص دينه
ب�أقوام ال خالق لهم ـ كما يف احلديث ال�رشيف ـ �إال �أنهم غري مر�ضيني عنده �سبحانه وتعاىل.

شهادة ال انتحار
س :20إذا حوصر اإلنس��ان املسلم املقاوم
ووقع في أسر العدو اجملرم احملتل وخشي من
إفشاء إسرار اجملاهدين املرابطني ..أيجوز له
ان يقتل نفسه؟
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ج :نعم ..يجوز ،بل يجب ،وال يعد هذا العمل منتحراً ،بل هو عند اهلل تعاىل� .شهيد
واهلل ويل التوفيق.

«االنتحار» مالبسات وإشكاليات

س :21ف��ي خطاب��ك اإلس�لامي تدع��و
األم��ة ملقاتلة االمي��ركان احملتلني ،برأيكم
«االنتح��ار» بـ«احلزام الناس��ف» جائز في
الشريعة اإلسالمية اخلامتة؟..

ج� :إذا كان الإن�س��ان امل�س��لم املنتحر يريد اخلال�ص من الدنيا ..ب�سبب معاناته احلياتية
امل�ستع�ص��ية� ،أو ب�س��بب قنوطه من رحمة اهلل تعاىل ومننه ،هذا العمل من �أعظم املحرمات
ال�رشعية� ..أما �إذا توقف الأمر على احلزام النا�س��ف وي�ستهدف االرتال الع�سكرية الأمريكية،
وقواعده ،وم�ؤ�س�ساته اال�ستخباراتية ،هذا العمل من �أعظم الواجبات الإ�سالمية ،وهذا �أ�سلوب
من �أ�ساليب اجلهاد الإ�سالمي يف طرد املحتلني الغزاة.

القتل ليس عائقاً ..ولكن
س :22م��ا ه��و املوق��ف الش��رعي مع من
انتس��ب ال��ى اجلي��ش الوطني علم��اً أنه
ُ
ضرب
األميركي��ة في
الق��وات
يش��ارك مع
ِ
ِ
ِ
الق��رى وامل��دن اآلمن��ة العراقي��ة باس��م

مالحقة اإلرهابيني؟..

ج :املفرو�ض علينا �أن ندر�س م�س�ألة اجلي�ش و�سيا�سة اجلي�ش ،وما م�ستقبل هذا الإن�سان
بعد �أن ي�ص��ل اىل مرتبة �ض��ابط .ندر�س هذه امل�س�ألة �أنه� :أهو ميكن �أن يتحول �إىل مدافع عن
الإ�سالم ومثله الكربى وق�ضاياه امل�صريية �أو يتحول �إىل مدافع عن م�صالح اال�ستكبار ،ومطامعه
العوملية الر�أ�س��مالية املتوح�ش��ة يف هذا الوطن امل�س��لم الأعز؟ ..عندئذ ندر�س الق�ضية ب�شكل
�رشعي وعقالين ،وبالتايل ميكن اجلواب بالإيجاب (عن هذا ال�س�ؤال املطروح) �إذا كان يهدف
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من حيث املبد�أ بتحقيق امل�صلحة الإ�سالمية العليا ،واالمتناع عن �رضب القرى واملدن االمنة
طبيعي يكون موقفنا معه ايجابي باالنت�ساب اىل اجلي�ش العراقي  ،واذا كان يتعاون مع العدو
املجرم فاالجابة عن ذلك ينبغي التف�صيل:
اذا كان املنت�س��ب ي�شرتك مع العدو االمريكي املجرم يف مطاردة املجاهدين اللقاء القب�ض
عليهم جاز لهم الدفاع ب�أية و�س��يلة ممكنة ولو �إِجنر ا َ
لأمر اىل قتلهم والي�ش�ترط ذلك اال�ستئذان
من الفقيه اجلامع ل�رشائط الفتوى.
واذا كان املنت�سب ـ ح�سب �إطالعي ـ ين�سق مع املجاهدين يف �سبيل �إعطاء الإحداثيات
لف�صائل املقاومة فاذا جرح �أو قتل يجب اعطاء الفدية لورثته.
و�أما املنت�س��ب الذي يحافظ على املمتلكات العامة �أو اخلا�ص��ة كامل�ص��ارف وامل�ؤ�س�سات
اخلريية ونحوهما فال ي�سوغ قتله .

جواز االختراق
س :23ه��ل يج��وز ارت��كاب املوبق��ات في
س��بيل اختراق ال��دول الكاف��رة ،واألحزاب
والوجهات العلمانية ..وإذا كان هذا املسار
جائ��زاً بحجة احلف��اظ على مكتس��بات
الدولة اإلس�لامية واحلكومة اإلس�لامية
وصيانته��ا من التآم��ر املعولم املدروس .ما
هو الدليل الفقهي في ذلك ..وهل ينسجم
هذا السلوك احملرم مع روح الشريعة املبنية
على الثوابت التي ال تتغير وال تتبدل؟!..

ج :امل�س���ألة من حيث املبد�أ من �ص��غريات دوران الأمر بني املتزاحمني الذي يدور الأمر
بني تقدمي الأهم على املهم ،ف�إذا توقف الأمر يف ا�س��تقالل الدولة الإ�سالمية ،ووحدة الأمة،

189

و�ص��ون كرامتها باملعن��ى الأخ�ص ،جاز النظر �إىل التلفاز والدخول �إىل ال�س��ينما ذات الأفالم
الإباحية املاجنة ،واال�س��تماع �إىل جه��از الراديو ذي النغمات املو�س��يقية املثرية ،والأغنيات
الغرامية املحرمة ،واالختالط مع اجلن�س�ين يف امل�س��ارح واملعاهد واجلامعات �رشيطة �أن تكون
هذه املمار�س��ات مبقدار ال�رضورة الإ�سالمية امللحة ،وهي من باب مقدمة الواجب التي يجب
على الإن�س��ان امل�سلم املكلف حت�ص��يلها و�إيجادها من قبيل حت�صيل املاء للو�صول �إىل الواجب،
والنفق��ة للعي��ال ،فيتعني القول بوجوب ارتكاب احلرام� ،إذا توقف الأمر يف �ص��يانة البي�ض��ة
باملعنى الأخ�ص ،ذلك كله من �أجل احلفاظ على ا�س��تقالل الدولة الإ�سالمية و�صيانتها من
االخرتاق والتداعي وال�سقوط ،ويدل على ذلك �أهمية اال�ستقالل ،وحرمة هيمنة اال�ستكبار
الكافر على بالد الإ�سالم.
قال ال�ش��يخ جعفر الكبري«:يجوزا�س��تعمال �آالت اللهو واللعب والغناء والأمور امل�ش��جعة
للنا�س �إذا توقف عليها نظم اجلنود ،وقطع دابر املعاندين �إخوان ال�شياطني»

()15

ويف مو�ض��ع �آخر ي�رصح�«:إنه ال يجوز التخلف عن الهدنة والأمان وال�ص��لح والعهد ،وال
يجوز االحتيال بالكذب والتزوير يف الق�س��م الأخري(يق�ص��د به اجلهاد االبتدائي) ،وال ب�أ�س
بذل��ك يف الأق�س��ام الأخرى (يق�ص��د به اجلهاد الدفاعي ب�أق�س��امه) �إذا ق��وى الكفار وخيف
ال�رضر»( .)16ومن هنا ..يجب على الويل الفقيه «�إذا علم توقف الت�سلط على الكفار على �أن
ي�أمر جنوده وع�ساكره �أن يلب�سوا لبا�س الكفار �أمرهم ب�أن يلب�سوا لبا�سهم ،وال يجوز لهم التخلف
عن قوله و�إتباع قوله»(.)17
و�إذا توقف الأمر على حفظ بي�ض��ة الإ�س�لام «باملعنى الأعم ،فهل وجوب حفظها يكون
م�س��وغ ًا الرت��كاب احلرام� ،أو يكون احلرام م�س��قط ًا لهذا الوجوب؟ ..ف���إن ثبتت الأهمية يف
جانب فهو .و�إال فالتخيري.
نعم ميكن دعوى القطع بعدم �أهمية ترك احلرام على وجوب حفظهما ،كما هي غري بعيدة،
		
( )15ك�شف الغطاء �ص.407:
		
( )17ن .م� ،ص.408 :
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وعليها(احلقري) ،وعلى هذا فيدور الأمر بني التعيني والتخيري ،فيجب االحتياط حلفظها.
ومن هنا ..ظهر احلكم فيما لو �ش��ك يف �أن مقام االبتالء من �أي البي�ض��تني ،هذا كله
من حيث البي�ضة بق�سميها»(.)18
وخال�ص��ة القول«:ال ريب يف جواز فعل احلرام مع توقف حفظ البي�ض��ة باملعنى الأخ�ص
علي��ه ،لأن ذل��ك من تزاحم الأهم واملهم .ومن هنا ظهر و�ض��وح احلك��م باجلواز يف الغناء،
والك��ذب ،والتزي ب��زي الكفر ،وا�س��تعمال �آالت اللهو واللعب ،وقد �أطلق ال�ش��يخ الكبري
كا�ش��ف الغطاء(()19قد�س �رسه) اجلواز يف بع�ض املذكورات ،ولعل الوجه فيه� :أما ق�ص��ور �أدلة
التحرمي حتى يف حال احلرب ،و�أما ثبوت الرخ�ص��ة ن�ص��اً ،كما يف لب�س احلرير ،هذا كله يف
حفظ البي�ضة باملعنى الأخ�ص»(.)20

اجمللس اصطفاف طائفي فئوي
س:24املع��روف بني األوس��اط السياس��ية
أن الغ��رض من تألي��ف «مجلس احلكم» هو
إدارة ش��ؤون الع��راق في ظ��ل االحتالل ومن
هنا نس��أل :هل هذا التأس��يس يُعد وثيقة
استعباد للشعب العراقي واذالله برأيكم؟

ج :نع��م  ..ان ت�ألي��ف هذا املجل�س من وجهة فقهية من �أعظم املخالفات الإ�س�لامية
جمل�س احلكم من خلف الأبواب
بو�ص��فه حتت هيمنة �أوامر املحتل املجرم .وقد وقع �أع�ض��اء
َ

املغلقة وثيقة ا�ستعباد �أبناء الأمة ،ولو �أن ه�ؤالء املت�صدين �آمنوا بطرد املحتل من حيث املبد�أ،
ومت�سكوا ب�إطالقات الأدلة القر�آنية واحلديثية وعموماتها ،ملا ر�ضوا بتوقيع مثل هذه «الوثيقة»،

الت��ي م��ن �أبرزها حق الفيت��و! ..وملا بادروا بت�أليف ه��ذا (املجل�س) ،وذلك بو�ص��فه خمالف ًا
( )18وجوب النه�ضة.334 :
(� )19أنظر :ك�شف الغطاء.407 :
( )20وجوب النه�ضة.334 :
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لل�رشيعة الإ�سالمية ،والقوانني الدولية ،ول�شعارات التعددية وال�شورية ،التي تطالب بتحقيقها
ِني َ�سبِيالً{ ،واهلل ويل
ين َعلَى المْ ُ�ؤْ ِمن َ
}ول َن يَ ْج َع َل اللهّ ُ لِل ْكَ افِ ِر َ
كل القوى الوطنية والإ�سالميةَ ،
التوفيق وامل�ستعان.

الدستور صك توراتي ـ إجنيلي
س :25احلديث املتداول في الشارع العراقي
ع��ن الدس��تور اجلدي��د املرتقب ،ال��ذي يأتي
على أنقاض دستور عام 1925م ،وما تاله من
دس��اتير غبنت حقوق الش��عب املشروعة،
وكبت��ت احلريات ،فهل االلتفاف حوله حالل
أم حرام من وجهة إسالمية وحسب القانون
الدولي في معاهدة جنيف مرفوض إطالقا؟..
وما هي احللول املترتبة علية في ذلك أفتونا
مأجورين ؟..

الوطن الأع ِز،
ج� :إن ه��ذه امل�س���ألة ال حتل �إال بعد طرد املحتلني الغزاة عن ت��راب �أر�ض
ِ

ِ
وا�ستئناف ال�سلط ِة ال�رشعي ِة املطلقة �إىل ال�شعب العراقي ..وبالتايل يتم هذا امل�رشو ُع من خالل

اخلطوات الرئي�سية التالية:

املجال�س البلديةِ ،وهي منتخب ٌة ب�إرادة ال�شعب معرب ُة عن توجهاته و�رشائحه
إجراء انتخابات
ِ
1ـ � ُ
املختلفة.

إج��راء انتخاب��ات ملجال�س املحافظات تع�بر عن طموحات وتطلع��ات مواطنيها ،ومتار�س
2ـ �
ُ
�ص�لاحياتها طبق��ا لأح��كام القان��ون ،وتت��وىل تنفيذ اخلط��ة العامة للدول��ة يف حدودها
الإدارية.
إجراء انتخابات للجمعية الت�أ�سي�س��ية العراقية مهمتها قبل كل �ش��يء عملية �إعداد كتابة
3ـ � ُ
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و�ص��ياغة م�سودة الد�س��تور اجلديد ،يطابق امل�صلحة الإ�س�لامية العليا لل�شعب العراقي،
ويعرب عن هويته الوطنية احل�ضارية التاريخية الأ�صيلة ،بداهة �أن يتم من قبل ممثلي ال�شعب
املنتخبني بو�ص��فه هو التج�س��يد ال�س��ليم والواقعي ملفهوم التعددية ال�ش��ورية ،وقيم وثقافة
احلرية و�سيادة القانون يف بناء الدولة ،واتخاذ التو�صيات والقرارات امل�صريية ،وال�سيما �أن
�ص��ناديق االقرتاع هي الآلية الوحيدة ملعرفة هذه املوازين ،ولي�س عرب ت�س��ويات وم�ساومات
و�صفقات �سيا�سية ل�صالح �أطراف معينة من جهة ،وعلى ح�ساب �أطراف �أخرى من خارج
الدائرة الإ�سالمية من جهة ثانية.
عر�ض��ها على ال�شعب ال�س��تفتاء عام ،و�إذا
4ـ بعد انتهاء �ص��ياغة م�س��ودة الد�س��تور يجري ُ
�أ�ص��بحت مقبولة من خالل الأغلبية ال�س��احقة ي�ؤخذ بها ،وتغ��دو �رشعية وقانونية ،و�إذا
مل حت�ص��ل على ذلك فيجب العودة �إىل اجلمعية الت�أ�سي�س��ية مرة �أخرى لإجراء التعديالت
املوجبة لذلك.
إجراء انتخابات برملانية قائمة على �ضوء الد�ستور الدائم ..وبوجود الربملان املنتخب ،يبد�أ
5ـ � ُ
وادي الرافدين الأ�ش��م عهده امل�ص�يري التاريخي اجلديد ب�إقام��ة حكومة جماهريية متثل:
الأطياف ال�سيا�س��ية ،والطائفية ،والدينية ،والعرقية املتنوعة ..تدير دفة احلكم على �ضوء
الد�ستور الدائم ،واهلل ويل التوفيق و امل�ستعان.

انتخابات محرمة

خ��اف على مقامك��م الكرمي ما
س :26غير
ٍ
ُ
املفوضية العليا لالنتخابات في فتح
قررتْ ُه
مراكز تس��جيل الناخبني في أنحاء القطر

مل��دة زمنية تس��تغرق عدة أس��ابيع اعتباراً

من بداية تش��رين الثاني ع��ام 2004م فهل
يجوز شرعاً وقانوناً االستجابة ملطالب هذه
املفوضية التي ال يعرفها أكثر أبناء الشعب
العراقي ،أفتونا مأجورين.
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ج :يج��ب عل��ى كل العراقيني الأماجد امل�ش��اركة الفعلية يف ه��ذه االنتخابات املمهدة
لت�ش��كيل اجلمعية الوطنية الدائمة ،واملجل�س الرئا�سي ،واحلكومة ،و�إذا حتققت هذه ال�رشوط
الوطنية والإ�سالمية املرتبطة بحا�رض وم�ستقبل وطننا و�شعبنا فيمكن حتديدها مبا يلي:
 1ـ تعي�ين جدول زمني خلروج القوات الأجنبية من العراق ،و�أن تخرج من املدن قبل �إجراء
االنتخابات.

 2ـ �إلغاء قانون �إدارة الدولة امل�ؤقت بو�صفه كتب ب�إمالءات �أمريكية ل�صالح الأطماع الأَجنبية،
وال ت�صح االنتخابات على �أ�سا�سه.
 3ـ يجب معرفة �أع�ض��اء املفو�ض��ية العليا� ،رشيط َة �أن يكونوا من العراقيني املعروفني بالنزاهة
واال�ستقامة والعمل ال�صالح.

 4ـ �إنهاء االنفالت الأمني الرهيب يف جميع �أرجاء العراق ،و�إطالق �رساح كل املعتقلني.
 5ـ �رضورة الرقابة الدولية الوا�سعة على االنتخابات ل�ضمان نزاهتها.
و�أخ�يراً� ..إذا مل تتحقق هذه ال�رشوط الأ�سا�س��ية ،ف�إن مثل ه��ذه االنتخابات يجب �أن جتابه
بالرف���ض واملقاطع��ة ،وال يجوز تقدمي التنازالت لهذا الطرف �أو ذاك ،لكي يحدد ال�ش��عب

العراقي م�ستقبله ال�سيا�سي ،وطريق بناء دولته امل�ستقلة املرتقبة ،حتى تغدو مب�صاف الدول
املتقدمة ،واهلل ويل التوفيق وال�سداد.

حول الدستور العراقي

س :27هن��اك دع��وات وجُ ْ
هت إلى الش��عب
العراق��ي م��ن قي��ادات ومرجعي��ات عربي��ة
وإس�لامية كان��ت فيم��ا مض��ى تقاط��ع
االنتخابات والتصويت على الدستور بحجة
أنه ال يج��وز في ظل االحتالل (وحالياً) تدعو
الش��عب لتس��جيل أس��مائهم في املراكز

194

ت�أ�صيل معريف بني الثورية والال ثورية

االنتخابية لغرض التصويت فمنهم من دعا
للمصادق��ة عليه ،ومنهم م��ن دعا لعدمه،
ومنهم من ينتظر ،فهل يُجوز س��ماحتكم
كل هذه اآلراء املطروحة؟..

ميكن �صياغته �إال يف ظل �ش��عب متحرر من الهيمنة الآجنبية ،ويف
ج� :إ َّن
الد�س��تور ال ُ
َ

ظل �س��لطة �رشعية وطنية م�ستقلة ،بل يجب ت�أجيل كتابته �إىل اجلمعية الوطنية القادمة بعد
طر ِد املحتلني امل�رشكني والكافرين ،هذا ويجوز ملن يرغبون معار�ض��ة اال�ستفتاء الد�ستوري من
خالل �إبداء كلمة ر�س��الية فا�ص��لة هي(ال) لد�ستور الف�ص��ل العن�رصي والطائفي ،مع علمنا
بعدم نزاهة اال�س��تفتاء الذي يجري حتت هيمنة املحتل وعمالئه ومرتزقته واهلل مع ال�ص��ابرين
املرابطني املجاهدين.

االستعانة بالفاسق
س :28برأيكم هل يجوز التنسيق والتعاون
مع من يرتكب املوبقات ،وهو يقود العمليات
امليداني��ة الت��ي تس��تهدف ط��رد االحتالل
األميركي من بالد الرافدين؟..

ج :نع��م يجوز ،ذلك �رشيطة �أن ال يكون ه��ذا القائد امليداين خائن ًا يف العمل اجلهادي
و�إذا �أردت ان تعرف امل�س���ألة يف معاملها الرئي�س��ية اقر�أ ف�ص��ل« :حوارات يف فقه ال�سيا�سة» يف
كتابنا« :اخلطاب الآخر» �ص. 73:

حول استخدام األسلحة احملرمة
س :29هل يجوز استخدام األسلحة احملرمة
دولياً؟..
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ج :نع��م ي�س��وغ ذلك �إذا توقف الأمر على حترير كام��ل الرثى الوطني العراقي من
ن�ير االحتالل الأمريك��ي والربيطاين الكاف��ر  ،ذلك كله يف �س��بيل حتقيق االطروحة
اال�س�لامية بو�صفها م�رشوع ًا ل�ص��ناعة امة ر�س��الية ودولة ثورية ملتزمة ذات مو�صفات

تعددية �شورية معينة.

آليات املقاومة
س:30م��ن خ�لال خطابك��م السياس��ي
اإلسالمي نس��تنتج حرم��ة التع��اون م��ع
الغزاة احملتلني ،ب��ل تدعو العراقيني األماجد
ملقاومة االحتالل األجنب��ي ..ما هي اخلطط
واآللي��ات املقترح��ة بعد أن خرج الش��عب
العراقي الصابر احملتسب من هول املشكلة
الدكتاتورية ،وهو مثخن باجلراح ،وتعصف به
األزمات السياسية واالقتصادية واإلدارية.

     ج :مير م�رشوع اجلهاد بثالث مراحل رئي�سية:
     الأوىل :يجب ان تكون املقاومة بـ «الأ�س��اليب ال�س��لمية» ،وال تخ�ضع لإمالءات
العدو املجرم الأمنية واللوج�ستية وال�سيا�سية� ،أو للإغراءات والوعود اخلادعة املاكرة من قبله..
أ�س��ي�س العالقات الأخوية بني
والوطني ،وت�
إ�س�لامي
الثوري ال
احل�س
ِ
ذل��ك كل��ه بعد جتذير ِ
ِّ
ِّ
ِّ

الأديان واملذاهب والأطياف العراقية.

    الثانية :يجب �أن تكون املقاومة �ش��عبوية واعت�ص��امات جماهريية ملدة �شهر اىل اربعة
ا�ش��هر� ،إقتداء بانتفا�ض��ة احلجارة الفل�س��طينية التي ا�س��تطاعت �أن تعمق الروح االقتحامية
ملواجهة العدو ال�صهيوين املتغطر�س.
    الثالثـة :يجب �أن تكون املقاومة م�س��لحة من خالل �إعالن �س��قف زمني حمدد ملدة
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اربع وع�رشين �س��اعة ننا�ش��د الغزاة املحتلني باخلروج فوراً من الوطن االعز ،ف�إن مل ي�س��تجيبوا

أر�ض والإن�سان.
نعلن اجلهاد اال�سالمي بو�صفه
الطريق الوحي َد لتحرير ال ِ
َ
فحني ذلك ُ

املفخخات وتشويه املقاومة
س:31ظه��رت بع��د فت��رة زمني��ة ليس��ت
بطويل��ة بع��د االحت�لال األجنب��ي للعراق
س��يارات مفخخ��ة معظمها ف��ي املناطق
الشيعية ،ماذا تعني هذه االنفجارات ،ومن
في نظركم املسؤول عنها؟..

ج :تعني هذه االنفجارات حماولة يف جت�س��يد الإرباك ال�سيا�س��ي ،واالنفالت الأمني،
وخلق فتنة مذهبية بني الطائفتني الإ�سالميتني «ال�سنية» و«ال�شيعية».
حتدث هنا �أو هناك هي من
�أما من امل�س���ؤول عنها فهو بت�ص��وري �أن هذه التفجريات التي
ُ
املحتل الكاف ِر يف �سبيل دميومة بقائه يف بالد الرافدين ،ويريد الإيحاء الدائم ب�أن العراق
ري
تدب ِ
ِ
غري م�ستقر حتى يعطي انطباع ًا ب�أ َّن العراقيني من «�سنة و�شيعة» يقتلون بع�ضهم بع�ضاً ،و�أنهم
َ
وبناء على ذلك
بحاجة �إن�س��انية ملحة �إىل قوة حتميهم من الدمار والبوار والت�س��يب وال�ضياعً ،
ف�إنه ي�سعى ليبقى(�أي املحتل) �إىل �أمد غري حمدود.

حول املتعاون مع املقاومة
س :32ل��و هج��م أف��راد اجلي��ش (الوطن��ي)
العراقي مبعية اجلنود االميركان ،وأرادوا قتلي،
وس��بي عائلتي بحجة إني م��ن اإلرهابيني،
فهل يجوز الدفاع بالوس��ائل املمكنة ،وإذا
كان جائزاً ش��رعاً وعرف��اً من وجهة نظركم
بوصفهم متعاونني م��ع الكافر احلربي ،بيد
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ان البع��ض منهم ينس��قون م��ع املقاومة
العملياتية امليدانية والسياسية ،هل يجوز
تنفيذ احلكم بحقهم؟..

ج� :إذا توقف االنت�ص��ار على قتل املتعاون معنا� ،أو جرحه ..يتحقق ال�ض��مان يف هاتني
ال�صورتني.

إشكالية احلاكم اإلسالمي املستبد
س:33لو هجم املس��تكبر األميركي الكافر
بـ«أسم اخلالص من االستبداد والدكتاتورية،
ونش��ر اإلص�لاح والدميقراطية» عل��ى دولة
مس��لمة عربي��ة أو غي��ر عربية لالس��تيالء
عليها ،ونهب خيراتها ،وإفس��اد ش��عبها،
فه��ل يج��ب الدف��اع عنها حتى ل��و كانت
ه��ذه الدول ش��مولية فوقية تص��ادر احلياة
السياس��ية بأنظم��ة الط��وارئ ،وأجه��زة
القمع اإلرهابية؟..

ج :يجب على كل م�س��لم وم�س��لمة الدفاع عنها ،وب�أي و�سيلة ممكنة ،هذا ويجوز ،بل
ال يف ا�ستقاللها ،و�سيطرة الكافر
يجب اخلروج عليها وا�س��تبدالها بحكومة عادلة ما مل ي�ؤد خل ً

امل�ستكرب عليها.

جمعية وطنية غير شرعية
س :34لو غدت الدول العربية اإلسالمية من
خالل رموز مجالس��ها النيابي��ة (املنتخبة)
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موجباً لنفوذ االس��تكبار األميركي ،والكفر
الصليبي على كيان هذه الدول بحيث يخاف
منه على بيضة اإلسالم والسيادة الوطنية،
(ول��و مس��تقبالً) كي��ف يكون التع��اون مع
هؤالء برأيكم؟..

ج :من وجهة �إ�سالمية ه�ؤالء من اخلائنني للدين والوطن ،ويجب على الإن�سان امل�سلم املكلف
جمازاتهم ،ولو بالو�س��ائل واملقامات املنفية :كمقاطعتهم ،وترك معاملتهم ،والإعرا�ض عنهم،
وال�سعي اجلاد لعزلهم عن ال�سيا�سة و�إدارة �ش�ؤونها ،وحرمانهم من احلقوق االجتماعية.

املقدس والالمقدس
س :35ما هو رأيك��م في ما حصل (اآلن) من
إب��ادة جماعية ملدين��ة الصدر ،والش��علة،
والفلوج��ة ،والرم��ادي وس��امراء ،والقائ��م،
وكربالء ،واألعظمية ،وباقي مدن العراق ،بعد
انتهاء مراس��يم أربعينية احلس�ين ،ويهدد
احملتلون بالهجوم على أق��دس مدينة فيها
رفاة اإلمام علي(ع) باسم مكافحة اإلرهاب،
ومط��اردة القتلة ،فما ه��و املوقف املطلوب
إذا دخل��ت ق��وات االحت�لال ،واجتاحت هذه
املدينة املقدسة؟..

ج :يجب الدفاع واملقاومة والت�ص��دي وال�ص��مود �ض��د الهجمات الع�سكرية والدفاع
عن املدن العراقية كافة ،فمن قتل يف �س��بيل اهلل ،فهو من ال�ش��هداء الأبرار ،واهلل املوفق
وامل�ستعان.
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في مسألة الهجرة
س :36ما حكم السفر إلى الدول األجنبية غير
اإلسالمية ،السيما في ظل أوضاع العراق احملتل
املستباح من قبل كافر طامع مستكبر؟..

ج� :إذا كان هدف الإن�س��ان امل�س��لم املكلف يف هجرته �إىل دار الكفر يف �س��بيل م�صلحة
�إ�سالمية عليا ،ومل ي�ستلزم �ضعف ًا يف دينه ،و�ضعف ًا يف �إميانه يف هذا املجال ال مانع من ذلك.
ولك��ن الأق��وى عندي عدم جواز ال�س��فر لإ�س��تحالة �إحراز دينه مما ي�س��توجب انطباق عنوان
التعرب بعد الهجرة عليه( .)21واهلل العامل.

اجلهاد خارج عن أمور االستخارة
س :37البع��ض م��ن اجملاهدي��ن املناهض�ين
لالحت�لال يأخ��ذ «االس��تخارة» م��ن القرآن
الكرمي في تنفي��ذ كل عملية يقوم بها ضد

العدو اجملرم ،فهل يكون هذا التصرف مأثوماً
عليه عند اخملالفة ،وما هو احلكم الش��رعي
على ذلك؟..

ج� :إذا وجبت املقاومة الإ�سالمية ،فال مورد للإ�ستخارة.

الفتنة الطائفية

س :38في رأيكم م��ن وراء الفتنة الطائفية
ف��ي العراق ،هل يجوز جتذيرها بني الش��عب
العراقي بكل طوائفه وأعراقه ،وما هو احلل
األمثل إلزالتها ،والقضاء عليها؟.

( )21انظر :بالتف�صيل فقرة  «:الكالم يف الهجرة مو�ضوع ًا وحكماً)) من كتاب :وجوب النه�ضة.419 :
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ج :قد �أجبت على هذا ال�س�ؤال ب�شكل مف�صل يف بيان �صدر يل ون�رش على بع�ض مواقع
الأنرتنت ،وال�ص��حاف ِة العربي ِة والإ�س�لامية ،ون�رش يف موقعنا ،ويف افتتاحية جريدتنا «براءة»
�صوت امل�ست�ضعفني يف العراق ،حتت عنوان�« :أجل ..هكذا يخطط الأمريكان» فراجع(.)22

خطباء املنبر احلسيني
س :39هناك بعض قراء املنبر احلسيني يروجون
ألفكار تخدم احملتل األجنبي لعراقنا املس��لم،
ٍ
ً
ً
ويصدرون أحكاما إس�لامية باس��م املرجعية
الدينية ،فما هو موقفنا الشرعي جتاه هؤالء؟..

ج :م��ن وجه��ة �رشعية ه�ؤالء خطر على مبادئ الإ�س�لام املحمدي الأ�ص��يل ،ويجب
عليكم منعهم من ارتقاء هذه املنابر الإ�سالمية� ،إال �إذا قدموا التوبة ال�صادقة ،و�أعلنوا احلرب
بال هوادة على املحتلني الغا�صبني ،وعلى املتعاونني مع العمالء ،واجلوا�سي�س ،واملرتزقة.

اإلرهاب وعوم املصالح
س :40ما رأيكم بـ «قانون مكافحة اإلرهاب» الذي
صدر م��ن قبل ما يس��مى بـ«اجلمعية الوطنية
العراقي��ة» ،والذي يس��تهدف كل م��ن يعارض
احلكومة (املنتخبة) أيُع ُد من اإلرهابيني؟..

ج :قد بينا ـ فيما �س��بق �أن هناك بون ًا �شا�سع ًا بني املقاومة والإرهاب ..و�أن املقاوم َة هي

التي ت�س��تهدف املحتلني الغزاة ،وهذا من �أعظم الواجبات الإ�س�لامية ،والإرهاب هو الذي
ي�س��تهدف املواطنني الأبرياء ،وهذا من �أعظم املخالفات ال�رشعية ،و�إذا طبق هذا القانون فقد
ي�ستغل �سيا�سي ًا وطائفي ًا وعن�رصي ًا بو�صفه قانون ًا اطالقي ًا تعميمي ًا ال يفرق من حيث املبد�أ بني
( )22الجل ان تعرف ن�ص البيان � ..إقر�أ  :جريدة براءة �صوت امل�ست�ضعفني يف العراق ،ع� ،8 :س2005 ،1 :م.
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املقاومة العملياتية امل�رشوعة ،وبني الإرهاب الإجرامي الع�شوائي ،وبخا�صة �إذا جاءت حكومة
غري ملتزمة ف�سيكون �سالح ًا ا�سرتاتيجي ًا بيدها �ضد �أية معار�ضة تربز يف ال�ساحة العراقية.
وبكلمة �إن م�ص��طلح الإرهاب من لدن ه�ؤالء ،هو :م�ص��طلح �ض��بابي وغري حمدد عن
ق�صد وعمد ،ويتم من خالله خلط الأوراق بني العمليات التخريبية العدوانية ،وبني عمليات
املقاومة امل�سلحة امل�رشوعة.
هذا ،ونحن ندين �سن هذا القانون ،ونرى �أ َّن حم�صلَته ال�سيا�سي ِة هي يف م�صلحة �أعداء

امل�رشوع التحرري الإ�سال ِّمي ،مل ولن ن�سقطَ يف وحل �أمريكا اال�ستكبارية ،وال�صهيونية العاملية
م��ن خ�لال تبني مفهومه��ا للإرهاب ،ومل ولن نفقد البو�ص��لة التي ت�ش�ير �إىل �أ َّن االحتالل

الأمريكي و�أجهزة الكيان ال�ص��هيوين هما الإرهاب ،و�أن مقاومتهما �أمر م�رشوع كتاباً ،و�سنة،
و�إجماعاً ،وعقالً ،و�ضمرياً ،وتاريخاً.

وضوح املنهج واجب شرعي
س :41البعض من ش��يوخ العشائر ،ووكالء
املراجع الدينيني ،ورؤس��اء جمعيات اجملتمع
املدني ،وقيادات األحزاب اإلسالمية يقيمون
عالقات ودية ،وصداقات حميمة مع القوات
املتعددة اجلنسيات بقيادة الواليات املتحدة
األميركي��ة ،برأيكم ما ه��و حكم هؤالء من
وجهة إسالمية؟..

ج :ال بد لنا من �أن نتحدث معهم على �أ�س��ا�س �أنهم :هل هم م�س��لمون ي�ؤمنون باهلل
واليوم الآخر� ،أم لي�سوا م�سلمني ..فما معنى الإ�سالم؟ ..الإ�سالم لي�س خا�ضع ًا للعوملة،

واحلداثة ،والعقل املنفعل الذي يت�أثر بالعقل املجتمعي ..الإ�سالم عقيدة ،و�رشيعة ،فمن
مل ي�ؤم��ن ب��ـ «العقيدة» فلي�س مب�س��لم ،ومن �آمن بال�رشيعة ومل يلتزم بتطبيقها فهو فا�س��ق،
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ولهذا عندما نرى ه�ؤالء وه�ؤالء ال يطبقون املثل واملبادئ الإ�س�لامية ،علينا �أن نر�ش��دهم
باملوعظة احل�سنة ،وننا�شدهم �أن يحددوا موقفهم جتاه الكافر احلربي الفاقد للعوا�صم اخلم�سة
امل�ش��هورة كالإ�س�لام واجلزية ،و�أن ي�س��تمروا ب�إدامة االت�ص��ال باهلل ،والتم�سك ب�رشيعته،
وتطبي��ق �أحكامه ،و�أ ْن نبني لهم عدم االغرتار بطراوة العي�ش ،ورخاء احلياة على ح�س��اب

الدين والوطن والأمة.

التجنيس حرام
س :42بسبب قانون اجلنسية العراقي الذي
سن في الدستور الدائم استوطن البعض من
اليهود للكيان الصهيوني بالدنا العزيزة ،بيد
أ َّن هؤالء ليسوا منخرطني في سلك املوساد
االس��تخباراتي ،وجيش الكيان الصهيوني،
وإمن��ا هم مواطنون عادي��ون ،علماً أ َّن آباءهم
كان��وا قبل نكبة فلس��طني عراقيني ..فهل
يجوز التعامل معهم من قبيل :بيع وش��راء
األراض��ي الزراعي��ة ،والدور الس��كنية ،وغير
ذلك من املعامالت االقتصادية؟..

ج :ال ي�سوغ البيع وال�رشاء ،والت�صدير واال�سترياد ،واملقاوالت وكثري غريها ..حتى لو كانوا
من املواطنني العاديني بو�صفهم كفار حرب اغت�صبوا �أر� ًضا �إ�سالمية من �أهلها ال�رشعيني ،يجب
طردهم بكل الو�سائل امل�رشوعة من العراق ،ومن فل�سطني ،واهلل مع املجاهدين ال�صابرين.

مؤسسات «خيرية» مشبوهة
س:43نح��ن اكتش��فنا العدي��د من الش��ركات
التجاري��ة والصناعي��ة ،واملؤسس��ات «اخليرية»
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االجنبية يدعمون إس��رائيل الت��ي هي في حالة
حرب م��ع العرب واملس��لمني ،ونحن نتعرض في
حياتن��ا اليومية له��ذه املغريات كبيع الس��لع،
والبضائ��ع ،وعق��د املق��اوالت ،وتق��دمي املن��ح
والق��روض ..ت��رى هل هن��اك حرمة ش��رعية في
التعامل في مثل هذه الشركات ،واملؤسسات؟..

ج :ال يج��وز ذلك ،ب��ل يجب مقاطعتها ،ويحرم التعامل املتبادل معها بو�ص��فها تقوية
للعدو املجرم يف فل�سطني املحتلة.

التعاون االستثنائي
س :44كي��ف نتعاط��ى من وجهة ش��رعية
مع الذين يتهجمون على حاكمية اإلسالم
كنظام ودولة في العراق؟..

ج :بالن�س��بة لهذه الهجمة ميكن �أن نواجهها نحن مب�س��تواها ،ف�إذا فر�ضنا �أنها احتاجت
�إىل التفنيد الفقهي� ،أو الفل�س��في� ،أو العلمي الأ�شمل والأرقى فنواجهها بتلك الأ�ساليب..
و�إذا كانت يف موقف من املواقف ال�شعبية اجلماهريية فنواجهها ـ كذلك ـ بالأ�سلوب ال�شعبي
اجلماهريي املت�صاعد.

ثوابت الدولة اإلسالمية
س :45ما هو مقياس الدولة اإلس�لامية ..أو
غير اإلسالمية؟..

د�ستورها �إ�سالمياً ،ولكن مل يطبق بع�ض مواد بنود هذا الد�ستور،
ج :مقيا�س��ها �أ ْن يكون
ُ

كم��ا نعتقد �أن الدول��ة العثمانية مبا فيها من انحراف ،بيد �أنها ا�س�لامية بح�س��ب الظاهر،
وقوانينها م�س��تمدة من م�ص��ادر الت�رشيع الإ�س�لامي ..وهذا بخالف الدول التي تطلق على
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نف�سها (�إ�سالمية) ود�ساتريها وقوانينها م�ستمدة من القانون البلجيكي ،وال�سويدي ،والفرن�سي
(مث�لاً) ،ه��ذه ه��ي من وجهة نظرن��ا ال تعد دول �إ�س�لامية مبا يف هذه الكلم��ة من �إحاطة
و�شمولية ،و�إمنا هي دول علمانية يف مفاهيمها ،ويف قوانينها ،ويف ت�صوراتها ،و�إ ْن كانت تعلن
ر�سمي ًا �أن دين الدولة هو :الإ�سالم.

إشكالية اإلرهاب االصطالحي
س :46إذا كان اإلسالم يرفض اإلرهاب الدولي
من حي��ث املب��دأ ..فلم��اذا ال توافقون على
ً
وخاصة في
شن حرب واسعة ضد اإلرهاب،
عراقنا اجلريح؟..

ج� :إ َّن مكافح��ة الإره��اب ال��دويل التي يدعو لها اال�س��تكبار الأمريكي هي كلمة حق
يراد بها باطل ـ كما يقال ـ لأن اال�س��تكبار الأمريكي �أيام احلرب الباردة كان يغزو دول العامل
امل�ست�ض��عفة با�سم مكافحة ال�شيوعية بو�ص��فها حتارب القيم الدينية والأخالقية ،وبعد انتهاء
احلرب الباردة «�أي بعد �سقوط املع�سكر اال�شرتاكي» بد�أ بغزو دول العامل املتمرد على �سيا�سته
التو�س��عية با�سم مكافحة الإرهاب الدويل هذا �أوالً ..وثانياً� :إذا كان املو�صوفون بـ«الإرهاب»
هم من ي�ستهدف الكفار الفاقدين للعوا�صم اخلم�سة امل�شهورة كالإ�سالم واجلزية ،فهذا الو�صف
جرم عظيم ،لأن من حق امل�ست�ض��عفني املطالب��ة بحقوقهم امل�رشوعة ،ومطاردة كل من يحتل
�أوطانهم ،وي�سلب خرياتهم ،ويهتك نوامي�سهم.

الدين التكفيري
س :47ما رأيكم بتكفير اإلنسان املسلم اآلخر،
وهذا ما نلمسه كثيراً في عصر العوملة واحلداثة،
خاصة بني أوساط بعض اإلسالميني؟..

ج :التكفري فيما بني امل�سلمني من �أعظم املخالفات ال�رشعية ،وامل�ستفيد الوحيد من هذا
القذف والتكفري هم �أعداء الإ�سالم التقليديني من �صهاينة و�صليبيني.
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هدر دم املسلم حرام
س :48برأيك��م ه��ل يج��وز تصفي��ة أه��ل
السنة واجلماعة جس��دياً ،وإظهار العداوة
والبغضاء لهم بوصفهم ال يعتقدون بوالية
أهل البيت(ع) ،وال بإمامتهم املعصومة؟..

ج :من �أكرب املحرمات الإ�س�لامية قتل الإن�س��ان امل�س��لم الذي ي�ؤمن بتوحيد اهلل تعاىل
بو�صفه املطلق ،وبنبوة الر�سول حممد(�ص) بو�صفه خامت الأنبياء والر�سل ،وباليوم الآخر.

االحتراب الطائفي حرام
عل��ي أمي�� ُر
س :49كلن��ا نع��رف أ َّن اإلم��ام
ٍّ
املؤمن�ين(ع) ،ق��د تنازل عن حقه الش��رعي
ف��ي اخلالفة صيانة لوح��دة األمة ،ومن أجل
مصلح��ة اإلس�لام ،في الوقت ال��ذي ال نرى

الي��وم على الصعي��د اإلس�لامي إال صراعاً

محتدماً بني املؤسسات«الدينية» املذهبية
وتكفير بعضهم البعض ،وتكذيب بعضهم
البع��ض األمر ال��ذي أخذ يفقد ثق��ة األمة
مبراجعها وقياداتها ..كيف ميكن ـ من وجهة
نظركم ـ تصحيح هذا الواقع السيئ البالغ
اخلطورة؟..

ج:املفرو�ض على املعنيني ب�ش�ؤون القيادة الفكرية والإ�سالمية هو� :إيجاد برنامج جبهوي
يو�ض��ع ب�س��ياقات مبدئية متوازنة ..كوثيقة ت�ؤلف �شمل �أبناء الأمة ،ثم ال يحدد �إطار ت�سوية
االئتالف اجلبهوي بطائفة �إ�س�لامية دون �أخرى ،ولأجل �أن تعرف ت�صحيح امل�س�ألة يف معاملها
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الرئي�سية ،والو�صول �إىل �أقرب الوجوه اعتقاداً ملراد ال�شارع الأقد�س ،اقر�أ ف�صل«:ماذا ننتظر؟»..

يف كتابنا«:من�ش�أ اختالف الأمة».

قتل الكافر احلربي
س :50ه��ل جتوز املقاومة واجله��اد االبتدائي
في غيبة اإلمام املعصوم برأيكم؟..

ج :يج��وز عندي ذلك ،بل يجب �إذا تهي�أت الظروف املو�ض��وعية والذاتية ،وتهي�أ اجلند
وال�س�لاح والرثوة� ،أ ْن نحتل العامل عنوة من �أجل �أ ْن نن�رش كلمة ال اله �إال اهلل ،حممد ر�س��ول
اهلل ،ومن �أجل �أ ْن تكون كلمة الرحمن هي العليا ،وكلمة ال�ش��يطان هي ال�س��فلى ،كل ذلك

بعد �أ ْن ندعو تلك الأقوام والأمم �إىل اعتناق ال�رشيعة الإ�سالمية اخلامتة باحلوار احل�ضاري ،ف�إ ْن
مل يقبلوا بهذا العر�ض نفر�ض عليهم �رضيبة اجلزية كحد �أدنى ،فان مل ي�س��تجيبوا نقاتلهم ال
حمالة ،وفاق ًا ل�صاحب وجوب النه�ضة ،و�صاحب تكملة املنهاج ،و�صاحب اجلهاد الإ�سالمي،
و�صاحب من وحي القر�آن.

احلد الفاصل بني الشرعية و«الواقعية»
س :51هل يج��وز من وجهة نظر اس�لامية
إقامة عالق��ات مع الكافري��ن الذين هم في
حال��ة حرب م��ع املس��لمني ،وتس��بب تلك
العالقات فتح جس��ور متنوعة بني اجلانبني
املوجبة إلضعاف املس��لمني ،وتقوية شوكة
الكافرين؟.

ج :ال ي�سوغ ذلك �إطالقاً� ،إال يف ق�ضايا ر�سالية �رضورية ملحة تقت�ضي التعاون والتن�سيق
من قبيل اقتناء املعدات احلربية اخلفيفة منها �أو الثقيلة� ،أو التدريب على ا�ستعمالها.
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املقاطعة االقتصادية
س :52ه��ل صحي��ح أ َّن س��ماحتكم ق��د
أفتيتم من وجهة فقهية مقاطعة البضائع
األميركي��ة ف��ي الوقت الذي نح��ن بحاجة
ماسة إلى البعض منها؟.

ج� :أجل..وال نزال نفتي مبقاطعة ال�سلع والب�ضائع الأمريكية ،ولو كانت �أزهد و�أرخ�ص،
وحتى لو كان اال�س��ترياد من الواليات املتحدة الأمريكية �أ�س��هل ،ال ي�سوغ �رشا�ؤها �إذا �أمكن
اال�ستغناء عنها قدر دائرة الإمكان ،وذلك لوجود البدائل ..كمبادرة ر�سالية ثورية لالحتجاج
والغ�ض��ب والثورة والتحدي لل�سيا�سة الدكتاتورية التي تتبناها الإدارات الأمريكية املت�صهينة.
َ
نعطيهم �أية قوة� ،أو
حرم علينا �أ ْن َ
هذا هو املوقف الر�س��ايل احلا�س��م ،لأ َّن اهلل �س��بحانَ ُه وتعاىل َّ
مننحهم �أية �صداقة ومودة.

التعاطي مع أهل البدع
س :53ه��ل يج��وز املش��اركة ف��ي ن��دوات
ومؤمت��رات ،ومجالس أه��ل الب��دع ،والفرق،
واألحزاب الضالة واملضلة ،وقراءة صحفهم،
ونشراتهم ،وكتبهم؟..

ج :ال يجوز ذلك �إطالقا� ،إال �إذا كان هدفه من احل�ضور� ،أو القراءة هو القدرة على تفنيد
�آراءهم ،وهدايتهم �إىل العمل ال�صالح ،والتقوى واملبادئ واملثل الكربى.

املعرفة مـلـك عـام

س :54وإذا كان خطيباً إسالمياً ،أو حسينيا،
أو سياسياً ..هل يجوز التسجيل عليه؟..

ج :نعم ..يجوز له ذلك.
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عدوان على بديهيات اإلسالم
س :55ص��رح بعض رموز املرجعي��ة الدينية
أ َّن«لي��س هناك أي دليل ش��رعي على إقامة
دولة إس�لامية ،وإمنا يطلب من��ا إقامة دولة
منتخب��ة م��ن قب��ل الش��عب» كم��ا ص َّرح
بذلك الس��يد السيس��تاني إل��ى صحيفة:
«ديرل ش��بيغل»:الرأي للن��اس ،وهم يقررون
ذلك ،ونحن مش��رفون على ذلك!! ،»..فما هو
رأيكم؟..

نوع الإن�سان ،و�إطار حلكومة احلق
النظام ال
ج�:إ َّن
منهج يف م�سرية حياة الإن�سان ِ
إ�س�لامي ٌ
َ
َّ

والعدل والعطاء ،وتطبيق لفري�ض��ة ر�س��الية م��ن �أعظم فرائ�ض اهلل ،وا�س��تئناف لروح التجربة
العملية والتي مار�س��ها �شخ�ص��ي ًا الر�س��ول القائد حممد(�ص) ،وقبله الأنبياء و�أو�صيائهم(ع)،
وقدموا الت�ضحيات اجل�سام لأجل حتقيقها على �صخرة الواقع العملي �إىل يوم يبعثون ،و�أما الذي
�أفتى بعدم وجود � َّأي دليل �رشعي على �إقامة دولة �إ�سالمية ،بل يجب الإ�رشاف عليها وح�سب،

هذا خالف الأدلة ال�رشعية ،والقواعد العلمية ،وال يقول بذلك �إال النادر وهو مرتوك.

حرمة التصرف باحلق الشرعي
س :56هل يج��وز إعطاء احلقوق الش��رعية
للمقاومة اإلس�لامية املناهض��ة لالحتالل
األجنبي بال استئذان من املرجع الديني؟..

ج :نعم يجوز ،على كل م�س��لم وم�سلمة دعم املقاومة امل�رشوعة من احلقوق ال�رشعية..
�سواء �أكانت من الزكوات� ،أم الأخما�س� ،أم ال�صدقات ،بل يجب مع ال�رضورة الإ�سالمية اذا
توقف الأمر على انتزاع �أموالهم.
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السكوت إزاء البدع جرمية
س :57إذا ظهرت على الس��احة اإلس�لامية
بدعة ش��عائرية ،أو اجتماعية ،أو سياسية،
أو عقائدية(م��ن قبل ش��خص ..س��واء كان
عادي��اً ،أم ش��اخصاً ..وس��واء كان عامياً ،أم

فقيهاً) توجب االنحراف عن خط أهل البيت
الطاهر(ع) ويغدو س��بباً رئيس��ياً لالنحراف
العقيدي ،واالضط��راب االجتماعي ،والعنف
السياس��ي ،فماذا تكون وظيفتنا الشرعية
حيال هذا الشخص الضال املضل؟.

ج :يجب على الدعاة ك�ش��ف احلقيقة الإ�س�لامية ،و�إظهار احلق الر�س��ايل ،و�إجها�ض
الباطل ال�شيطاين ،ولو مل يكن ت�أثريه على املدى الزمني الق�صري.

الفيدرالية مبنى مستورد
س :58هن��اك صيحات م��ن قبل البعض من
الن��واب العراقيني قد حتوم حولها ش��بهات
معينة كالدعوة إلى حتقي��ق الفيدرالية في
وس��ط وجنوب العراق وشماله تسبب على
امل��دى البعي��د – القري��ب تقس��يم العراق
إلى أقاليم ش��يعية وس��نية ،كذلك كردية،
كمقدم��ة ال��ى تقس��يم العال��م العرب��ي
واإلس�لامي ال��ى كونتونات ودوي�لات عرقية
وإثني��ه متناح��رة ومتقاتل��ة في م��ا بينها
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م��ن أج��ل أ ْن تبقى املؤسس��ة العس��كرية
الصهيونية هي األقوى ف��ي املنطقة ..فهل
يجوز مساندة هذا املشروع املقترح؟ ..وكيف
لنا أ ْن نتعامل مع هؤالء ..أفتونا مأجورين؟.

ج :ال يجوز تفعيل الفدرنة يف بالد الرافدين الأ�ش��م وحتقيقها ب�أية �ص��ورة من ال�ص��ور
بو�صفها فيها مفا�سد �سيا�سية ،واقت�صادية ،واجتماعية تخدم امل�رشوع الأمريكي – ال�صهيوين
يف املنطق��ة برمته��ا ،بل يج��ب مقاطعة كل من يدعو لذل��ك ،واهلل مع امل�ؤمنني ال�ص��ابرين
املجاهدين.

زيارة الكنائس
س :59هل يجوز التردد على الكنائس بهدف
االط�لاع عل��ى ممارس��ة الطق��وس الدينية
املسيحية؟..

ج :يجوز �إذا مل يكن هناك عنوان حمرم.

حرمة التصنت
س :60هل يجوز تسجيل املكاملات الهاتفية
وإفشائها ،أو التهديد بكشفها ،أو التنصت،
أو استراق السمع؟

ج :يف مفرو�ض ال�س���ؤال ال يجوز ت�س��جيل املكاملات الهاتفية �إال �إذا متَّ ا�ستخدامه كوثيقة

عليه ،لإثبات حق قد ينكره املتكلم� ،أو دفع تهمة عن ال�س��امع� ،أو اذا كانت هناك م�ص��لحة
�إ�سالمية عليا تقت�ضي ذلك� ،رشيطة �أن حتدد من قبل احلاكم الإ�سالمي العادل.
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التباس في التحكيم
س :61هل يجوز ف��ي ظل حكومة طاغوتية
اللج��وء إلى القض��اء للتحاكم في ش��تى
القضايا الدنيوية اخملتلفة؟

ج :يجوز ذلك �إذا توقف انتزاع احلق امله�ضوم بالرجوع �إىل الق�ضاء.

صيانة بنى الدولة
س :62ه��ل يج��وز نس��ف البن��ى التحتية
للدول��ة ،أو اختالس أموالها بحيث يؤثر على
استقاللها الوطني؟..

ج :ه��ذه الأفعال من �أعظم املحرمات ال�رشعية ،وعلى املخ ِّرب� ،أو املختل�س ال�ض��مان،

ويج��ب دف��ع القيمة� ،أو الأموال امل�رسوقة �إىل بيت مال امل�س��لمني ،ب��ل يجب تعزيره مبا يراه
احلاكم الإ�سالمي.

سرقة الدولة
س :63إذا كان��ت الدول��ة ال تهت��م بش��ؤون
اجملتمع ،وعلم اإلنس��ان املواط��ن بان له حق
اقتص��ادي ،بيد أنها ل��م ولن توصل��ه إليه..
فهل يجوز له سرقتها ،وأخذ حقه منها؟..

ج :نعم جاز له ذلك ،وبقدر حاجته �إذا مل يقدر انتزاع حقه امل�رشوع بال�شكل الر�سمي،
�رضر به ،و�إال فال يجوز ذلك.
�رشيطة �أ ْن ال ي�ؤدي ذلك اىل ٍ
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احلق حق
س :64مساعدة الظالم في القضايا احملرمة
حرام ،فهل مس��اعدته ف��ي القضايا احملللة
حرام كذلك؟..

ج� :رشيطة ان ال ت�س��توجب م�س��اعدته تقوية مواقع ظلمه ،في�سوغ له ذلك ،خا�ص ًة �إذا
كانت هنالك م�صلحة �إ�سالمية تنجز يف ذلك.

احلد الشرعي والتآمر على دولة اإلسالم
س :65التآم��ر من خ�لال محاول��ة االنقالب
العس��كري عل��ى الدول��ة ،وتهدي��د أمنه��ا
القومي ،واستقاللها الوطني جرمية يعاقب
عليه��ا قانوني��اً بعقوبة خاص��ة تصل إلى
حد اإلعدام ش��نقاً حتى املوت ،أو الس��جن
املؤبد مع األش��غال الش��اقة ..ما هو موقف
الشريعة اإلسالمية من ذلك؟.

ج :يطبق على املت�آمر عنوان املف�سد يف الأر�ض �إذا كان الت�آمر على دولة �إ�سالمية ظاهرية،
وجتري عليه �آية اجلزاء ،فيحكم عليه بلحاظ هذا العنوان.

التعذيب احملرم
س :66هل يجوز للدولة اإلسالمية من خالل
اس��تخباراتها األمني��ة اس��تخدام اإلكراه
اجلس��دي ،أو النفس��ي ،أو املعن��وي إلرغ��ام
املتهمني على االعتراف؟..

ج :ممار�سة هذه الأ�ساليب ال يجوز� ،إال مبا يراه احلاكم الإ�سالمي العادل ،واهلل العامل.
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التخدير ال يجوز
س :67ه��ل يج��وز اس��تخدام العقاقي��ر،
واخملدرات ،واملسكرات ،والتنومي املغناطيسي،
ووسائل سلب اإلدراك العقلي النتزاع األقوال،
أو األس��رار ،أو االعتراف��ات م��ن األش��خاص
املتهمني؟..

ج :ال يجوز ذلك.

حرمة التحايل األسمى
س :68هل يجوز اس��تخدام اس��م ،أو صورة،
أو لق��ب ،أو ش��هرة ش��خص م��ا ،لتحقيق
مكاسب مادية ،أو معنوية بدون إذن ،أو علم
ذلك الشخص؟.

ج :ال يجوز ذلك.

االحتكام إلى رأس العشيرة
س :69هن��اك جرائم ومفاس��د تقع تارة بني
إنس��ان وإنس��ان آخر ،وت��ارة أخ��رى تقع بني
عش��يرة وعشيرة أخرى ..فهل يجوز الرجوع
إلى رئيس العشيرة ،أو من يرتضونه في حل
اخلالف والنزاع؟..

ج :يج��ب الرج��وع من حيث املبد�أ �إىل احلاكم الإ�س�لامي(وهو الفقي��ه العادل) ال �إىل
الرموز الع�شائرية ،لأ َّن معظم القوانني ،والتقاليد ،والعادات الع�شائرية املوروثة تخالف �أحكام
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ال�رشيعة العملية اخلامتة ،بل حتى لو كانت على طبق احلكم ال�رشعي ،ال يكون نافذا يف حق
هذا الرجل� ،أو تلك اجلماعة ،لأ َّن احلكم يف املنازعات واخل�صومات املحتدمة م�ؤطرة باحلاكم

الإ�سالمي العادل ،نعم ي�سوغ ،بل يجب بع�ض الأحيان للرموز الع�شائرية التدخل املبا�رش يف
حل امل�شاكل بني النا�س من دون حكم من قبلهم ،بل لأجل حت�صيل ر�ضا الطرفني املتنازعني
يف �س��بيل و�أد الفتنة ،و�إيقاف �إراقة الدماء ،وانتهاك احلرمات من دون تهديد ووعيد وترهيب
للأطراف املت�صارعة ،ف�إ َّن لهم بالتايل مثوبة �أجر امل�صلحني.

حول قوانني احلصانة
س :70إ َّن احلاكم األميركي«:بول برمير» أصدر
قانوناً يعفي فيه جميع الشركات األجنبية
العاملة في العراق من أية مالحقات قانونية
من قبل القضاء العراقي الذي ال يزال س��اري
املفعول حت��ى اآلن ف��ي العراق(اجلديد) ،فإذا
كان جائ��زاً لألجان��ب م��ن س��رقة األم��وال
العام��ة ،والتمتع باحلصان��ة ،والتخلص من
العقوب��ات القانوني��ة ،فباألولوي��ة ال يحرم
ذلك على العراقيني ..فهل يجوز ذلك من كال
الطرفني ،أم من طرف واحد؟.

ج :يح��رم ذل��ك على امل�س��لمني والكافرين عراقي�ين كانوا �أم غ�ير عراقيني ،بل يجب
�إجها�ض هذا القانون اجلائر بحق العراق وم�ص��احله و�س��يادته الوطنية لأنه يجيز �رسقة �أموال
ال�شعب العراقي من قبل ه�ؤالء و�أولئك� ،أ�شخا�صا وم�ؤ�س�سات ،واهلل العامل.
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حول الهدية الطوعية
س :71ه��ل يج��وز م��ن وجهة نظ��ر فقهية
إس�لاميه تقدمي مبلغ معني للموظف إلجناز
معامل��ة م��ا ،أو اس��تنقاذ حق مس��لوب إذا
توق��ف املعامل��ة علي��ه ،وهل يج��وز لآلخذ
قبض هذا املبلغ؟..

ج :ال مانع من ذلك ،و�أما الآخذ للمبلغ ،فال يحل له ذلك �إذا مل يح�ص��ل الر�ض��ا من
مالكه ،و�إال جاز.

شروط العمل الوظيفي
س :72برأيكم هل يس��وغ العمل الوظيفي
في دائرة حكومة غير إسالمية؟..

ج :ال ما نع من ذلك ..،و�رشيطة ذلك �إذا مل تكن مهام الوظيفة حمرمة يف ذاتها.

السرقة بني الزوج والزوجة
س :73هل يقام احلد على الزوج إذا س��رق من
زوجته ما أحرزته دون علمه ،وكذلك ما أحرزه
الزوج دون علمها؟..

ج :يجري عليهما احلد �سواء ب�سواء.

السرقة الزوجية املشروطة

س :74إذا كان ال��زوج ش��حيحاً م��ع زوجته
وش��ريكة حياته ال ينفق عليها مبا يكفيها
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من مأكل وملبس ..فهل يجوز لها أن تسرقه
من وجهة شرعية برأيكم؟..

ج :يف مفرو�ض ال�س���ؤال نعم ي�س��وغ لها ذلك �رشيطة �أ ْن يكون الأخذ مبا ي�س��د حاجاتها

ال�رضورية واهلل العامل.

سرقة األب من االبن
س :75إذا سرق األب من ابنه؟..

ج :ال حد عليه.

سرقة األم من االبن
س :76هل هذا احلكم الش��رعي يجري على
األم؟..

ج :نعم ..يلحق حكم الأم بالأب ،لأنها �أحد الأبوين.

سرقة اجلياع

س :77لو س��رق اإلنس��ان اجلائ��ع مأكوالً في
ع��ام احلصار االقتص��ادي الظال��م بحيث ال
يج��د وس��يلة لس��د حاجته ،إال ع��ن طريق
السرقة حصراً؟..

ج :ال يرتتب عليه احلد.
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قطع األصابع األربعة
س :78إذا ثب��ت بالبينة الش��رعية ما يوجب
احلد للمرة األول��ى بحيث لم يجر عليه احلد
من قبل ،كيف تقطع يده؟..

ج :تقطع �أ�ص��ابعه الأربع من يده اليمنى ،وترتك الراحة والإبهام اللذان يعتمد عليهما
يف �أداء الو�ضوء ،وفري�ضة ال�صالة.

كيف تقطع اليد
س :79إذا أج��ري علي��ه احل��د الش��رعي ثم
عاد مرة ثانية للس��رقة ،كي��ف يترتب عليه
األمر؟..

ج :تقطع رجله الي�رسى من مف�صل القدم ،ويرتك له العقب يعتمد عليه ،وال فرق بني �أ ْن
تكون يده اليمنى �ساملة� ،أو �شالء� ،أو بالعك�س ،وكذلك احلكم بالقيا�س �إىل الرجل الي�رسى.

حد السرقة املكررة

س :80وإذا سرق للمرة الثالثة بعد أ ْن قطعت

يده اليمنى ،ورجله اليسرى؟..

ج :يعتقل �إىل مدى احلياة ،ويتوب توبة ن�صوحة ،وينفق عليه من بيت املال �إ ْن مل يكن
�شيء.
له مال ،وال يقطع من �أع�ضائه
ٌ

سرقة السجني
س :81كي��ف إذا س��رق ،وه��و في الس��جن
املؤبد؟..

ج :يقتل.
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سرقة الهارب
س :82وإذا سرق عدة مرات دون إلقاء القبض
علي��ه ،وثبت بالبين��ة الش��رعية ،أو باإلقرار
بجميع السرقات؟..

ج� :إذا كان كذلك �أجري عليه حد واحد وح�سب ،وقطع اليد اليمنى ال غري.

حول جناية الصبي
س :83إذا ص��درت اجلناي��ة م��ن الصبي غير
املكلف ..من يتحمل شرعاً ديته؟..

ج :تتحمل دية ال�صبي يف القتل اخلط�أ العاقلة ،وهم املتقربون بـ«الأب».

حول سرقة املمتلكات العامة
س :84م��ن س��رق مركب��ة من ك��راج مغلق،
أومن س��رقها من طريق عام ،أو خاص ،ما هو
حكمه؟..

ج :يف جواب ال�شق الأول يجري عليه احلد ،ويف جواب ال�شق الثاين ،فال يجري عليه
احلد ،بل يعزر مبا يراه احلاكم الإ�سالمي ،ويرجع املركبة �إىل �أهلها ال�رشعيني.

قاتل عاقل ..مجنون
س :85هناك إنسان قتل أنسانا آخر ،بيد أنه
من العقالء ،ثم بعد ذلك أصابه جنون ،فهل
يثبت القصاص الشرعي عليه؟..

ج� :أجل ..يثبت عليه الق�صا�ص ،وال ي�سقط عنه.
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التخويف املقصود
س :86لو شهر إنسان محارب السالح مهما
كان نوعه في سبيل أن يخيف الناس في بر،
أو بحر ليالً ،أو نهاراً؟..

ج :يرتك للحاكم الإ�س�لامي اخليار يف نوع العقوبة التي ينفذها بقاطع الطريق ،ف�إ ْن �شاء

قتل ،و�إ ْن �ش��اء �ص��لب ،و�إ ْن �شاء قطع يده اليمنى مع رجله الي�رسى ،و�إ ْن �شاء نفاه من وطنه

�إىل وطن �آخر.

التوبة ابتدا ًء
س :87ول��و ت��اب قاط��ع الطريق ب�لا تهديد
ووعيد ،وقبل أ ْن يقبض عليه ،هل جتري عليه
العقوبة الشرعية؟..

ج :ال جت��ري عليه العقوبة ال�رشعية ،وي�س��قط عنه احل��د ،بل وكذلك احلق العام الذي
ا�صطلح عليه من لدن الفقهاء بـ«حق اهلل».
و�أما احلقوق اخلا�صة للنا�س ،فال ت�سقط ،ويطالب بها �أ�صحاب ال�ش�أن ،ف�إ ْن �رسق ذهباً،

�أو دوالراً� ،أو �ش��يئ ًا �آخر ،فعليه �إرجاعه اىل �أ�ص��حابه ال�رشعيني ،و�إ ْن اغتال �إن�ساناً ،فلأولياء

القتيل �أ ْن يقت�صوا منه متى �شاءوا.

التوبة املرفوضة
س :88ول��و ت��اب قاط��ع الطريق بع��د إلقاء
القبض عليه ،والظفر به؟..

ج :هنا ال تفيده التوبة �إطالقا يف �إ�س��قاط العقوبة الدنيوية ،وتنفيذ احلد ال�رشعي عليه،
وان كان هذا امل�سار هو الطريق الوحيد �إىل مغفرة اهلل الواحد القهار يف الدار الآخرة.
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التصفية اجلسدية الدفاعية

س :89:من اجتاح منزالً للتلصص ،أو ارتكاب

املوبقات ،وال طري��ق لصاحب املنزل إال ردعه،
واخل�لاص م��ن ش��ره ،وتصفيته جس��دياً؟..
أيجوز ذلك برأيكم؟!.

ج :ي�سوغ له قتله ،واخلال�ص منه بو�صفه حمارباً ،و�إذا قتله فدمه مباح.

التفرج احملرم
س :90من تطلع على منزل إنس��ان من ثقب
ج��دار ،أو باب ،أو باملنظ��ار ،وقد زجره صاحب
املن��زل ع��دة م��رات ولكنه ل��م يرت��دع فما
حكمه؟..

يرميه ب�أي �شيء ،و�إذا �أ�صابه �رضر ،فال �شيء على ال�ضارب
ج :من حقه �أ ْن ي�رضبَه� ،أو َ

ولي�س ب�ضامن.

حكم املرتد املسلم

س :91إذا كان مسلماً عاقالً رشيداً ،ثم ارتد
وكفر مبا أُن��زل على نبينا محم��د(ص) مثل:

عب��ادة غي��ر اهلل تعال��ى ،كعب��ادة األصنام،
والس��جود لها ،وإلقاء املصحف الش��ريف
عاملاً في القاذورات ومتزيقه إهانة وإعراضا ،أو
ينك��ر ما علم من الدين ض��رورة ،مثل :إنكار
وجوب الصلوات والزكوات ..وباجلملة ما يدل
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على قصده إهانة للش��رع والش��ارع ،وأعد
اعتق��اده أنَّ��ه حق مم��ا يدل على االس��تهزاء
بالشريعة اإلسالمية اخلامتة.

ج :يجب ت�صفيته ج�سدياً ،وال تقبل توبته ،وتبان منه زوجته.

أمور في حكم االرتداد
س :92رج��ل ولد من أبوين مس��لمني ،وحني
بلوغه وإدراكه اختار اإلسالم عقيدة وشريعة
بالقول أو بالعمل ،وأصبح مس��لماً حقيقة
ال حكم��اً ،وبع��د هذا كله ارتد عن ش��ريعة

اإلسالم وترك دينه؟..

ج :املرتد عن فطرة يجب ت�ص��فيته ج�س��دياً ،وال تقبل توبته يف الظاهر ،و�إ ْن قبلت يف

الواق��ع ،لأ َّن اهلل تعاىل ي�س��قط العقاب عنه غداً يوم القيام��ة ،لبلوغه ،وكمال عقله ..وهذا

بخالف املرتد عن ملة الذي كان كافراً حقيقة عند بلوغه ،ثم �أ�س��لم ،ثم ارتد تقبل توبته،

ال ال امر�أة.
وال يقتل ،و�إ ْن �أ�رص على االرتداد يقتل على الر�أي امل�شهور �إ ْن كان رج ً

املرأة املرتدة
س :93امرأة ارتدت س��واء كان��ت مولودة من
أبوي��ن مس��لمني ،أم من أبوي��ن كافرين ،هل
ينفذ عليها احلكم باإلعدام حتى املوت؟..

ج :املر�أة �إذا ارتدت ال تقتل �إطالقا ،و�إذا تابت تقبل توبتها ،ويخلى عن �س��بيلها ،و�إذا
بقيت عنيدة وم�رص ًة على ارتدادها تعتقل يف ال�سجن م�ؤبداً مع الإ�شغال ال�شاقة ،وي�ضيق عليها

يف امل�أكل وامل�رشب وامللب�س ،وت�رضب يف �أوقات فري�ضة ال�صالة.
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شهادة الصبي
س :94هل تقبل شهادة الصبيان في تنفيذ
عملية اغتيال ناجحة على إنسان مناهض
لالحتالل األميركي اجملرم في العراق؟..

ج� :أجل ..تقبل �ش��هادتهم مطلق ًا �إذا كانت �ش��هادتهم يف الت�ص��فية اجل�س��دية واجدة
مل�ستلزمات �رشوطها املتكاملة �رشيطة �أن ي�ؤخذ ب�أول كالمهم.

األمر بالقتل

س :95أص��در رج��ل أم��راً صارم��ا ًإلنس��ان
مستضعف لقتل إنس��ان آخر ،ونفذ القتل
بالرصاص احلي عامداً في فعله وقصده؟..

ج :يقتل من مار�س القتل مبا�رشة ،ويحب�س الذي �أ�صدر االمر يف املعتقل م�ؤبداً.

قتل اخلطأ

س :96م��ن قتل انس��اناً مس��لماً خطأ ،هل
يتحمل الدية ،وإِن كان غنياً متمكناً؟..

ج :ال يتحم��ل الدي��ة اطالقاً ،الذي يتحمل دية اخلط�أ عن القاتل هم الع�ص��بة ـ قرابة
الأب ـ ف���إ ْن مل يكونوا على قيد احلياة ،ف�ض��امن اجلري��رة ـ جناية الأخر ـ ف�إ ْن مل يكن ،فمن

بيت مال امل�سلمني.

قتل املتعمد

س :97من قتل مس��لماً متعم��داً هل عليه
الكفارة بعد أداء الدية؟..
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ج :عليه كفارة اجلمع :،عتق رقبة م�ؤمنة ،و�ص��يام �ش��هرين متتابعني ،و�إطعام �س��تني
م�سكيناً.

قتل املتهاون

س :98إذا قتل مسلماً خطئاً ،أو شبه العمد،
هل عليه كفارة اجلمع؟..

ج :ال ،ب��ل يعتق رقبة م�ؤمنة ،ف�إ ْن مل يتمكن �ص��ام �ش��هرين متتاليني ،فان مل يتمكن

ف�إطعام �ستني م�سكيناً.

قتل التباسي
س :99دع��ا إنس��ان رفيق��ه م��ن منزله بعد
«منتص��ف الليل» ،ول��م يأت ال��ى أهله مرة
ثانية؟..

ج :هو �ضامن ،وعليه الدية من ماله ،ال من مال العاقلة.

قتل التباسي آخر

س :100إذا وج��د بع��د ذلك مقت��والً ،فما هو
احلكم؟..

ج� :إذا ادع��ى م��ن �أخرج��ه من منزل��ه على رجل �أنه ه��و القاتل ،و�أكد علي��ه بالبينة
أنه يدفع
ال�رشعي��ة ،فقد برئ م��ن تهمة القتل ،و�إذا مل يقدم البينة فال ق�ص��ا�ص عليه ،بيد � َّ
الدية من ماله ،وبراءة العاقلة من الدية.
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دية القتل املتعمد
س :101ما مقدار دية القتل عن قصد وعمد ،أو
ش��به العمد لرجل مسلم مولود على فطرة،
سواء كان صغيراً ،أو كبيراً ،عاقالً ،أو مجنوناً،
س��ليم األعض��اء ،أو غير س��ليم ،وهل يجب
املبادرة الفعلية في أدائها بأسرع وقت؟..

ج :ديته خمرية بني �ألف �ش��اة� ،أو مئتا بقرة ،ويكفي منهما ما ي�ص��دق عليهما اال�س��م
عرفاً� ،أو �ألف دينار وهو ما يعادل«ثالث كيلوات ون�ص��ف ًا وت�س��ع وع�رشون �إغرام ًا من الذهب
اخلال�ص» ،وقدرها الكثري من فقهاء املدر�س��ة الإمامية بخم�سمائة لرية عثمانية ذهباً ،واخليار
يف ه��ذه الأم��ور كلها للجاين ال ل��ويل املجنى عليه ،ويعطى للجاين عمداً مهلة �س��نة كاملة

لأدائها� ،أما �شبه العمد فيمهل �سنتني ،وال جتب املبادرة الفعلية ،وال ي�سوغ الت�أخري عن ال�سنة
�إال بر�ضا من ي�ستحق الدية.

وفاة طبيعية

س :102وإذا وج��د ميت��اً ،فم��ا ه��و احلك��م

الشرعي؟..

ج� :إذا علم �أن ُه قد تويف وفاة طبيعية ،فال �ش��يء على من �أخرجه من منزله ،ومع عدم

العلم بذلك فعليه الدية.

املتهم بالقتل
س :103ما حكم من سلم نفسه للسلطات
العراقي��ة القائم��ة ف��ي ظ��ل االحت�لال
األميرك��ي ،وهو مطل��وب بتهمة جرمية قتل
األطفال والنس��اء ظلماً وعدوان��اً ،بحيث ال
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يقل حكمه ـ كما أنتم تعلمون ـ عن تنفيذ
اإلعدام ش��نقاً حتى املوت ..فهل يعتبر ذلك
إلقاء للنفس في التهلكة؟..

ج :نع��م ،ه��ذا من �إلقاء النف�س يف التهلكة ،وملا كان الو�ض��ع امل�تردي واملزري يف بالد
الرافدين الأعز ينعت من قبل �أزالم ال�س��لطة احلاكمة العميلة من الإرهابيني القتلة – كخط
عام – هو املوت الأحمر ال حمال ،ف�إنه ما يف ذلك ريب �إلقاء للنف�س يف التهلكة.

شرعية االنتماء احلزبي
س :104إذا توق��ف األم��ر ف��ي إقام��ة احلكم
اإلس�لامي ،وتأس��يس الدولة اإلسالمية من
خ�لال التح��زب والتنظي��م كما هو ش��ائع
ومع��روف ف��ي تنظيم��ات ح��ركات التح��رر
العاملية..فه��ل يج��وز االنتم��اء إل��ى تل��ك
التنظيمات اإلسالمية؟

ج :نعم ..ي�س��وغ للإن�س��ان امل�س��لم املعا�رص االنخراط يف هذا احلزب� ،أو ذاك التنظيم
العلن��ي �أو ال��سري ،بل يجب عليه ذلك �إذا انح�رص الو�ص��ول اىل �رصح احلكم الإ�س�لامي
وت�أ�س��ي�س الدولة الإ�س�لامية به ،وتوقف الأمرعليه مادام ي�ستهدف تغيري الأمة وو�صولها �إىل
اهلل بقلب �سليم.

التعاون مع رجال األعمال
س :105هناك عالق��ات جتارية متبادلة نراها
ب�ين رج��ال أعم��ال مس��لمني وبع��ض دول
أجنبية ..هل يجوز التعامل معهم؟..
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ج� :إذا �أدى هذا التعامل االقت�ص��ادي املتبادل �إىل مردودات �س��لبية مرعبة على �س��وق
امل�س��لمني ،وعلى حياتهم االقت�صادية ،وعلى �سيادتهم امل�س��تقلة ..وجب مقاطعتهم كرتك
�رشاء ب�ضاعتهم وترك ا�ستعمالها مطلقا.

شروط التبادل التجاري
س :106هل جتوز العالقات التجارية املتبادلة
التي تس��تهدف البيضة واحل��وزة والتي من
نتائجه��ا هيمن��ة العوملة واحلداث��ة عليها
سياس��يا الستعمار املس��لمني واالستيالء
على أراضيهم ،ولو بطرق غير مباشرة؟

ج :يجب على الأمة مقاطعتها وحترم تلك العالقات املتبادلة بني اجلانبني.

ضوابط التعامل مع االحتالل
س  :107أوردت وس��ائل إعالمي��ة وجه��ات
سياس��ية ،معلوم��ات ع��ن نتائ��ج خل��وة
سياسية سرية عقدت في أحد فنادق البحر
املي��ت باألردن عل��ى مدى أربعة أي��ام انتهت
يوم الثالثاء  6تش��رين الثاني ـ نوفمبر العام
2007م ،نوقشت خاللها عشرون شخصية
عراقي��ة مس��ألة التمهي��د للمصاحل��ة
الوطنية.

وق��د جرى ذلك ُكل��ه برعاي��ة وزارة اخلارجية
األمريكية ع��ن طريق املعهد العاملي للحوار
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املستدام الذي يرأسه الدبلوماسي املتقاعد
هال أندرس��ن أح��د أبرز مهندس��ي معاهدة
كامب ديفيد س��يئة الصي��ت ،بالتعاون مع
املش��رفني عل��ى املش��روع اخلاص للس��يد
ن��وري املالكي ومس��اعيه لف��رض مفهومه
عن املصاحل��ة الوطنية الذي ميكن تلخيصه
بانصياع األطراف السياسية كلها للعملية
السياسية التي أسسها االحتالل األمريكي
والقبول بنتائجها الكارثية على شعبنا ومبا
يخ��دم إدارة الرئيس ب��وش أوالً وميد من ُعمر
احلكومة الطائفية لرئيس الوزراء ثانياً ،وأن

نتائ��ج اخللوة لم تعد س��رية مثلما أراد لها
منظموها فقد تداولتها وسائل اإلعالم التي
كش��فت عن اتفاقات توصلت إليها ،ومنها
جع��ل الفيدرالية أساس��اً لش��كل الدولة
ُع��د وثيقة
العراقي��ة وأن الدس��تور احلالي ي ُّ
مهمة يجب أن يبقى القاس��م املشترك بني
العراقيني بعد إجناز بعض التقوالت عليه ،وأن
تتولى احلكومة احلالية مسؤولياتها األمنية
واحلفاظ على سيادة البالد وانسحاب القوات
األجنبية عند اس��تكمال مستلزمات البناء
للقوات املسلحة واألجهزة األمنية.
إال أن هذه النتائج تشير وبشكل واضح إلى
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أن احلضور كلهم كانوا من جهة واحدة حتى
وإن روجت مصادر حكومية وأخرى مشاركة
في العملية السياس��ية لوجود أش��خاص
يدع��ون متثي��ل أط��راف رافض��ة لالحت�لال
وللعملية السياس��ية ألن األطراف الوطنية
املقصودة اس��تنكرت نتائ��ج اخللوة وأعلنت
تكذيبه��ا ملن ادعى متثيلها ،ومن جهة أخرى
ف��إن النتائ��ج املذك��ورة تتقاط��ع متام��اً مع
الثوابت الوطنية التي سبق وأن تبنتها القوى
املناهضة واملقاوم��ة لالحتالل في مؤمتراتها
العديدة داخل الع��راق وخارجه ..فهل يجوز
مساندة هذا املش��روع املقترح؟ ..وكيف لنا
أن نتعامل مع هوالء أفتونا مأجورين؟..

ج :ما دام هنالك احتالل ال ي�س��وغ م�س��اندة هذا امل�رشوع املزعوم بني �أطراف موغلة يف
تنفيذ �سيا�س��ة االحتالل و�أهدافه ال�رشيرة يف تق�س��يم بالد الرافدين �إىل كيانات ثالث ،وال
التع��اون والتن�س��يق مع ه�ؤالء التابعني للعدو املج��رم القابعني يف املنطقة اخل�رضاء ،بل يجب
على الأمة حماربة هذه اخلطط اخلادعة املاكرة.

توبة العميل

س :108إذا ت��اب م��ن عمل عمي�لاً للواليات
املتحدة األميركية بع��د إلقاء القبض عليه
هل تقبل توبته؟

ج :ال تفيد التوبة �إطالقا يف �إ�سقاط العقوبة الدنيوية وتنفيذ احلد ال�رشعي عليه ،ويطبق
عليه عنوان املف�سد يف الأر�ض وجتري عليه �آية اجلزاء ،فيحكم بلحاظ هذا العنوان.
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االستيالء على املساجد
س :109أنتم تعلمون أنه بعد االعتداء األثيم
على مرقد اإلمامني العسكريني في سامراء..
ب��رزت ظاه��رة االس��تيالء عل��ى املس��اجد
واحلسينيات من كال الطائفتني اإلسالميتني
«الشيعية والسنية» ..أيجوز من وجهة نظر
شرعية الس��يطرة عليها ومصادرة ما فيها
أو تهدميها؟..

ج :ال ي�س��وغ ذلك مطلقا ،ويجب �أن تبقى هذه الأماكن املقد�س��ة يف �أيدي �أ�ص��حابها
ال�رشعيني ،ويعاد �إليها ما اغت�صب منها.

الفلسطيني الضحية
س  :110بدأت حملة إعالمية ضخمة قادتها
القوى الظالمية الواعية منها واخملدوعة بأن
الالج��ئ الفلس��طيني يُعد م��ن اإلرهابيني
اجملرمني بهدف تشويه سمعته وهو الشفيق
احلمي��م إلخوان��ه وأش��قائه العراقيني على
امت��داد التاري��خ وذل��ك بهدف تهدي��ده ثم
ترحيله ..وهذه احلملة اإلعالمية أدت دورا في
بث صورة اخلوف والرعب واستهداف الالجئ
الفلس��طيني ف��ي الع��راق وحتدي��دا بغداد،
مم��ا أدى إلى زي��ادة معان��اة الفلس��طينيني
وتوجهه��م نحو هجرة ثاني��ة ونكبة ثانية.
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وكان��ت هذه الدعايات التي قادتها الصحف
الصف��راء ،والفضائيات املش��بوهة التابعة
لالحت�لال األميركي – البريطاني تعمل على
توظيف الفنت الطائفية وتأجيج الصراعات
اإلقليمية داخل الس��احة العراقية..أيسوغ
هذه اإلعمال كلها ؟..

ٍ
وبخا�ص��ة الأخوة املواطنني
ج� :إن حتميل م�س���ؤولية نزف دماء �أبناء الأمة دون وجه حق
الفل�س��طينيني وهم �أبرياء من هذه الأعمال كرباءة الذئب من دم يو�س��ف ،ويعي�شون القوا�سم
امل�شرتكة ذاتها ،والظروف القاهرة ذاتها مع �أ�شقائهم العراقيني حتت مظلة املحتل املجرم والتابعني
له ،وعليه فال يجوز �إطالقا �س��فك دمائهم ،وهتك �أعرا�ض��هم ،و�س��لب �أموالهم ،وت�ش��ويه
�سمعتهم وطردهم من وطنهم الثاين ،ومن يفعل ذلك برئت منه ذمة امل�سلمني كافة.

حول وجوب تطبيق احلدود والتعزيرات
س :111برأيك��م ه��ل يج��وز إقام��ة احلدود
والتعزيرات الشرعية وتنفيذها على اإلنسان
املسلم املنحرف بعد غياب حكومة املعصوم
(ع) ،أو فقدان الفقيه العادل املبس��وط اليد
اجلامع لشرائط الفتوى ،وإذا كان من وجهة
نظركم إقام��ة احلد جائزا فم��ا هو دليلكم
الشرعي؟..

ج :امل�شهور بني الو�سط الفقهي جواز ذلك ،و�إقامة هذه الإجراءات �إمنا �رشعت للم�صلحة
العامة دفعا للمفا�سد بني ال�رشائح االجتماعية ،وهذا ينايف ت�أطريها بع�رص دون ع�رص ،ولي�س
حل�ضور املع�صوم(ع)� ،أو احلاكم الإ�سالمي(الفقيه) مدخل يف ذلك �إطالقا ،فاحلكمة املقت�ضية
لت�رشيع احلدود ينبغي تنفيذها ،وذلك لوجود �إطالقات الأدلة الت�رشيعية وعموماتها.
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حرمة نزع سالح املقاومة
س :112م��ا يجري من مؤام��رات في العراق
للقض��اء عل��ى ص��وت املقاوم��ة الوطني��ة
واإلسالمية األصيلة ،والتي وصلت احلكومة
احلالي��ة بغيها وجبروتها لتصفية رموز هذه
املقاومة وإس��كات األصوات الناطقة باحلق
ض��د االحتالل الغاش��م ،وأنت��م تعلمون أ َّن
احلكومة احلالية التي يقودها احملتل األميركي
حتاول نزع س�لاح املقاوم��ة ومصادرته وهي
تعتقل كل من في حوزته هذا السالح الذي
ً
خاصة
يس��تهدف والس��يما الغزاة احملتلني
س�لاح جيش اإلمام امله��دي (ع) في الوقت
ال��ذي نرى الس��كوت املطبق الذي متارس��ه
بعض (رموز املؤسس��ة الديني��ة) جتاه اإلبادة
اجلماعية املقصودة ضد أبناء العراق!..نسأل
ماذا تقولون مبسألة تسليم السالح للقوات
العراقية أفتونا مأجورين؟..

ج :من �أعظم املحرمات ال�رشعية ت�س��ليم �س�لاح املقاومة �إىل حكومة االحتالل الرابعة
بو�صفه الطريق الوحيد لتحرير الأر�ض والإن�سان من هيمنة اال�ستكبار والكفر العاملي واهلل مع
املجاهدين ال�صابرين واهلل ويل التوفيق.

جهاد املرآة املسلمة
س :113أيس��وغ للمرأة املسلمة أن تشترك
باملقاومة اإلس�لامية العراقية في مناهضة
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االحت�لال األميركي وإنهاء وج��وده عن أرض
اإلسالم؟..

ج :يجب عليها ذلك.

االشتراك في الهيئات الدولية
س :114ه��ل يجوز للمس��لمني االش��تراك
بالهيئات الدولية :كمنظم��ة الأُ مم املتحدة،
وصن��دوق النق��د الدول��ي ،والتش��كيالت
واألح�لاف اإلقليمي��ة ،ومنظم��ة املؤمت��ر
اإلس�لامي ،وحلف الدفاع املش��ترك ،وأخذ
الديون واملعونات من دول االستكبار والكفر
العاملي؟..

ج :ال ي�سوغ ذلك بو�صفها تقوم على �أ�س�س مناق�ضة ملقررات وتو�صيات عقيدتنا و�رشيعتنا،
وتعزز تفريق �أمتنا ،وتفتيت �أوطاننا ،وحتول دون توحدها حتت مظلة الأطروحة الإ�س�لامية
العاملية.

أيجوز التطوع
س :115هل يجوز التطوع للعمل في سلك
الش��رطة وجليش العراقي(اجلدي��د) في ظل
حكوم��ة االحتالل األميركي ـ البريطاني في
العراق؟..

ج :يجوز بل يجب �إذا توقف الأمر على ذلك �رشيطة �أن يكون حتت مظلة حكومة تعددية
�شورية �إ�سالمية وعدم ا�ستثناء �أية طاقة وطنية عراقية واهلل ويل التوفيق وال�سداد.
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قرار ( )140املؤامرة
س :116ورد في الدستور العراقي األسود قرار
( )140القاض��ي بترحي��ل العوائ��ل العراقية
الت��ي هاجرت في عه��د النظ��ام البائد الى
محافظة كركوك وبدأت واجهات سياسية
مس��تفيدة من هذا القرار باتخاذ أس��اليب
غير مش��روعة حلث تلك العوائ��ل على ترك
مدينته��م أو القبول بالقرار في حال تنفيذه
الحق��ا أس��ألكم ه��ل يج��وز ت��رك وطنهم
اجلغرافي؟..

ج� :أوال :من حق الإن�س��ان امل�س��لم اال�ستيطان �أو املغادرة من �أية بقعة من بقاع الأر�ض
الإ�سالمية.
ثانيا :ال ي�س��وغ �إطالقا تهجري الإن�س��ان العراقي ترغيبا �أو ترهيبا من موطنه مهما كانت
الأ�سباب وامل�سببات.

التصدي لشركة بالك ووتر
س :117م��اذا يترت��ب علين��ا م��ن وجه��ة
ش��رعية ـ ونحن كمس��لمني ـ جتاه مرتزقة
(ب�لاك ووتر) يتعاقدون م��ع دول عربية ...واألمم
املتح��دة ـ على الرغم من اجمل��ازر الفاضحة
التي ارتكبتها الش��ركة األمنية (بالك ووتر)
ف��ي الع��راق ،ل��م متن��ع دول القه��ر واإلذالل

الت��ي حتكم املس��لمني من أن توق��ع عقوداً
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معه��ا .وقد وقعت الش��ركة بالفعل عقوداً
لتدريب ق��وات خاصة ف��ي األردن وأذربيجان.
وهي تس��عى إلى دخول إقلي��م دارفور غربي
السودان «بأس��ماء مختلفة» ،وإلى التعاقد
م��ع ق��وات «جيش حتري��ر جنوب الس��ودان»
لتدريب متمرديها ،في وقت يشهد توتراً في
العالقات بني الس��لطات السياسية جليش
التحرير وحكوم��ة اخلرطوم املركزية .فاجملازر
الشنيعة هذه لم ْ
حتل دون أن تتقدم الشركة،
الت��ي فتحت لها حربا أفغانس��تان والعراق
أبواباً عاملية للكسب اخليالي (بعدما كانت
مجرد ش��ركة محلي��ة متواضع��ة) ،بطلب
لتوظيف خدماتها األمنية لدى قوات حفظ
الس�لام التابعة لألمم املتح��دة ،وفقاً لتقرير
تنش��ره مجلة «ماذر جونز» في عدد نيسان
املاض��ي .وف��ي املعلوم��ات ،أن (ب�لاك ووت��ر)
تس��تقدم فقراء العالم الثالث (وخاصة من
أميركا الالتينية) وتستغلهم بأجور زهيدة،
ال تتج��اوز ربع األجور التي يتلقاها نظراؤهم
من املرتزقة األميركيني .وقد س��مح لها ذلك
بإحراز قفزة خيالية ف��ي األرباح ،بلغت 600
مليون دوالر في الع��ام2006 ،م في حني أنها
كانت قبل حربي أفغانستان والعراق مليون
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دوالر .وتنتشر هذه الش��ركة في دول العالم
الثالث بأسماء مس��تعارة أو خلف شركات
صورية أو ثالثة ،وذلك بع��د ارتباطها مبجازر
الع��راق ،ولتفادي أية مالحق��ات قانونية قد
تترتب على اس��تغاللها لفق��راء هذه الدول.
وهذه الشركات تعمل حتت أسماء مختلفة
مث��ل (غ��راي س��تون)( ،كاب��روس) ،و(غروب��و
تاكيتك��و) ...وه��ي ش��ركات متتل��ك كل ما
ميلكه جيش متطور من األس��لحة اخلفيفة
والثقيلة ،إلى أس��اطيل الطائرات والس��فن
واملراك��ب واآللي��ات العس��كرية .لعله��ا
بالفعل «أخطر منظمة س��رية مس��لحة»
كما وصفه��ا الصحاف��ي األميركي جيرميي
سكاهيل.

ج :من �أعظم املحرمات ال�رشعية ال�س��كوت عن ذلك ..بل يجب حماربتها ب�أية و�سيلة
ممكنة بو�صفها تقوية لأعداء العرب وامل�سلمني.

االتفاقية خيانة عظمى
س :118ف��ي ظل التحديات االس��تكبارية
حت��اول اإلدارة األميركي��ة ف��رض إرادتها على
العراق من خ�لال تكبيله بقيود عس��كرية
حت��ت عن��وان اتفاقي��ة التعاون والتنس��يق
األميرك��ي ـ العراق��ي والتي وقع��ت وأعلنت
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بنودها بني (احلكومتني)العراقية واألميركية
بتاري��خ 26تش��رين أول 2007م ويج��ري
التف��اوض حولها واملن��وي التوقي��ع عليها
بص��ورة نهائية بتاريخ  31مت��وز 2008م وكما
أنتم تعلم��ون أن هذه االتفاقية تتيح لقوات
االحتالل البقاء ف��ي العراق و تضمن تدخله
في شؤونه وتنتقص من سيادته واستقالله
وتترك الباب مفتوحا للشركات الصهيونية
األميركية حتديدا لنهب ثروات الوطن األعز.
نس��أل ماهي وظيفتنا الشرعية حيال ذلك
وهل نبقى مكتوفي األيدي جتاه صمت رسمي
عربي وإسالمي ودولي أفتونا مأجورين؟

ج :االتفاقي��ة الأمنية العراقية والتوقيع عليها م��ن �أعظم املحرمات واملنافـيات ال�رضورية
الإ�س�لامية يجب على الأمة �إ�س��قاطها ب�أية و�سيلة ممكنة بو�ص��فها موجبة لنفوذ العدو املجرم
�سيا�س��يا وع�س��كريا وا�س��تخباراتيا وثقافيا واقت�ص��اديا على الوطن اجلريح واهلل ويل التوفـيق
وال�سداد.

استباحة بال شروط
س :119مع تزايد أعداد املس��لمني في أوروبا
الغربية وهم يقدرون بحوالي خمسة عشر
ملي��ون نس��مة ،وارتف��اع عدد املتجنس�ين
باجلنسيات الغربية ،هل يجوز لهذه اجلاليات
اإلس�لامية محارب��ة اللوب��ي الصهيون��ي،
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واستباحة أمواله ودمائه بال قيد وبال شرط...
وإذا كان ذل��ك جائ��زاً ،فم��ا ه��ي األدلة التي
ميك��ن مالحظتها في هذا املس��ار ،وأين يقع
العقد والعهد اجلاري بينهم ،وبني تلك الدول
الغربية؟..

ج :ي�س��وغ ذلك بح�س��ب �إِطالقات الأدلة وعموماتها القر�آنية منها واحلديثية التي ت�ؤكد
على وجوب حماربة الكافرين امل�ستكربين و�إباحة �أموالهم ودمائهم مع فقدان العوا�صم امل�ؤطرة
بـ«اخلم���س» كالإ�س�لام ،وبذل اجلزية ،والن��زول على حكم الإمام� ،أوم��ن يختاره ونحوه،
ونهو���ض الأدل��ة على ذلك يف منتهى الو�ض��وح� ،إذ كل من ال ي�س��تجيب �إىل تلك الثوابت
�سواء كان كتابي ًا �أم ال ،و�إن مل ي�شهر ال�سالح ،و�إن
واملبادئ فهو حربي الفاقد للعا�صم مطلق ًا ً

مل يتعر�ض بالعقيدة وال�رشيعة ،كما �أدىل بذلك ال�س��يد الأ�ستاذ املحقق( )23يف م�سائله الفقهية
من �أن مطلق الكافر الأ�صلي الذي مل يتعهد بدفع اجلزية فهو حربي ،بل اعترب الت�أ�شرية(الفيزا)
للزيارة� ،أو الإقامة التي تقدمها �س��فارة الدولة الإ�س�لامية للكافر لي�ست عقداً �أو عهداً بينهما
ال متنع جواز ا�س�ترقاقه ،وقبله ال�سيد الأ�س��تاذ الإمام املجاهد( )24يف وجوبه �أكد على ذلك يف

عدة موا�ضع.
وعلى �ض��وء هذا كله ..انك�ش��ف لك وج��وب حماربة الكافرين ،وا�س��تباحة دمائهم،
و�أموالهم ..بو�صفهم ال ي�ؤمنون باهلل واليوم الآخر ،وال ب�رشيعته اخلامتة التي ن�سخت كل ال�رشائع
والأديان ال�سماوية ال�سابقة ،و�إال القت�ضى �أن يكون اجلهاد االبتدائي م�رشوط ًا بجهاد الكافرين
و�إ�رضارهم بال�رشيعة والعقيدة ،وهذا املنطق خالف ال�رضورة الفقهية ،والقواعد العلمية املقررة
يف املو�سوعات الفقهية اال�ستداللية .ومن يزعم من الفقهاء واملفكرين الإ�سالميني املعا�رصين
اال�شرتاط واال�ستدالل ب�إ�صالة احرتام النفو�س والأموال والأعرا�ض بو�صفها من الأ�صول املتفق
عليها بني العقالء مبا هم عقالء ،زائداً الن�صو�ص احلديثية موافقة لهذه الأ�صول.
			
( )23انظر :جملة النور ،العدد � ،64ص.64
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�إن هذا الزعم القائل ال ن�سلم به باملرة ون�سجل عليه مالحظات من خالل الأدلة التالية:
�أوالً :ال جمال يف التم�س��ك بهذه الأ�ص��ول بعد وجوب عموم الأدلة القر�آنية واحلديثية
و�إطالقاتها.
وثانياً� :إن الن�ص��و�ص احلديثية مل تكن موافقة لهذه الأ�ص��ول بو�ص��فها �ض��عيفة ال�سند
كل �شيء مع اال�ستكبار والكفر العاملي مع
والداللة ،بل �إ َّن مقت�ضى الأ�صل م�رشوعي ُة ممار�سة ِّ

فقدان العوا�ص��م ،بل ال احرتام له ال ماالً ،وال نف�س��اً ،و�إن ا�ستلزم ت�صفيتنا ج�سدياً ،ون�سف
بنانا التحتية ،لأن الإذن يف ال�شيء �إذن يف لوازمه.

وثالثاً :حتى على فر�ض اتفقنا على الأخذ ب�أ�ص��الة االحرتام ،ف�سوف يقع التعار�ض بني
تلك الن�ص��و�ص ،وبني الأ�ص��ل ،فاملرجع (�إذن) بعد الت�ساقط هو ال�س��عي وراء �إطالق الأدلة
وعموماتها من قبيل الآيات الت�رشيعية القائلة:
هَّ ()25
ين ُكلُّ ُه للِ ِ{
}و َقاتِلُو ُه ْم َح َّتى لاَ تَ ُكو َن فِت ْ َن ٌة َويَ ُكو َن ال ِّد ُ
َ
()26
ِني َكا َّف ًة َك َما يُ َقاتِلُونَ ُك ْم َكا َّف ًة{
}و َقاتِلُوا المْ ُ�شرْ ِك َ
َ
هّ
هّ
ِيل َ
ِين يُ َقاتِلُونَ ُكم َولاَ تَ ْع َت ُدوا �إِ َّن َ
ِينَ ،واق ْ ُتلُو ُه ْم
}و َقاتِلُوا فيِ َ�س��ب ِ
اللَ لاَ يُحِ ُّب المْ ُْع َتد َ
اللِ الَّذ َ
َ
ْ
��ث ثَ ِق ْف ُت ُمو ُه ْم َو�أَ ْخ ِر ُجو ُه ْم م ِْن َحي ْ ُث �أَ ْخ َر ُجوك ُْم َوال ْ ِفت ْ َن ُة َ�أ َ�ش�� ُّد م َِن ال ْ َقت ْ ِل َولاَ تُ َقاتِلُو ُه ْم ِعن ْ َد
َحي ْ ُ
()27
ين{
المْ َْ�سجِ ِد الحْ ََر ِام َح َّتى يُ َقاتِلُوك ُْم فِي ِه َف�إِ ْن َقاتَلُوك ُْم َفاق ْ ُتلُو ُه ْم َك َذل َِك َج َز ُاء ال ْكَ افِ ِر َ
()28
ِني َعلَى الْق َِتالِ {
النب ُِّي َح ِّر ِ
}يَا �أَيُّ َها َّ
�ض المُْ�ؤ ْ ِمن َ

حاكمية الكافر «العادل»
س :120م��ن خ�لال خطابك��م السياس��ي
اإلس�لامي نس��تنتج حرمة التعاون مع اإلدارة
(� )25سورة الأنفال ،الآية39:
(� )26سورة التوبة ،الآية36 :
(� )27سورة البقرة ،الآية190 :ـ191
(� )28سورة الأنفال ،الآية65 :
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األميركية بوصفها زعيمة االس��تكبار والكفر
العامل��ي ،ف��ي الوق��ت الذي جن��د الفقي��ه عبد
األعلى الس��بزواري()29املتوفى عام  1413هجرية
ذه��ب إل��ى أبعد م��ن ذلك ف��ي ج��واز حاكمية
الكافر على البلدان اإلسالمية وشعوبها إذا لم
يتعرض بعقائدها وتراثه��ا .وهنا بيت القصيد
أن��ه :ال يس��قط ص��دام حس�ين إال ع��ن طريق
اإلدارة األميركية والتعاون والتنسيق معها من
أج��ل خالص العراق م��ن الدكتاتوري��ة حتى لو
أدى هذا اإلس��قاط بهيمنة أميركية مباش��رة،
ألن حاكمي��ة الكافر«الع��ادل» خير من احلاكم
املس��لم اجلائ��ر ،كم��ا ينقل ع��ن الفقي��ه ابن
طاووس ث��م ما هو دليلك��م الفقهي على هذا
الرفض املطلق الذي تتبناه في شجب ذلك؟!..

ج� :أوالً :يعود هذا الر�أي الفقهي املحتمل ولي�س فتوى(يف الواقع) �إىل املحقق النجفي(ت
 1266هـ) �إذ ذهب يقول:
«ق��د مينع الوج��وب ،بل قد يقال باحلرمة ،لو �أراد الكفار ملك بع�ض بلدان الإ�س�لام،
�أو جميعها يف هذه الأزمنة من حيث ال�س��لطة مع بقاء امل�س��لمني على �إقامة �شعائر الإ�سالم،
وعدم تعر�ضهم يف �أحكامهم بوجه من الوجوه �رضورة عدم جواز التغرير بالنف�س �إذن �رشعي،
بل ظاهر اندراجه يف النواهي عن القتال يف زمن الغيبة مع الكفار يف غري ما ا�س��تثنى� ،إذ هو
يف احلقيقة �إعانة لدولة الباطل على مثلها»(.)30
( )29مهذب الأحكام يف بيان احلالل واحلرام ،عبد الأعلى ال�سبزواري 36 /15 ،ط النجف 1401
( )30جواهر الكالم يف �رشح �رشايع الإ�سالم ،حممد ح�سن عبد الرحيم النجفي  .47/21ط :النجف الأ�رشف.
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ن�س��تنتج من خ�لال مقولته«:قد مينع الوج��وب ،بل قد يقال باحلرمة» فال ي�ص��ح هذا
االحتمال لرفع اليد عن فتواه القائلة بـ«الوجوب» يف مو�ض��ع ،و«اجلواز» يف مو�ض��ع �آخر ،كما
حكي ذلك عن الإمام املجاهد ال�سيد البغدادي.
ثم ن�ستنتج من خالل مقولته� :أنها لي�ست يف �إطار ت�شخي�ص املو�ضوع ،و�إمنا هي يف احلقيقة
والواقع جمرد فر�ضية قد افرت�ضها ،ومل تكن ب�أية حال من الأحوال يف بيان �أن امل�ستكرب الكافر
ال ي�س��تهدف ت�شويه ال�رشيعة ،ون�سف العقيدة �سواء ب�سواء ،وذلك لنهو�ض الن�صو�ص القر�آنية
واحلديثية ،وب�ش��هادة ال�ضمري والوجدان ،وقراءة ال�سرية والتاريخ ي�شوه عقيدتنا ور�سالتنا ،ومن
حلظة هيمنته اال�س��تيطانية على �أمتنا و�أهلنا ال يتحرج من ارتكاب �أ�ش��د اجلرائم وح�ش��ية،
و�أ�شنعها بربرية ،و�أبعدها عن كل الأعراف الإن�سانية قدمي ًا وحديثاً.
وثاني��اً� :إ َّن«الكتاب وال�س��نة والوج��دان والتاريخ مطابقة على قيام الع��داوة بيننا ،وبني
الكفار ،فال ينبغي لنا االغرتار مبا يظهرونه لنا من خاللها ،واالخت�صا�ص مب�رشكي زمانه(�صلى
اهلل عليه و�آله و�س��لم) ،ال وجه له بعد فهم معا�رصيه وغريهم ..ذلك على نحو اال�س��تمرار
�إىل �آخر الزمان ،فهي من الوا�ض��حات البديهية امل�سلمة بيننا ،كما يدل عليه الوجدان ب�أدنى
مالحظ��ة �إذا قي�س مقامنا �إىل �س��ائر الأمور العرفية املوجب��ة للعداوة ،بل هنا �أوىل ،وكيف ال
تكون العداوة بيننا وبينهم مع بنائنا على كفرهم ،و�أخذ اجلزية منهم ،وقتلهم ،وا�س�ترقاقهم
و�سبيهم و�أ�رسهم وحتقريهم ،وعدم توريثهم �إىل غري ذلك مما هو مف�صل يف حمله.
وباجلملة من نظر �إىل �أحكامنا امل�رشوعة يف حقهم ال �شك يف ا�ستمرار عداوتهم �إىل �آخر
ال عن �إجرائها عليهم.
الزمان ،بل جمرد اطالعهم عليها موجب لأحقادهم ،ف�ض ً
ه��ذا م��ن حيث عداوتهم لنا� ،أم��ا عداوتنا لهم ،فكذلك يف غاية الو�ض��وح ،بداهة �أن
امل�س��لم مبا هو امل�س��لم ال يعقل �إال �أن يكون عدواً لهم لتكذيبهم كتابنا ونبينا(�ص��لى اهلل عليه
و�آله و�س��لم) ،وا�س��تهزائهم بنا وبنبينا(�ص��لى اهلل عليه و�آله و�س��لم) ،وهي لغة م�أخوذة من
الظل��م� ،أوم��ن تباعد القلوب ،وهما مع ًا موجودان يف الكافر ،والثاين موجود يف امل�س��لم دون
الأول»(.)31
( )31ن.م.20/21 ،
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وثالثاً :من العجيب جند ال�سيد ال�سبزواري يف مهذبه قد اختار احتمال املحقق النجفي،
�إذ ذهب قائالً:
«لو �أراد الكفار اال�س��تيالء على بالد امل�س��لمني ـ �أو بع�ضها ـ مع عدم تدخلهم يف نفو�س
امل�س��لمني و�أعرا�ض��هم و�أمواله��م ودينهم ،بل بقائهم على �إقامة �ش��عائر الإ�س�لام ،والعمل
ب�أحكامه ،وعدم تعر�ض��هم لذلك بوجه من الوجوه ..ي�ش��كل وجوب جهادهم حينئذ!!..
لأن ال�ش��ك يف الوجوب يكفي عدمه يف مثل هذه امل�س���ألة التي فيها املعر�ضية لإيقاع النف�س
يف التهلكة»(.)32
ويرد عليه:
�أوالً :هذا الر�أي خالف ال�رضورة الإ�س�لامية بو�ص��فه ي�س��تهدف �إيقاع الأمة يف خندق
االنحراف العقيدي ب�ص��ورة مرحلية ،وهذا الر�أي ال يتواءم مع روح ال�رشيعة اخلامتية وعامليتها
و�أ�صالتها املبنية على وجوب حترير الإن�سان نوع الإن�سان من �أ�رص و�أغالل ال�رشائع املا�ضية ،بل
وت�ص��ديها على طول التاريخ �ضد كل غزو �ص��ليبي كافر ،وكفاحها �ضد كل وجود ا�ستيطاين
�صهيوين كافر كما يف رواية يون�س بن عبد الرحمن قال:
�س���أل �أبو احل�س��ن(عليه ال�سالم) ..قال :ف�إ ْن جاء العدو �إىل املو�ضع الذي هو فيه مرابط
كيف ي�صنع؟...
قال(عليه ال�سالم) :يقاتل عن بي�ضة الإ�سالم.
قال :يجاهد؟..قال (عليه ال�س�لام) :ال �إال �أن يخاف على دار امل�س��لمني �أر�أيتك لو �أن
الروم دخلوا على امل�سلمني مل ي�سع لهم �أ ْن مينعوهم .قال :يرابط ،وال يقاتل ،و�إن خاف على
بي�ض��ة الإ�سالم وامل�س��لمني قاتل ،فيكون قتاله لنف�سه لي�س لل�س��لطان ،لأن درو�س الإ�سالم
درو�س ذكر حممد(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) (.)33
ورواي��ة عب��د اهلل ب��ن جعفر احلم�يري(يف قرب الإ�س��ناد) عن حممد بن عي�س��ى عن
الر�ض��ا(عليه ال�سالم) ان يون�س �س�أله«:قال ف�إنه مرابط فجاءه العدو حتى كاد �أن يدخل عليه
كيف ي�صنع ،يقاتل �أم ال؟..
( )32ن.م.36/15 ،
( )33الو�سائل ،باب 6:من �أبواب جهاد العدو ،حديث.2 :
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فقال له الر�ضا(عليه ال�سالم)�«:إذا كان ذلك كذلك ،فال يقاتل عن ه�ؤالء ،ولكن يقاتل
عن بي�ض��ة الإ�سالم ،ف�إن ذهاب بي�ض��ة درو�س الإ�سالم ،درو�س ذكر حممد (�صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم»)(.)34
هذا ..م�ضاف ًا �إىل ورود الن�صو�ص القر�آنية امل�شتملة على ق�صة طالوت ـ امل�ؤمن ـ وجالوت
القائلة}:و َق ْد ُ�أ ْخ ِر ْج َنا مِن
ـ امل�رشك ـ واملعارك الدامية فيما بينهما وال�س��يما بالقرينة القر�آنية
َ

دِيَارِنَا{( .)35وكذا «فهزموهم» ،وهذه هي من �أدل دعوى �ص��دق ال�سبيل على وجوب القتال

واجلهاد الدفاعي امل�س��لح بكل حماوره �ص��دق ًا حقيقي ًا وهو حترير الإن�س��ان امل�س��لم من �سيطرة
وبقاء ،كما �أكد ذلك الإمام املجاهد ال�س��يد
الكافرين وطردهم من �أوطان امل�س��لمني حدوث ًا ً
البغدادي( )36وال�شيخ جعفر الكبري(.)37
احلاكم ال�ص��ليبي
وثانياً� :أ َّن احلاكم الإ�س�لامي اجلائر �أدنى �رضراً بالعقيدة وال�رشيعة من
ِ

وال�ص��هيوين الكافر ،فيغدو املو�ض��وع من باب دوران الأمر بني املحذورين� ،أومن باب وجوب
فع��ل �أدنى القبيحني طرداً للأقبح يف نظر العقل والعقالء ،والوجدان ال�س��ليم ،فال نقا�ش يف
تقدمه على الكفار على �سبيل �إطالقات الأدلة وعموماتها لقلة املفا�سد واملنكرات واالنحرافات
فيه(بداهة مت�س��كه بالظاهر الإ�سالمي وتطبيق بع�ض �أحكامه) ،وهذا بخالف حاكمية الكافر
و�س��يطرته اال�س��تيطانية على الرثى الوطني الإ�س�لامي التي ت�ؤكد الأدلة بدون قيد �أو بدون
�رشط على وجوب �أهمية اال�ستقالل ،واحلذر واحليطة من م�ؤامراته املعوملة املتوح�شة املدرو�سة
اخلادعة املاكرة ،بل وعلى وجوب حربه وا�س��تباحة دمه مع فقد العوا�ص��م اخلم�سة كالإ�سالم
واجلزية ..و�إن �أدى هذا التوجه الر�سايل ،وهذا الت�صدي الثوري �إىل حتطيم م�ؤ�س�ساتنا احليوية،
وت�ص��فيتنا اجل�سدية ..ذلك كله يف �سبيل �صيانة التوحيد والر�سالة والقر�آن �سواء ب�سواء ،لأن
الإذن بال�شيء �إذن يف لوازمه� ،أللهم �إال �أن يقال عدم ثبوت املالزمة فيه ،بيد �أن ذلك خروج
من حمور �إىل حمور �آخر.
( )34ن.م :باب 7 :حديث.2:
(� )35سورة البقرة ،الآية.246 :
( )36انظر :وجوب النه�ضة.128 :
( )37انظر :ك�شف الغطاء.181 :
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�إذن ..كي��ف يزعم املحقق النجفي يف هذه امل�س���ألة بعدم الوجوب ،بل طفر �إىل احلرمة
م�س��تد ًال بـ«�أ�ص��الة الرباءة» يف الر�أي الأول ،ويف الر�أي الثاين«تغرير بالنف�س بال �إذن �رشعي»
م�س��تد ًال بالن�ص��و�ص الت�رشيعي��ة الناهي��ة عن اجلهاد والقت��ال يف ع�رص غيب��ة الإمام املهدي
املنتظر(عليه ال�سالم) مع امل�ستكرب الكافر.
وثالث��اً :ال ميكن بح��ال الأخذ بـ«الأ�ص��ل العملي» مع وجود «الدلي��ل اللفظي» ،و�إال
يل��زم لغوي��ة الأدل��ة املحرزة ،هذا م��ع نهو�ض الأدل��ة املحكمة على وجوب اجله��اد والقتال
بق�س��ميه(االبتدائي والدفاع��ي) مطلقاً ،بل ونهو�ض الإجماع املحق��ق ،و�رضورة العقل ،بل
وفحوى ما دل()38على وجوب القتال والدفاع امل�س��لح يف الق�ض��ايا ال�شخ�صية من قبيل :قتال
ِر�ض واملال ،فبالطريقة الأولوية القطعية وجوب طرد
املحارب ،والظامل ،والدفاع عن النف�س والع ْ

اال�ستكبار والكفر العاملي عن �أوطاننا العربية والإ�سالمية ،بل واملالزمة بني �إباء و�شموخ الأمة
امل�س��لمة من هيمنة �سلطة قوى الثورة الرجعية الكافرة امل�ستكربة عليها ،وبني طردها ..حتى
ل��و �أدى بالنتيج��ة �إىل �إراقة �آخر قطرة من دمائها الزكية ،وبهذا ظهر لك وجه �أحاديث الرباط
املعللة للت�صدي والدفاع عن بي�ضة الإ�سالم.
واخلال�ص��ة �رصح الإمام املجاهد ال�س��يد البغدادي يف كتابه وجوب النه�ضة حتت عنوان
«ال يجوز �أمرة الكافر على امل�سلم» �إذ ذهب يقول«:قامت الأدلة القطعية عند علماء الإ�سالم
كافة على عدم لياقة غري الالئق للأمرة وال�س��لطنة على امل�س��لمني ،و�أنهم(مد ظلهم)ح�رصوا
ذل��ك بالالئق خا�ص��ة .نعم اختلف��وا يف �أنه هل تلزم فيه الع�ص��مة �أوال؟ ..ولكن ذلك غري
قادح مبق�صدنا ،وباجلملة �أمرة غري الالئق من املنكرات ال�رضورية ،كما �أن من الوا�ضح اندراج
ذلك يف �أدلة القتال للدين ،و�أدلة النهي .و�أما خروج امل�س��لم اجلائر مطلقاً� ،أو يف اجلملة من
هذا العموم فغري قادح �إذ مقت�ض��ى القاعدة االقت�ص��ار على معلوم اخلروج دون م�شكوكه ،هذا
م�ضاف ًا �إىل االلتزام به ،بل ال حمي�ص عنه يف موردنا لتوقف اال�ستقالل عليه ،وهذا نظري جواز
الأمرة من الكافر يف مقام عدم وجوب الهجرة .ومما ذكرنا ظهر لك وجه حرمة انتخاب الكفار
( )38انظر :الو�سائل ،باب 46 :من �أبواب جهاد العدو.
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�أمرين على امل�س��لمني �س��واء كانت الأمرة باملبا�رشة �أم ال ،كما يف املوا�ض��ع امل�سماة باحلماية
و�شبهها»(.)39

جواز الهدنة التصاحلية
س :121برأيكم هل أقرت الشريعة اإلسالمية
اخلامت��ة الهدن��ة التصاحلية بني املس��لمني
واملش��ركني على إنهاء االقتتال فيما بينهم
بفترة زمنية معينة ،وبعوض أو غير ذلك ؟

ج:نعم لقد �أقرت ال�رشيعة ذلك يف تطبيق العالقات اخلارجية العامة يف �سبيل امل�صلحة
الإ�س�لامية العليا وذلك ب�ش��هادة الن�ص��و�ص الت�رشيعية القر�آنية الكرمية منها وال�س��نة النبوية
ال�صحيحة(.)40

مجالس االحتالل التسفيهية
س :122هل يجوز شرعا وقانونا الذهاب إلى
صناديق االقتراع النتخاب مرشحي مجالس
احملافظ��ات احمللي��ة وه��م م��ن (املس��تقلني
األكفاء)املزمع أجراؤها في  31كانون الثاني/
يناير العام 2009م أفتونا مأجورين ؟..

ج :ال يجوز �إطالق ًا لكونها جتري حتت مظلة االحتالل الأمريكي ،وما �سيرتتب عنها من
نتائج مل ولن ت�ص��ب �إال يف دميومة االحتالل وتنفيذ م�رشوعه التوراتي اال�س��ت�رشاقي يف الوطن
اجلري��ح على وفق ر�ؤى اعتمدها بالأم�س واليوم للموتورين واملفتونني وامل�ش��بوهني الذين باعوا
( )39وجوب النه�ضة.247 :
( )40انظر بتو�سع :اجلهاد الإ�سالمي ،علي احل�سني البغدادي ،359/1ط :بريوت 2001م.
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�أنف�س��هم وارت�ضوا م�س�يرة الذل والهوان ك�أدالء للمحتل الفاقد للعوا�صم اخلم�سة امل�شهورة بني
الأو�ساط الفقهية قدمياَ وحديثاَ واهلل العامل.

ارتداء زي الكفار
س :123هل يجوز لإلنس��ان املس��لم اجملاهد
لب��س لب��اس الكافرين واملش��ركني اخملتص
به��م ،وإذا كان لي��س مجاه��دا ميدانيا في
طردهم ،فهل يجوز ذلك؟..

ج :يف مفرو�ض ال�س���ؤال الأول هو احلرمة ال�رشعية ،نعم ..يجوز �رضورة حتقيق منجزات
امل�صلحة الإ�سالمية العليا ،وهذا هو الأقوى.
و�أما بالن�سبة اىل ال�شطر الثاين :هو احلرمة النطباق عناوين حمرمة عليه ،وذلك لن�صو�ص
ت�رشيعي��ة حديثية �ص��حيحة كثرية دال��ة على ذلك ،بل احلق اال�س��تغناء عنها برجوعها اىل
العنوان املحرم ،وهو هتك حرمة الإن�سان امل�ؤمن نف�سه ،وعلى هذا فال ي�ؤطر باللبا�س وح�سب
كما �أدىل بذلك ال�سيد الأ�ستاذ الأكرب يف �أوقات حت�صيله ووجوب نه�ضته.

شركات وهمية

س :124بع��د أ ْن انكش��ف في ظل االحتالل
األميرك��ي ع��دم واقعية ش��ركات تس��ويق
الشبكي وبالتحديد(فيماكس) بقيت أموال
طائلة بحوزة مدراء أصحاب املكاتب التابعني
لـ « هذه الش��ركات » بعن��وان األرباح ..فهل
ميلك��ون هذه األم��وال ،أم البد م��ن إرجاعها
ألصحابها أفتونا مأجورين؟!..
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ج :يجب �إرجاعها اىل �أ�صحابها ال�رشعيني ،و�إ ْن مل يعرفوا �أ�صحابها ،فحكم تلك الأموال

حك��م جمهول املالك ،والبد من ت�س��ليهما اىل الفقيه العادل ال�ش��جاع� ،أو الت�رصف بها من
خالل ا�ستئذانه واهلل العامل.

فتاوى واهية
س :125كث��ر ف��ي ظ��ل االحت�لال أدعي��اء
االجته��اد ،وص��درت منه��م فت��اوى وبيانات
باس��م«:املرجعية الرشيدة» أو باسم احلوزة
«الصادقة» فما رأيكم في هذه ،أو تلك؟..

ج :ال ي�سوغ �إطالقا الأخذ بها ،وعلى الإن�سان امل�سلم املكلف املعا�رص �أ ْن ي�أخذ توجهاته

ح�رصاً من مرجعه الر�سايل الثوري العنيد يف حرب العوملة واال�ستكبار واال�ستعمار واال�ستحمار

واحلداثة ،و�سعيه �إىل �إقامة احلكومة التعددية ال�شورية الإ�سالمية.

أولياء املقتول

س :126من قتل بريئ��اً وباعتراف منه ..فهل
يجوز املبادرة القصاص العادل منه؟..

ج :من حق �أولياء املقتول الق�ص��ا�ص منه بعد الت�أكد من ثبوت ارتكاب اجلرمية بالفعل،
وال يجوز ت�صفيته اجل�سدية بغري الويل ،واهلل العامل.

ضوابط صالة اجلمعة
س :127ما هو رأيكم في إقامة صالة اجلمعة
بعد االحتالل األميركي للعراق ؟..

ج :يجب �أدا�ؤها �ض��من ال�رشوط املت�س��امل عليها بني الأو�س��اط الفقهية �رشيطة ان تغدوا
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مظهرا وحدويا �إ�س�لاميا ،بعيدة عن الفرقة والعداوة بني امل�س��لمني العراقيني مع الت�أكيد على
وج��وب عدال��ة الإمام وحربه عالنية يف مقاومة االحتالل وطرده عن دار الإ�س�لام ،و�إال فال
ي�سوغ االقتداء به �إطالقا.

العمل اخلدمي مع احملتل
س :128استدعت قوات االحتالل األميركية
وجبة إضافية جديدة بحجة العمل اخلدمي
ف��ي مقراتهم اخملتلف��ة في بغ��داد ،فما هو
احلكم الشرعي في ذلك؟..

ج :ال ي�س��وغ يف العنوان الأويل هذا اال�س��تخدام بو�صفه من �أعظم املحرمات الإ�سالمية
مهما كانت التربيرات املو�ضوعية ،والظروف العملية ،نعم ..يجوز يف العنوان الثانوي العمل
�إذا كان ل�صالح املقاومة الإ�سالمية العراقية يف �سبيل اخرتاقهم ،وك�شف �أ�رسارهم ،ويف �سبيل
الو�صول �إىل طردهم عن الوطن الأعز مهما طال �أمد االحتالل.

إشكالية دفن الشهداء
س :129هل يجوز دفن عدد من الشهداء في
قبر واحد ،أم ش��ريطة أ ْن ينفرد لكل شهيد
قبر مستقل؟

ج :ي�سوغ دفن اثنني من ال�شهداء يف قرب واحد ،و�إ ْن كان مكروها ،بل الأحوط (ا�ستحبابا)

تركه �إال لل�رضورة امللحة.

نبش املقابر اجلماعية
س  :130هنالك الكثير ممن دفنوا من الشهداء
بصورة عش��وائية في قب��ور جماعية ..فهل
يجوز لبعض ذوي املفقودين املبادرة الفعلية
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إل��ى نبش تلك القبور على أم��ل محتمل أ ْن
يجد مفق��وده فيها بعالمة مميزة له كاخلامت،
أو الهوية أو غير ذلك علما بأ ْن ذلك يؤدي إلى
ظهور عظام اآلخرين والعبث بها؟

ج :ال يجوز لهم هذا الت�رصف �إال مبراجعة الفقيه الإ�سالمي العادل ال�شجاع ،واال�ستئذان
منه ،لك�شف تلك القبور اجلماعية.

ضوابط العدة واحلداد
س :131بعد التأكيد من استشهاد املفقودين
م��ن قبل فترة زمنية ليس��ت بقصيرة..فهل
يجب العدة واحلداد عل��ى عقيالتهم حاليا،
وما هي مستلزمات احلداد ؟..

ج :مبجرد علمها بالوفاة يجب العدة على املتوفى عنها زوجها و�إ ْن كان ذلك بفرتة زمنية

طويلة ،والواجب عليها من احلداد هو ترك كل ما يعد زينة من لدن النا�س ولها احلق �أ ْن متار�س

عملها الوظيفي يف �أي �شي من الأ�شياء.

القرار للمحكمة اإلسالمية
س :132من كتب التقارير في كشف حتركات
اجملاهدين ضد احملتلني الكافرين ،وكان له دور
رئيسي في تصفيتهم اجلسدية ..فهل يجوز
ألولياء املعدومني قتله ؟

ج :ال جتوز املبادرة الفعلية �إىل اتخاذ �أي �إجراء ب�صدد معاقبته ،بل البد من ت�أجيل الأمر
�إىل حني ت�شكيل حمكمة ثورية �إ�سالمية للنظر يف هذه الق�ضية.
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شجب تهريب اخملدرات
س :133ش��اع ف��ي ظ��ل االحت�لال األميركي
تهري��ب اخملدرات ال��ى اخل��ارج ،أو بيعه��ا الى
املواطنني العراقيني ..برأيكم هل يجوز ذلك؟..

ج :من �أعظم املخالفات الإ�سالمية تهريبها �أو بيعها.

تسهيالت تهريبية
س :134ما حكم اإلعانة على تهريب اخملدرات
أو بيعها ؟..

ج :يحرم ذلك مطلقا.

في مكافحة اخملدرات
س :135هل يجوز االنخراط في سلك اجلهاز
االس��تخباراتي املكلف ف��ي مهامه حتديدا
مبكافحة اخملدرات؟..

ج :يجوز ،بل يجب ذلك على ال�صعيد الكفائي.

سرقات املتحف
س :136نهب��ت كمي��ة من مقتني��ات املتحف
الوطني العراقي في أثن��اء االحتالل األميركي
الغاش��م ،وقد هرب قس��ما منه��ا إلى خارج
الوطن ..فهل يجوز ملن يقع شي منها في تناول
يده أ ْن يحتفظ به لنفسه ،أو مينحه لغيره؟..

ج :ال يجوز ذلك ،بل يجب �إعادته اىل املتحف.
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وجوب الرد
س:137ما هو حكم ش��راء م��ا يعرض منها
للبيع في داخل العراق وخارجه ؟

ج :ال ي�صح �رشا�ؤه ،وال يكون ملكا له بل يجب �إرجاعه �إىل املتحف.

النبي محمد(ص) املفترى عليه
س :138بع��ض أدعياء االجته��اد و(املرجعية
الرش��يدة) في النجف األش��رف يص��رح بأ َّن
النبي محم��د (ص) لم يقاتل بنفس��ه ،ولم
يقتل مش��ركاً في حروبه ،بل ذهب إلى أبعد
م��ن ذلك زاعماً بأ َّن اإلمام املهدي املنتظر (ع)
بعد ظهوره في الساحة العاملية سوف ينهج
كنهج ج��ده الرس��ول محم��د (ص) ،وليس
كنهج (النواصب) من أهل السنة واجلماعة
الذين يقطعون رقاب خط أهل البيت (ع) في
مثل هذه األي��ام في العراق (اجلديد) ..برأيكم
هل هذه املقول��ة في ظل االحتالل األميركي
للعراق عفوية ،وما حكم من يصرح بها من
وجهة نظركم أفتونا مأجورين؟..

ج :هذا التاريخ بني �أيدينا يف�صح لنا �أ َّن الر�سول القائد حممد(�ص) دافع عن نف�سه

الزكية بال�س�لاح ،حتى �أقام ن�رش التوحيد والر�س��الة والقر�آن ،وابن عمه علي ًا (ع) امتاز

بحمل ال�سالح و�شدة الب�أ�س يف الدفاع عن الإ�سالم حتى غدت معاركه م�رضب الأمثال
يف الأ�صقاع.

251

�رصح يف ظل االحتالل الفتنوي ح�رصاً ال يحمل
واعلم �أ َّن �إ�شكالية توقيت من �أفتى �أو َّ

على ال�صحة( )41بل يف خطوط منحنية م�شبوهة يف مثل هذه الت�رصيحات اال�ست�رشاقية التوراتية
بو�ص��فها خالف الأدلة القطعية ،بدليل ان النبي حمم��د (�ص) �أول من يدعو الكافرين من
�أهل الكتاب �إىل �إعتناق دين الإ�س�لام بالكلمة واحلوار امللت��زم ،ف�إذا امتنعوا يطالبهم ب�إعطاء
�رضيبة اجلزية ،ف�إذا رف�ضوا يبد�أهم بالقتال بنف�سه الزكية ومن ورائه املهاجرين والأن�صار ،وهذا
بخالف امل�رشكني يخريهم بني االعتناق �أم القتال واهلل ويل التوفيق وال�سداد.

سؤال غريب

س :139إذا دار األمر بني الذهاب مش��ياً على
اإلقدام لزيارة أربعينية اإلمام احلسني (ع) ،أو
املبادرة بال ه��وادة ملقاتلة احملتلني األميركان،
برأيك��م أيهم��ا أفض��ل وأرقى وأحس��ن من
وجهة شرعية ؟..

ج� :إ َّن دميوم��ة املقاوم��ة والقتال يف �س��بيل اهلل من �أهم الواجبات الإ�س�لامية و�أعظمها

يف طرد العدو املجرم ،وهذا بخالف زيارة الإمام احل�س�ين(ع) اال�س��تحبابية ،فال ي�س��وغ ترك
الواج��ب العيني والعمل بامل�س��تحب ،نعم ميكن ممار�س��ة ذل��ك �إذا مل يوجد هناك تزاحم بني
الأمرين واهلل العامل.

بدعة جديدة
س :140أحد املعممني في النجف األش��رف
يُصر ِّ ُح عل��ى جواز ترك مب��دأ األمر باملعروف
والنه��ي عن املنكر ويزعم قائال :وما ش��أننا
( )41املق�صود ــ على ما ات�صور ــ �أحد �أدعياء االجتهاد واملرجعية يف النجف اال�رشف املدعوحممد اليعقوبي (التربيزي).
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بفعل مب��دأ األمر باملعروف ،أو لندع املقوالت
جانبا في مثل هذه األش��ياء ،أو ما شأني أنا
والنه��ي عن املنك��ر ،وأني لو قم��ت بتنفيذ
هذا الواجب فإ َّن مصيري س��يكون ال محال
معرض للخطر ،أو أ َّن كرامتي ستكون مهددة
بالسقوط ،وأن الناس سينبذونني!! ..برأيكم
أيجوز ش��رعا ف��ي عصر الهيمن��ة العوملية
الفتنوية االس��تكبارية طرح هذه التبريرات
واحملاذير مهما كانت الظروف العملية؟.

ج� :إ َّن تنفي��ذ ه��ذا املبد�أ يف جمال الق�ض��ايا امل�رصية الكربى ال يع��رف احلدود املكانية

والزمانية ،قد ي�ص��ل �إىل درجة يتطلب فيها من الإن�س��ان امل�س��لم املعا�رص �أ ْن ي�ضحي بكل ما

ميل��ك من حول وقوة ،وبكل ما ميلك من غال ونفي�س يف �س��بيل هذا الأ�ص��ل ،ويتحمل يف

�س��بيل م�ستقبل هذا الدين كل �أنواع الت�شهري والت�سقيط ،هذا ولي�س هناك �أمر حمرتم يف هذه
احلالة ميكن مقارنته بهذا املبد�أ الذي ال يقبل الت�أويل بو�ص��فه من �أطالقات الأدلة وعموماتها
وم��ن ي��صرح برتك هذا الأمر اخلطري يرتك��ب ذنب ًا ويتبع الطاغية ،لأنه �إ�س��كات لالحتجاج
والغ�ض��ب والثورة ،ولأنه انتحار حلركة الإن�س��ان امل�سلم االنبعاثية احل�ضارية ،بل كل فقيه �أو
داعية ال ي�رصح ب�ش��جب من قال بهذه البدعة �أو �س��كت عنها ،فانه مرتكب للذنب حتما،
و�سيحرتق يف الدنيا قبل الآخرة ،كما يحرتق النجم �إذا �ضل طريقه.

قبول الهدايا تقوية احملتل
س :141تقوم قوات االحتالل األميركي بتقدمي
هداي��ا عيني��ة لبع��ض العوائ��ل العراقية..
برأيكم هل يجوز أخذ هذه الهدايا؟..
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ج :ال يج��وز قب��ول هداياهم بو�ص��فها تقوية ل�ش��وكتهم وجتريهم عل��ى ظلمهم و�رشعية
احتاللهم للرثى الوطني الإ�سالمي.

صك براءة مجاني للقوات احملتلة
س :142ف��ي بع��ض دوائر حكوم��ة االحتالل
الرابعة كاملؤسسات اخلدمية توجد عناصر
م��ن ق��وات االحت�لال وف��ي بع��ض األحايني
يش��اركون املوظف�ين العراقي�ين ف��ي تقدمي
وجب��ات الغذاء ويس��محون له��م بذلك إما
خوفاً أو مجاملة أو تواطئاً ..هل يجوز ذلك؟.

ج :ال ي�س��وغ ال�رشاكة يف تقدمي الوجبات الغذائية م��ع الكافرين الغزاة املحتلني والعاقبة
للمتقني املجاهدين املرابطني الراف�ضني واهلل ويل التوفيق.

التعامل التجاري مع احملتل
س :143ه��ل يج��وز ألصح��اب األس��واق
الش��عبية واحمل�لات التجاري��ة التعامل مع
عناصر ق��وات االحتالل األميرك��ي في البيع
والشراء؟..

ج :يجب املقاطعة ويحرم عليهم التعامل املتبادل ويجب على الر�سالني امللتزمني �أر�شادهم
و�إلزامهم برتك ذلك ولو باملقاومات املنفية كرتك �رشاء وبيع منتجاتهم و�س��لعهم وحرمانهم عن
احلقوق االجتماعية والأعرا�ض عنهم ب�أية و�سيلة ممكنة.
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اللجوء الى الثورة ال لإلذالل
س :144ف��ي بع��ض األحيان يلجأ اإلنس��ان
املستضعف العراقي للجوء إلى جنود قوات
االحتالل من أجل تنظيم الس��ير واس��تالم
الوق��ود م��ن محط��ات التعبئ��ة ..أيج��وز
االستعانة بهم ونحن حتت نير االحتالل؟..

ج :ال يجوز ذلك واهلل العامل.

عطايا تضليلية
س :145أعضاء مجالس احملافظات يستلمون
بع��ض املس��اعدات كاللح��وم البيض��اء
واحلمراء عن طري��ق قوات االحتالل األميركي
فإذا كان احلكم بعدم جواز أخذها من وجهة
شرعية ب ٍ َْي َد أن هذا الرفض قد يعرضهم الى
بعض اإلش��كاالت واملردودات الس��لبية من

قب��ل بعض املواطن�ين غير امللتزم�ين أو من
قبل الق��وات احملتلة ذاتها..ماه��و التكليف
الشرعي ؟..

ج :من �أعظم املخالفات الإ�سالمية ا�ستالم هذه العطايا اخلادعة املاكرة بل يجب رف�ضها
و�شجبها ب�أية و�سيلة ممكنة.
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استباحة الوطن والدين
س :146أيس��وغ لش��ركات البناء واإلنشاء
الوطنية أ ْن تتعاق َد حصراً مع قوات االحتالل
لبناء أبراج حماية وإنشاء مجمعات سكنية
أو ثكنات عس��كرية لتقوية مواقع نفوذهم
داخل الوطن احملتل؟..

ج :ال يجوز ذلك مطلقاً.

الظواهر املنحرفة في اخلاصرة اإلسالمية
س :147في عصر االحتالل األميركي املباشر
و(حكومة االئتالف اإلس�لامية) امل ُ َن َ
صبة من
قبله نش��اهد بعض الظواه��ر املنحرفة في
الس��احة العراقي��ة كفت��ح احلوانيت لبيع
اخلمور وفت��ح املالهي والنوادي املاجنة ..ذلك
كله بأوامر وتش��جيع من احلكومة املركزية
وحماي��ة األجهزة األمني��ة اخملتصة..برأيكم
ما هو تكليفنا الش��رعي ونحن من فصائل
املقاومة اإلسالمية؟..

ج :يجب �أتخاذ التدابري الناجعة للحد من هذه املنكرات والتي هي من �أعظم م�صاديق
مبد�أ الأمر باملعروف والنهي عن املنكر و�أ�ش��دها ت�أثرياً فاعال يف نفو�س الأمة ال�س��يما �إذا كان
تنفيذ هذا الأمر العظيم �صادراً من عنا�رص املقاومة الإ�سالمية ـ �أيدهم اهلل تعاىل بن�رصه ومدده

ـ �رشيطة �أ ْن ال يقف حجر عرثة يف م�س��ار املقاومة وعدم دميومتها وت�ص��ديها �ض��د العدو املجرم

والعاقبة للمتقني.

256

ت�أ�صيل معريف بني الثورية والال ثورية

تبعية األحزاب
س :148إ َّن الكثي��ر من األحزاب اإلس�لامية
انخرطت في العملية السياسية في العراق
حتت نير االحتالل األميركي املباش��ر بيد أننا
نرى قيادات تلك األحزاب انحرفت عن ثوابتها
اإلس�لامية م��ن خ�لال تعاونها م��ع الغزاة
احملتلني اجملرمني بش��ماعة ض��رورة اخلضوع
للواقع السياس��ي في البالد ..نسأل :أيجوز
من وجه��ة نظركم بق��اء القواع��د احلزبية
تنف��ذ أوامر تلك القيادات املنحرفة ..وما هي
النصيحة اإلس�لامية للذين يصرون البقاء
في التنظيم ؟..

ج :من �أعظم املحرمات ال�رشعية البقاء يف تنظيمات تلك الأحزاب «الإ�س�لامية» مهما
كان��ت التربيرات وعل��ى العاملني �أن يخرجوا منها �رشيطة بعد تنبيه«قياداتهم» ب�أن العمل مع
م�ستكرب كافر معتد زنيم ال يزال مغت�صب ًا لبلد م�سلم من �أعظم املنكرات ال�رضورية بل �أكدت
ال�رشائع ال�سماوية واملذاهب الأر�ضية على وجوب حترير �أوطانهم فان مل ي�ستجيبوا لهذا التنبيه
يح��رم االنقياد �إليه��م وتنفيذ �أوامرهم بل يجب الرباءة منهم والت�ش��هري به��م وبهذا املوقف
الر�سايل امللتزم يطرد االحتالل والتابعون له �رش طردة والعاقبة للمتقني.

فقراء و مراقد
س :149كم��ا تعلم��ون يق��وم البع��ض من
العراقي�ين ف��ي ظل االحت�لال م��ن اإلنفاق
الهائل على مراقد لش��خصيات شتى بارزة
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وثانوية معروفة أو ملراقد مشكوكة النسبة
إليهم بحي��ث يصل اإلس��راف والتبذير إلى
أبعد احل��دود مع م��ا يعاني��ه العراقيون من
أزمات اقتصادية خانقة تصل إلى حد الفقر
املدقع واملوت األس��ود الكفور ف��ي ظل دمار
وبوار وتفجير وتهجير بسبب االحتالل وكما
تعلم��ون أ َّن اجملاهدين االجتماعيني من األمة
على طول التاريخ يستنكرون ذلك ويتهمون
فاعليه باخلروج عن العدل اإللهي.

ج :بح�سب مقت�ضى العناوين الثانوية ال يجوز ذلك.

أيسوغ هدر األموال؟!..
س :150ه��ل يج��وز صرف حق��وق اجملاهدين
املرابط�ين في زمن االحت�لال األمريكي لبناء
املس��اجد واحلس��ينيات وامل��زارات علم��ا أ َّن
اجملاهدي��ن أحوج م��ا يكونوا لتل��ك األموال
بشراء السالح واستخدامه ضد احملتل؟

ج :مبقت�ض��ى الأدلة االجتهادية ال يجوز ذلك .مادام هناك مقاومة م�رشوعة لطرد املحتل
وهي بحاجة �رضورية ملحة للدعم وامل�ساندة .واهلل العامل.
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ر�ؤى ر�سالية
��تم ُِعو َن ال ْ َق��وْ َل َف َي َّتب ُِع��و َن
ِي��ن يَ ْ�س َ
}الَّذ َ
ِين َه َدا ُه ُم هَّ
اللُ َو ُ�أولَئ َِك ُه ْم
�أَ ْح َ�س َن ُه ُ�أولَئ َِك الَّذ َ

اب{ �سورة الزمر الآية18:
�أُول ُو َْ أ
الل َْب ِ

الكسب اخلادع واملستحيل
س:151بع��د س��قوط برجي مرك��ز التجارة
العاملي وتدمي��ر أحد مق��رات البنتاغون في
احلادي عشر من أيلول(سبتمبر) العام 2001م
املنصرم ..نطرح الس��ؤال اخلطير :هل إِتصل
األمري��كان مع س��ماحتك في أي��ام النضال
ً
أوعبْ�� َر وس��ائط العاملني
الس��ري
مباش��رة ِ
العراقيني؟..

ج�:أوالً :يف خريف 2001م فوجئت بزيارة غري مرتقبة لأبي ح�س�ين املحامي مبعوث ًا مِن
قبل عبد الكرمي املاهود املحمداوي الذي �أ�صبح يف ع�رص �إحتالل العراق �أمريكي ًا ع�ضو جمل�س
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علي قيادة االهوار يف العراق �ض��د النظام ال�س��ابق كزعي��م روحي وبعد حوارات
احلكم طرح َّ

عديدة �إ�ستغرقت ثالثة �أيام متواليات وكانت نتائجها �إيجابية واتفقنا على ح�سب مايرام.

م�س��اء زارين اىل مكتبي يف �ضاحية دم�شق
يف اليوم الرابع ويف ال�س��اعة الثالثة والن�ص��ف
ً

وب�صحبته رجل يزعم �أنه من �أقرباء املحمداوي وقدمه يل وذكر كنيته احلركية ووا�صل حديثه
بلباقة� :صحيح �أن الأخ مل يح�رض االجتماعات املغلقة �سوية ،ولكن عنده مفاجئة مل تطرح يف
�إجتماعاتنا فقاطعته قائالً :وماهي ـ يا �أبا ح�سني ـ قال �إ�ستمع منه �شخ�صياً:
وبد�أ الرجل يتكلم يخاطبني بهدوء� :أنت رقم �ص��عب يف ال�س��احة العراقية خ�صو�ص ًا يف
الداخل ونحن بحاجة ما�سة اىل الدعم االقت�صادي ومن خالل قيادتك الروحية �سوف ن�ستفيد
ال�شيء الكثري مل�ساندة ق�ضيتنا ومن خالل ذلك اك�شف لك �رساً ال ميكن متريره على �سماحتك
�إِ َّن الدكتور �أحمد اجللبي رئي�س امل�ؤمتر الوطني العراقي الزال يدعمنا بـ«ع�رشين الف دوالر» كـ

«حد �أدنى» لكنه �أقرتح علينا زيادة املخ�ص�ص��ات �رشيطة ان تك�س��بوا لنا ال�سيد البغدادي من
فقهاء النجف وجماهديها بو�صفه غري «مرغوب»من لدن النظام االيراين.
حينما �سمعت هذه املقولة �أ�صابتني �صدمة مل تكن يف احل�سبان وانا رحت يف �رسي �أقول
كان االجتماع بيني وبني ابو ح�سني وح�سب ك�رشط �أ�سا�سي على ما اتفقنا عليه ومل يكن هذا
الرجل يف هذا االجتماع يف الغرفة املغلقة وان�شغال تفكريي به وبالتايل بادرته قائالً:
ياول��دي ه��ذا الرجل غري مرغوب عندي بل وعند غريي من جماهدي الداخل ب�س��بب
تعاونه مع االمريكان ح�رصاً.
ثم رحت �أ�س�أله :ملاذا �أنا بالذات ثم اىل �أين �أُ�ساق ..ومل�صلحة َمن �أُ�ستدرج ..ماالهدف
من البداية ..كيف نحرر الوطن اجلريح من اال�س��تبداد والدكتاتورية وهل توقف �أمر �س��قوط

علي ..ملاذا
النظام و�إقامة العدل وامل�س��اوات على يد االمريكان كغزاة وحمتلني ..ملاذا الترد َّ

ال جتيب ..هل بو�سعك �أن تدافع عن اجللبي الذي هو من م�ؤ�س�سي الفتنة من خالل �إِ�صدار
قانون حترير العراق االمريكي ال�س��يء ال�صيت وهو الزال يعمل ك�رشطي من لدن البنتاغون ال
حت��اول �إقناعي بان النظام يف بغداد الي�س��قط �إال عن طريق ق��وة التقهر كمثل �أمريكا القطب
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ال�شي ْ َطا َن
}م ْن يَ َّتخِ ِذ َّ
الآحادي املنفرد يف ال�س��احة العاملية وهل تن�س��ى �أن اهلل بريء من كلَ :
()42
َول ِيا م ِْن ُدو ِن هَّ
ين �أَوْل َِي َاء
ِين يَ َّتخِ ذُو َن ال ْكَ افِ ِر َ
اللِ َف َق ْد َخ�سرِ َ ُخ�سرْ َا ًنا ُمبِي ًنا{  ،ومن كل} :الَّذ َ
ًّ
()43
ِيعا{
م ِْن ُدو ِن المْ ُ�ؤْ ِمن َ
ِني �أَيَب ْ َت ُغو َن ِعن ْ َد ُه ُم الْع َِّز َة َف�إِ َّن الْع َِّز َة للِ هَّ ِ َجم ً
وهل تن�س��ى ثورة ُ�أ�س��تاذي الإمام القائد اخلميني مل ولن يتعاون مع �أية دولة �أجنبية بل
�إعتمد على اهلل الواحد القهار وعلى �ص�لابة �ش��عبه املتدين بالفطرة}�إِ َّن هَّ
ِين
اللَ يُ َداف ُِع َع ِن الَّذ َ
�آ ََم ُنوا �إِ َّن هَّ
اللَ لاَ يُحِ ُّب ك َُّل َخ َّو ٍان َك ُف ٍور{()44؟!..
وثانياً :يف �ش��تاء 2002م زارين ال�س��يد جعفر احل�س��يني الذي �أ�صبح بعد �إحتالل
العراق �أمريكي ًا م�ست�شار رئي�س الوزراء نوري كامل املالكي وب�صحبته ال�سيد م�رض جابر احللو..
وب��د�أ الأخري ي�سرت�س��ل بحديثه قائالً� :أخ�برين نزار عبد الزهراء احللو ب�أنه ح�رض ال�س��تماع
حما��ضرة للدكتور �أحمد اجللبي يف الواليات املتحدة االمريكية وكانت املحا�رضة حول �أهمية
تنفيذ قانون حترير العراق الذي �س��ن من قبل الكونغر�س االمريكي يف �س��بيل �إ�س��قاط �صدام
ح�سني ومن �أبرز ماجاء فيها:
�إن االم�يركان م��صرون هذه املرة على تقوي�ض النظام ب�س��بب �إمتالكه �أ�س��لحة الدمار
ال�ش��امل لكن عندهم �أزمة ثقة و�أزمة تعاطي غري خمبوءة مع الدورالإيراين يف الو�س��ط العراقي
املعار�ض ومبا �أن حممد باقر احلكيم املدعوم لوج�س��تي ًا وا�س��تخباراتي ًا وع�سكري ًا الميكن التعاون
والتن�س��يق معه وهم حالي ًا يبحثون بـ«م�صداقية» عن واجهة دينية � -سيا�سية لها وجود فاعل
يف عمق ال�ساحة العراقية وموثوق بها وغري مرغوبة �إيرانياً.
فقاطعه ال�س��يد نزار احللو قائالً :دكتور �ص��حيح �إِ َّن االم�يركان عندهم �أزمة ثقة و�أزمة

تعاطي غري خمبوءة مع الدور االيراين يف الو�سط العراقي املعار�ض.

ولكن �أقول لك يادكتور هناك معار�ضون �أ�شداء لي�ست لهم �أية عالقة مع النظام الر�سمي
يف �إيران ميكن ك�سبها وفتح اجل�سور معها.
من هنا �أقرتح  -ورمبا �أنا على �إ�ش��تباه ـ مفاحتة رجل ال�س��احة الإ�س�لامية ال�سيد �أحمد
		
(� )42سورة الن�ساء ،الآية .119:
(� )44سورة احلج ،الآية.38 :

(� )43سورة الن�ساء ،الآية .139 :
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احل�س��ني البغدادي وهو احلفيد الأكرب لالمام املجاهد حممد احل�سني البغدادي وله تنظيم يف
الداخل ي�ؤمن باجلهاد ال�سيا�س��ي وامل�س��لح وقدم ال�شهداء يف �سبيل خال�ص العراق من �صدام
ح�سني.
ف�أجابه اجللبي :اذا كانت لك مع �س��ماحته عالقة ما �أو تن�س��يق ما �إت�صل معه وبلغه
فيما طرحناه فان �إ�س��تجاب اىل ذلك �سوف نفاحته بطريقتنا اخلا�صة هذا ما�أفاده ابن العم نزار
يل �شفاه ًة ال حتريراً و�أنا كر�سول انتظر من �سماحتك الإجابة!..

ف�أبت�س��مت وت�أملت يف نف�س��ي على م�ض�ض فلم �أكن �أت�ص��ور �أن امل�س�ألة و�صلت اىل هذا

��ا و�إن كان له �أثر
احلد من ال�س��ذاجة ويبدو �أن ال�س��يد ن��زار ـ يا �أبا علي ـ لن يفهمني اطالق ً
�ض��خم يف حياتي حينما كنت يف العراق اجلريح قبل هجرتي قهراً ولكنه ن�س��ى َ�أنا يل موقف
كل مايجري من بع�ض رموز املعار�ض��ة العراقية التي جتري �إت�ص��االت �رسية يف
مت�ش��دد على ِّ
دهاليز ال�س��فارات االمريكية كنت �أقول لهم دائم ًا �أن االدارة االمريكية مل تكن جمعية خريية
النقاذ العراق و�شعبه من الدكتاتورية واال�ستبداد وحينما ا�شرتك ال�سيد علي القباجني ـ الزال
��ا يف اململكة املتح��دة ومل «ينخرط» يف العملية ال�سيا�س��ية اجلارية حتت مظلة االحتالل
الجئ ً
االمريكي للعراق ـ يف م�ؤمتر نيويورك املنعقد با�س��م املعار�ض��ة العراقية وحتت �إ�رشاف «�س��ي.
�آي�.أي» الأمريكية وبعد انتهاء جل�سات �أعمال امل�ؤمتر زارين يف منزيل بدم�شق ف�س�ألني معاتباً:
مل��اذا �ص��درت فتوى �رصيحة من قبلك حترم فيها امل�ش��اركة يف �أعم��ال امل�ؤمتر؟! ..يف حني �أنا
�شخ�ص��ي ًا قبل مغادرتي اىل امل�ؤمتر التقيتك عدة مرات و�رشحت ل�سماحتك الأ�سباب والنتائج
املرجو حتقيقها لتقوي�ض النظام يف بغداد!..
ولكن ..حينما �س��معت حديثه �رصخت يف وجهه �رصخة احتجاج عري�ضة م�رصاً على

�رشعية فتواي الفقهية.

م��ن هنا..بد�أ ال�س��يد جعفر احل�س��يني مبقولة خمتزلة ـ يا �أبا حمم��د ـ لقد جاءت لك
«الدني��ا» ال تعر�ض عنها لأن �ص��دام ح�س�ين قد �إنتهى دوره يف الع��راق ك�رشطي اخلليج يف
املنطقة.
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فتوجهت اليه باحلديث:ال يا �أبا نور �أنا ال �أُقيم وزن ًا للمنا�صب واملغامن وامنا القيمة عندي
ر�ض��ا اهلل �س��بحانه والدفاع عن حرمة الدين والوطن واملواطن ثم �أح�سب �أنني هذه اللحظات
و�أنا �أُقارب اخلطو اىل ال�س��تينيات من عمري اليف�صلني �إال �سنوات معدودات فمن امل�ستحيل
�أن �أُن�سق مع ه�ؤالء الوحو�ش الكا�رسة الذين نفذوا احل�صار االقت�صادي الظامل على �أهلي و�شعبي

وبا�سم ال�رشعية الدولية طبقوا «البند ال�سابع».
�إن ه�ؤالء الأوغاد ال �أمان لهم ولي�س من احلتم �أن ي�س��تجيبوا ملطالب املعار�ض��ة الوطنية
ِلن ْ َ�سا ِن
ال ل ْ إِ
ال�شي ْ َطا ِن �إِ ْذ َق َ
احلقيقية فيما اذا «انت�رصوا» يف غزو العراق واحتالله مثلهم} َك َم َث ِل َّ
()45
اف هَّ
ِني{
ا ْك ُفرْ َفلَ َّما َك َف َر َق َ
يء ِمن ْ َك �إ يِِّن َ�أ َخ ُ
اللَ َر َّب ال َْعالمَ َ
ال �إ يِِّن بَ ِر ٌ
ونظر �إ َّ
يل ملي ًا و�ص��مت حلظات ..ثم قال :هذا �أَملي ب�س��ماحتك ـ يا�أبا حممد ـ و�أنت

�أب ْ ُن بَ ْج َدتِها يف املهمات ال�صعبة.

وثالثاً :يف �ش��تاء 2002م كنت م�ش��غو ًال مع العمال يف ترميم ال�شقة التي �إ�ست�أجرتها

دق جر�س الهاتف فرفعت ال�س��ماعة ويخرج
والواقعة يف عمارة احلياة يف حي االمني بدم�ش��ق َّ
اىل ُ�أذين �ص��وت وكان املتحدث جواد اخلال�ص��ي ووجدته يخربين عندي لك مفاجئة «زميل
قدمي» يرغب يف زيارتك ويف جعبته م�رشوعاً«حتررياً» يخ�ص ال�ش�أن العراقي فقلت لهَ :من هو ـ

يا �أبا زينب ـ قال :ال�شيخ حامتي ي�سلم عليك وم�شتاق لر�ؤيتك مع احرتامي لك وله مل �أ�سمع
بهذا اللقب �ش��هد اهلل طبع ًا لأنه لقب حركي �إذن َم ْن هو ..وماهي كنيته �أو لقبه احلقيقي؟

فقال باحلرف الواحد هو :ال�ش��يخ حممد ندمي املو�ص��لي وهو كان من اهل ال�سنة واجلماعة بَي ْ َد
�أنه�« :إ�ستب�رص» يف ال�ستينيات من القرن املا�ضي على يد ال�سيد حممد ال�شريازي«املرجع» وهو
مندوبه يف �إِحدى الواليات املتحدة االمريكية ف�ض��حكت �أداعبه كان حري �أن تتبنى «مذهبه
القدمي» قبل �أن ت�ص��غي اىل م�رشوعه وبالتايل �إعتذرت لقاءه يف �ش��قتي وقلت :حا ًال �س�أتوجه
اليك عنو ًة يف �سبيل ك�شف م�رشوعه اجلديد وذلك لـ«�أهميته» وبعد دخويل �إِ�ستقبلني احلامتي

بب�شا�ش��ة ور�أيت ال�صديق ال�صدوق اال�ستاذ الألو�سي مر�شد الكتلة الإ�سالمية يف العراق وبعد
(� )45سورة احل�رش ،الآية.16 :
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تب��ادل التحي��ات فيما بيننا وبعد �أن �إِ�س��تقر يف املجل�س بد�أ احلامتي يتحدث با�س��هاب حول
امل�رشوع االمريكي «اال�س��قاطي التحرري» لنظام بغداد و�أهمية تنفيذه على �أر�ض الواقع وبعد
ٍ
بلباقة مت�سائالً:
ذلك ختم حديثه
هل ميكن �إ�س��قاط حكم ًا دكتاتوري ًا فا�ش��ي ًا من خالل املعار�ضة العراقية القابعة يف فنادق
خم�س��ة جن��وم� ..إذن البد من �رشفاء العراق التن�س��يق والتعاون العملي مع �أمريكا بو�ص��فها
دولة عظمى متلك ال�س�لاح الهجومي الفتاك بعد ف�ش��ل االنقالبات الع�سكرية واالنتفا�ضات
ال�شعبية؟!..
الي�س��ت املعار�ض��ة العراقية يف اخلارج حتديداً عاجزة يف تقوي�ض النظام وب�ش��هادة دهاقنة

االدارة االمريكية الذين و�صفوها ـ حينذاك ـ �أ�شبه باملراهنة على ح�صان خا�رس لكونها لي�ست
مهي�أة اطالق ًا لتقوي�ض النظام امل�ستبد؟!..
�أمل يكن �أنتم بالذات حتملون ق�ضية وال ميكن حتقيق هذه الق�ضية امل�صريية �إال من خالل
امل�رشوع االمريكي؟!..
�صدقوين �أنا جئت مبعوث ًا من قبل االمريكان لكم ح�رصاً حري بكم �أن ت�ستجيبوا لهذه
الدعوة وان تغادروا «معي» بطريق اجلو وتتوجهوا اليهم وتن�سقوا معهم وهذه هي ُ�أمنيتهم؟!..
ِين يَ ْعلَ ُم هَّ
�ض َعن ْ ُه ْم َو ِعظ ُْه ْم َو ُق ْل ل َُه ْم فيِ �أَن ْ ُف�سِ ��ه ِْم َقوْلاً
اللُ َما فيِ ُقلُوبِه ِْم َف�أَ ْع ِر ْ
}�أُولَئ َِك الَّذ َ
()46
بَلِي ًغ{
وح�ين �إنته��ى من حديثه الإن�ش��ائي بد�أت �أقول بعد �أن حم��دت اهلل و�أثنيت عليه:
ماذا �سنقول لأبناء ا ٌ
لأمة كلها وماذا نقول للمجاهدين واملرابطني ول�شهدائنا والهلنا يف العراق
اجلري��ح وبالتايل قلت له :قبل كل �ش��يء كيف نواجه اهلل الواح��د الأحد الذي �أمرنا بحرمة
التعاون مع الكافرين وامل�رشكني الفاقدين للعوا�صم اخلم�سة امل�شهورة كاال�سالم واجلزية وبالتايل
رف�ض ال�شيخ املجاهد الألو�سي و�سكت بال «تعليق» اخلال�صي و�أنا بالتايل خرجت وقدمت له
كتابان من م�ؤلفاتي وهما« :اخلطاب الآخر» و«عودة الوعي» احللقة الثالثة من الطاغوت يحكم
(� )46سورة الن�ساء ،الآية63 :
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ال��ذي يفند من وجهة �إ�س�لامية خطورة قانون حترير العراق لي�س عل��ى �أر�ض الوطن املنكوب
وح�س��ب بل على املنطقة برمتها وهل من يتخذ الكافرين ن�ص�يراً كمن يتخذ الرحمن نا�رصاً
الر ْح َم ِن �إِ ِن ال ْكَ اف ُِرو َن �إ اَِّل فيِ غ ُُر ٍور *
ومعين ًا }�أَ ْم َم ْن َه َذا الَّذِي ُه َو ُجن ْ ٌد ل َُك ْم يَنْ�صرُ ُك ُْم م ِْن ُدو ِن َّ
َ�أ ْم َم ْن َه َذا الَّذِي يَرْ ُز ُق ُك ْم ِ�إ ْن َ�أ ْم َ�س َك رِز ْ َق ُه بَ ْل لجَ ُّوا فيِ ُع ُت ٍ ّو َونُ ُف ٍور * َ�أ َف َم ْن يمَ ْ�شِ ي ُمكِ ًّبا َعلَى َو ْج ِه ِه
�أَ ْه َدى َ�أ ْم َم ْن يمَ ْ�شِ ي َ�س ِو ًيّا َعلَى �صرِ َ ٍاط ُم ْ�س َتق ٍِيم{
ورابعاً :كنت جال�س��ا يف مكتبي يف �ض��احية دم�شق ف�أت�صل بي االخ عادل ر�ؤوف وقال
()47

�أريد اللقاء معك الآن فقلت له� :سوف �أتيك �إىل املركز العراقي وعندما قال يل :التقى بي:
«عزت ال�ش��ابندر»( )48ممثل مكتب امل�ؤمتر الوطني العراقي يف �س��وريا ـ والذي �أ�ص��بح يف ع�رص
احتالل العراق امريكي ًا ع�ضو«الربملان العراقي» ـ وقال يل :نحن وقعنا يف ورطة لوجود مقاومة
�ضد عمليات «التحرير» الأمريكي للعراق فاملطلوب منك ـ يا �أبا فداء ـ �أنت وال�سيد البغدادي

بناء على رغبة من احلكومة الكويتي��ة ،وتقوما بت�أييد هذه العمليات،
ان تذهب��ا �إىل الع��راق ً

وتهييج املجاهدين يف النا�رصية باعتبار �إن ال�سيد البغدادي له عالقة مع جماهدي االهوار..
ثم الذهاب �إىل النجف اال�رشف لتهييج �أبناءها �ضد نظام �صدام ،وم�ساندة اجلي�ش االمريكي
و�س��تقدم احلكومة الكويتية ( )49مبلغ ًا قدره« :ثالثمائة الف دوالر» هدية لل�س��يد البغدادي
ومبلغ «مائة وخم�س��ون ال��ف دوالر» ملركزك العراقي باعتبار ان لك عالقة �إ�س�تراتيجية مع

ال�س��يد مقتدى ال�ص��در فت�أثر عليه ليقوم بالتظاهرات �ض��د نظام �ص��دام فقلت له ـ والكالم
لال�ستاذ عادل ر�ؤوف ـ:
هذا امللف يجب �أن يغلق فمن امل�ستحيل ان يتعاون معكم ال�سيد البغدادي وقد ا�صدر بيانا
(� )47سورة امللك ،الآية22 - 20 :
( )48يف ربي��ع  2003ميالدي��ة ق��د ��صرح يف هذا ال�ش���أن بعد احت�لال العراق مبا��شرة يف مقابلة مع جملة «ع��امل املعرفة»
العراقية.
( )49وال�ش��يء بال�ش��يء يذكر �أن احلكومة الكويتية التتحرك �إال ب�أوامر �أمريكية ودليلي على ذلك يف العام  1992تربعت دولة
الكويت مبلغ ًا قدره مليون دوالر اىل �شخ�ص حممد باقر احلكيم بو�صفه معار� ًضا للنظام العراقي ال�سابق ،بيد �أن الأخري رف�ض
ا�ستالم ال�شيك با�سمه �شخ�صي ًا بل «ا�شرتط» ان يكون با�سم ما�سمي بـ « املجل�س الأعلى للثورة الإ�سالمية يف العراق»،
لكن احلكومة الكويتية رف�ض��ت هذا ال�رشط امللزم ،و�أثناء تردده ال�س��نوي على �ضيافة الأمري ،وجه عتاب ًا لأمري الكويت بهذا
بناء على تو�صيات �أمريكية وانت تعلم هم �أ�صدقا�ؤنا و«حرروا بلدنا».
اخل�صو�ص وقد �أجابه بربود كان رف�ضنا ً
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�ضد الغزو االمريكي( )50ونادى �شعبه للخروج �ضد الغزو اوال ثم االلتفاف �ضد الدكتاتور وا�سقاط
حكمه وا�ستالم الدولة بقيادة احلركة الإ�سالمية بكل ف�صائلها واقامة الدولة التعددية وال�شورية،
وعدم ا�ستثناء �أية طاقة وطنية وحتقيق د�ستور دائم يف اطار القر�آن وال�سنة ال�صحيحة.
وقال له اي�ض��ا :من امل�س��تحيل ان ي�أتي ال�س��يد البغدادي على ظهر دبابة امريكية وبعد
ذلك ذهب ال�شابندر �إىل بع�ض الرموز الدينية يف �سوريا ،فكان موقفها م�رشفا ورف�ضوا ذلك.
وهنا البد من القول� :إن كل َمن �آزر ما ي�س��مى بـ«قوات التحالف» �س��وف ينكب كما

نكب الكثري منهم على مر�أى وم�سمع من العراقيني.

تكرار العودة وتكريس الفشل
س :152بع��د احت�لال بغ��داد ه��ل إتص��ل
االمي��ركان مع��ك م��رة ثاني��ة عبر وس��ائط
العاملني والتابعني لهم؟..

ج :فقط مرتان ..مرة يف خريف 2005م �أت�صل طارق عبد زاير امل�ست�شارالقانوين للدكتور
�س��عدون الدليمي وزير الدفاع العراقي(حينذاك) بالأخ املجاهد �أحمد �إبراهيم القيادي يف تيار
( )50ويف مايلي ن�ص البيان ال�صادر بتاريخ � 20آذار 2003م :
	�أيها املجاهدون الأبطال ..يا �صناع الكرامة والعزة وال�شموخ الوطني والإ�سالمي ..يا حماة احلق والعدالة واحلرية� ..أناديكم
وادعوكم با�س��م �آالف ال�شهداء الأبرار ،والعائالت الثكلى �إىل ال�سري قدما لتطوير التعبئة النف�سية والروحية والكفاحية على
طريق بناء �رصح ال�س��يادة الوطنية الكاملة ب�ص�بر و�ص��مود وطول نف�س ،دون االلتفات �إىل حجم الت�ض��حيات اجل�سام التي
بدونها ال تندحر ف�صول امل�ؤامرة الع�سكرية الأمريكية.
�    أيها العراقيون االماجد يامن تت�ص��دون لق�ص��ف ال�ص��واريخ ،وهدير القاذفات ..يامن تفر�ض عليكم �أق�س��ى �ألوان احل�ص��ار
االقت�صادي الغا�شم با�سم القانون العاملي اجلديد اخلا�ضع ل�سيا�سة الإمربيالية الأمريكية.
   اليوم ..لقد هجم العدو ال�ص��ليبي الأمريكي با�س��م مكافحة الإرهاب ،ومعاقبة مرتكبيه ،واطلق العنان لآلياته الع�س��كرية
لإبادة �أهلنا الآمنني ،ون�سف بناهم التحتية.
   ان هذا الهجوم الوح�ش��ي ال�س��افر ال ي�ستهدف وادي الرافدين الأ�شم وح�س��ب ،وامنا هو بداية لتدمري العامل الإ�سالمي كله،
ويف مقدمت��ه �أوطانن��ا العربية (على مراحل) ،وتق�س��يمها �إىل كيانات مذهبية وعرقية وعن�رصية متناحرة ،ت�ؤمن م�س��تقبل
بقاء الكيان ال�ص��هيوين الذي يخو�ض حرب �إبادة �ض��د ال�ش��عب الفل�س��طيني الأعزل الرازح حتت نري االحتالل  ،وغدت
متثل اال�س��تعمار القدمي عرب فر�ض��ها �أمركة العامل ،واحليلولة دون عودة الأمة �إىل الإ�س�لام ك�رشيعة ونظام ودولة بعد ف�ش��ل
الأيديولوجيات املعا�رصة.
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املرجعية الإ�س�لامية ودار بينهما حديث طويل ال �أتذكر تفا�ص��يله �إال �أنني �أذكر �أنه قال� :أن
خرباء وم�ست�ش��ارين يف الكونغر�س االمريكي وهم �أع�ضاء بارزين يف احلزب الدميقراطي
هنالك
َ

«املعار���ض» لقد �إختلطت الأوراق عليهم وغدوا يف حرية و�أرتباك حول مايجري يف العراق من
�أو�ض��اع �ش��اذة ومن �رصاعات بني املكونات واالحزاب الإ�سالمية والعلمانية التي المثيل لها

يف عموم املنطقة وبالتايل اخلا�رس الأوحد يف هذه اخلالفات واال�ص��طفافات ال�ش��عب العراقي
واالمريكي �س��واء ب�س��واء لذا هم بحاجة �رضورية تاريخية ملحة التوا�صل مع رجل املرحلة من
رموز املعار�ض��ة العراقية ال�ص��ادقة يف �سبيل �أن يحاوره ويناق�ش��وه عن �أهم اال�سباب وامل�سببات
على مايجري يف العراق من ق�ضايا فتنوية مل تكن يف احل�سبان يف �سبيل و�ضع اخلطط التكتيكية
واال�سرتاتيجية حلل امل�شكل العراقي الذي طال امل�صالح االمريكية يف املنطقة وعلى �أ�سا�س هذا
كله �أكد ال�سيد وزير الدفاع �أن توجه دعوة ر�سمية من الكونغر�س االمريكي ل�سماحته للح�ضور
هناك نرجو تبليغه ـ �أدام اهلل ظله ـ لقبول هذه الدعوة مع فائق التقدير واالحرتام.
و�أنا قلت :للأخ �أحمد �أبراهيم على الفور وبال تردد �أ�س��تجيب لهذه الدعوة ب�رشط �أن
يخرج املحتل االمريكي فوراً وبال وجود قواعد ع�سكرية وبال حكومة موالية م�شبوهة ويف حال

تنفيذ هذين ال�رشطني �أنا حا�رض.

ض��ا قاطع ًا بيد �أن ال�ش��يء
هذا ..وبعد فرتة زمنية لي�س��ت بطويلة رف�ض هذا العر�ض رف� ً
العجي��ب الذي �أنهك تفكريي هو ان م�رسحية هذه الدعوة االمريكية التي دارت بني �أبراهيم
وبني زاير كان هدف هذه الدعوة هي �إثارة ال�ش��كوك وال�ش��بهات حويل من خالل �إ�ستدراجي
وتوريطي يف هذه امل�صيدة ذلك كله يف �سبيل م�صادرة وطنيتي وت�أريخي.
ال�ص��ال ُِح يَرْ َف ُع ُه
}م ْن َكا َن يُ ِري ُد الْع َِّز َة َفلِ ّلَ ِه الْع َِّز ُة َجم ً
��ع ُد ال ْكَ ل ُِم ال َّط ّيِ ُب َوال َْع َملُ َّ
َ
ِيعا �إِل َي ْ ِه يَ ْ�ص َ
()51
ال�س ّيِ َئ ِ
ور{
َوالَّذ َ
اب َ�شدِي ٌد َو َمك ُْر �أُولَئ َِك ُه َو يَ ُب ُ
ات ل َُه ْم َع َذ ٌ
ِين يمَ ْ ُك ُرو َن َّ
ومرة ثاني ًة يف خريف 2008م التقى عماد �ضياء اخلر�سان ـ الع�ضو االرتباط «اال�ستخباراتي»

بني ال�سيد على ال�سي�ستاين «املرجع» وبني بول برمير احلاكم املدين يف العراق ـ مع الأخ املجاهد
(� )51سورة فاطر ،الآية.10:
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�أحمد �إبراهيم الع�ض��و القيادي يف تيار املرجعية الإ�س�لامية يف �إحدى مقاهي �ضاحية دم�شق
وانربى الأخري م�س��تغرب ًا ومت�سائالً :كيف دخلت �س��ورية بهذه ال�سهولة وال تخ�شى املعار�ضة
العراقية يف دم�شق ولقد ذكرك بول برمير يف مذكراته؟!..
فابت�سم اخلر�سان وبد�أ يجيب عن �س�ؤاله :اطمئن �إين حامل جوازاً دبلوما�سي ًا ثم �أنا بعيد

كل البعد عن الأ�ضواء الكا�شفة ومل يعرفني �أحداً من ه�ؤالء املعار�ضني.

ومهما يكن� ..أنا جئتك مبهمة �ص��عبة يجب �أن نتعاون �س��وية بو�ص��فك ع�شت معي

يف �أي��ام ال�ش��تات والهجرة واللجوء يف الواليات املتح��دة االمريكية �أنا جئتك عنوة مبعوث ًا من
قبل ال�س��فري االمريكي يف بغداد «رايان كروكر» اىل �س��ماحة �آية اهلل ال�س��يد �أحمد احل�س��ني
البغداديح�رصاً يرغب اللقاء مع �س��ماحته يف �س��بيل الت�ش��اور والتحاور ..ب�سبب عدم كفاءة

ه�ؤالء الرموز الذين يقودون العملية ال�سيا�سية اجلارية يف العراق وبعد �أن ثبت �أنهم فا�شلون يف
حتقيق ال�سلم الأهلي لكل العراقيني.
فكان رد الأخ �أحمد �إبراهيم �رصيح ًا مع اخلر�سان �أنتم تعرفون �سماحة الأخ املرجع القائد
�ص��لب يف ذات اهلل تعاىل وعنيد �ض��د اال�س��تكبار والكفر العاملي ويحاول طرد الغزاة املحتلني
بكل الو�سائل امل�رشوعة ال�سيا�سية منها والعملياتية وال ميكن �أن �أجتر�أ �أو يتجر�أ غريي �أن يفاحته
ال عن �إقناعه �إطالقاً.
ف�ض ً

ف�س���ألني ملاذا..والعراق يحرتق؟! ..فقلت :هذا ما�أراه و�أعتقده بحكم عالقتي معه واذا

ال ت�ص��دقني فقر�أ فتاواه و�أحاديثه وبياناته وكتاباته ..ت�ؤكد �س��بب �أزمة الق�ض��ية العراقية هو
وجود االحتالل الفتنوي التوراتي ـ االجنيلي للوطن اجلريح واملقاومون امليدانيون يقتدون ب�آرائه
بو�صفه داعي ًة وفقيه ًا ومنا�ضالً ..واهلل على ما �أقول �شهيد.

وحينما حدثني الأخ �أحمد �إبراهيم يف رده الثوري ال�ص��ارم لـ«�ضياء اخلر�سان» خامرتني

ن�شوة اخلال�ص واالنعتاق ..وخاطبته:
ان هذا الرف�ض االنبعاثي الثوري القر�آين �ش��كل بالن�س��بة يل قوة ميدانية �إ�ضافية �أخرى
يف حتمية �إنهزامية الغزاة املحتلني.
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ثم قلت له :يبدو �أن الأمريكان بد�أوا ي�س��تخفوا بـ«حكومتهم الفتنوية الرابعة» التي بنوا
عليها �آما ًال وطموحات م�ستقبلية ويحاولون �أن يعقدوا اجتماعات مع معار�ضيها �إ�سالميني كانوا
�أم علمانيني كما ح�ص��ل احلوار بـ«بالفعل ال بالقوة كما يقول علماء املناطقة» مع ال�ص��داميني
وتتواىل اللقاءات غري الر�س��مية من خلف االبواب املغلقة يف اكرث من عا�ص��مة عربية بيد �أنها
مل تكن جدية ـ فيما �أرى ـ وامنا �إ�ستطالعية ح�سب ت�رصيح �أدىل به قيادي �صدامي �شارك يف
عدد من تلك اللقاءات خ�صو�ص ًا وان �ضباط ًا من اال�ستخبارات االمريكية �شاركوا فيها ه�ؤالء
لي�س��وا �أ�صحاب قرار ا�سرتاتيجي مف�ص��لي وامنا كتبة تقارير وح�سب بيد �أن اللقاء الأخري بني
الطرفني يُ َع ْد �أول �إت�ص��ال �إ�ستثنائي واقعي ملا تناولوه من �إ�ستئناف العودة املن�شودة اىل ال�ساحة
ال�سيا�س��ية عالنية �س��واء كان عرب جمل�س النواب �أو عرب ج�سور �أُخرى ويف هذه االجتماعات
تنا�سى الطرفان املتحاوران قانون �إجتثاث البعث ال�صدامي حتديداً.
و�أخرياً ..بعد هذا الرف�ض مبدة زمنية لي�ست بطويلة هجمت القوات الع�سكرية الأمريكية
على منزيل بالنجف الأ�رشف بعد منت�ص��ف الليل وال �أُبال��غ �إذا قلت:بطريقة همجمية وبعد
تطويقه وقذفه بالقنابل ال�صوتية املرعبة �إعتقلوا ولدي حممد و�أثنني من حمايته وجرح �أحدهم
جروح بليغة وبالتايل �رسقوا مبالغ مالية وم�صوغات ذهبية و�أجهزة الهاتف النقالة والعبث بكل
حمتويات املنزل ويف مقدمهم تك�س�ير الأبواب وال�شبابيك بت�أريخ الرابع والع�رشين من ت�رشين
اخ َ�شوْ ُه ْم َف َز َاد ُه ْم �إِميَا ًنا َو َقال ُوا
ِين َق َ
ا�س َق ْد َج َم ُعوا ل َُك ْم َف ْ
ا�س �إِ َّن َّ
ال ل َُه ُم َّ
الأول 2008م }الَّذ َ
الن ُ
الن َ
َح�س ُب َنا هَّ
اللُ َون ِْع َم ال َْو ِكيلُ {( )52واىل اهلل امل�شتكى ومنه نتم�سك بدينه القومي.
ْ

خالص األمة في وحدتها
س :153برأيك��م كي��ف ميكنن��ا املوازنة في
تربي��ة أبنائن��ا ب�ين تعليمهم مذه��ب أهل
البيت الطاهر(ع) ،وبني تعاملهم مع أخواننا
أهل السنة واجلماعة؟..
(� )52سورة �آل عمران ،الآية.173:
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�سارت عليه مدر�سة
ج :ميكن �أن نر�ش��دهم نحو الفكر الوحدوي االئتاليف الأمثل الذي
ْ

�أهل البيت(ع) على طول التاريخ من خالل منا�شدة «�شيعتهم» يف التوا�صل والرتاحم والتودد
والوفاق مع امل�س��لمني كافة من خالل الرتكيز على اخلطوط امل�ش�تركة كالإميان باهلل وبر�س��وله
وباليوم الآخر ،وبكتاب اهلل الأخري املحفوظ ،ومالئكته ،ور�س��له ،مع الت�أكيد وااللتزام بخط
الإمامة املع�صومة ،مبا يف هذه الكلمة من عمق و�شمولية و�إحاطة.

األمم الالعارفة والعدالة اإللهية
س :154إذا ل��م تص��ل مفاهي��م الش��ريعة
اإلسالمية إلى مجتمع ما في عاملنا املعاصر..
كيف يصار حسابهم ..هل يحاسبون ،كما
نحاسب نحن حسب شريعتنا احملمدية؟..

خالق الكو ِن واحلياةِ والإن�س��ا ِن وبو�ص��فه �أع��دل العادلني ال
ج� :إ َّن اهللَ تع��اىل بو�ص��فِه
َ

يحا�س��ب ـ على ما �أرى ـ النا�س كل النا�س� ،إال مبا �آتاهم ،ف�إذا مل ت�ص��ل الر�س��ال ِة الإ�سالمية
�إىل بع�ض املجتمعات الب�رشية� ،أو مل تكن هناك دعوات ر�س��الية� ،أو و�س��ائل لك�ش��ف املعرفة
يف متناول �أيديهم ،ف� ّإن اهلل �س��بحانه وتعاىل ال يحا�س��بهم على ذلك �إطالقا ،و�إمنا يحا�س��ب
الذين لهم القدرات املعنوية واملادية من القادة والوعاظ والفقهاء الذين تقاع�س��وا ب�أداء مهامهم

الإ�سالمية.

العروبة واإلسالم
س :155نش��اهدك بع��د احتالل بغ��داد من
قبل الغزو األميرك��ي ـ البريطاني ..تخاطب
اجلمهور باسم العروبة واإلسالم ..هل تدعون
إلى القومية كمشروع؟..
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امل��شروع ال��ذي �أتبن��اه منذ انخراط��ي ـ وبالتحديد يف �ش��تاء 1383هجرية ـ يف
ج� :إ َّن
َ

تنظيمات منظمة ال�شباب امل�سلم ،هو :الدعوة �إىل تطبيق �أيديولوجيا الإ�سالم الكونية كدين
ودولة ،وك�رشيعة ونظام ،وانتمائي �إىل العروبة ال ميثل عقيدة قومية خا�ص��ة ،و�إمنا ميثل �إطارا
�إن�سانيا ح�ضارياً ،وهكذا �أنا عراقي ،بيد �أ َّن املواطنة العراقية ال متثل خط ًا �أيديولوجيا خا�صاً،

كم��ا �أ َّن القومي��ة ـ على م��ا �أرى ـ ال متثل �أطروحة فكرية خم�صو�ص��ة فال�رشيعة الإ�س�لامية

اخلامتة ميكن �أ ْن تت�س��ع �أفقيا وعمودي ًا للقومية التقوتية الإن�س��انية احل�ضارية ال للقومية الفكرية

املخ�صو�صة التي حتمل طروحات غري �إ�سالمية يف داخلها ومن خالل �شعاراتها.

ضوابط صيانة األمة
س :156برأيك��م كيف ـ ونحن كمس��لمني
ـ نحافظ على خصوصي��ة ثقافة تراثنا في
وقت جتت��اح العوملة واحلداثة ثقافات العالم
اخملتلفة؟..

ج� :ص��يانة ثقافة الأمة م��ن االنحراف العقائدي ،واالرتداد الر�س��ايل يكون عن طريق
وج��وب ن�رش املدار�س واملعاهد الإ�س�لامية ،وتدري�س علوم القر�آن ،وال�س�نن التاريخية ،وفقه
املقاومة واجلهاد والأخالق ،وحماربة وعاظ ال�سالطني من الفقهاء والدار�سني.

حول لقاء أنا بولس
س  :157ف��ي ظ��ل وضع صع��ب ومعقد إلى
أبع��د احل��دود تعيش��ه قضي��ة فلس��طني،
وحالة انقس��ام عميق ف��ي الوضع الداخلي
الفلس��طيني ،وحال��ة ضع��ف وجتاذب��ات
سياس��ية في الواق��ع العربي واإلس�لامي،
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انعق��د في  27تش��رين الثان��ي 2007م لقاء
أنا بوليس ،وس��ط ضج��ة إعالمية عريضة..
كي��ف تقرأون من موقعك��م كمفكر وفقيه
حرك��ي كتب الش��يء الكثير عن املس��الة
الفلسطينية؟..

ج :رغم كل ما قيل ويقال عن لقاء �أنا بولي�س يف و�سائل الإعالم العاملية ماهي �إال عملية
ت�ض��ليل وخداع ،وال�ض��حك على الذقون ي�ستهدف حت�سني وتلميع �ص��ورة الإدارة الأمريكية
اال�س��تكبارية بعد غزوها واحتاللها لعراق املقد�س��ات ،وبعد ف�شل عدوان �شذاذ الآفاق عباد
العجل على ال�شعب اللبناين يف الثاين ع�رش من متوز العام 2006م ،و�صمود املقاومة الإ�سالمية
وانت�صارها العظيم �إىل تطويق النتائج الإ�سرتاتيجية لهذا االنت�صار ومردوداته على عموم املنطقة
من خالل ا�س��تئناف احللول ال�سيا�سية اال�ست�س�لامية املذلة واملهينة وفق املرجعية الأمريكية
ملوا�صلة ك�سب الوقت ،ومترير خمططات ت�ستهدف �سوريا و�إيران من خالل احلرب اال�ستباقية
التي يف�ض��ل تيار املحافظني اليميني�ين الراديكاليني اجلدد �أن يطلق عليها م�ص��طلح�« :إعادة
ُ ُ
البناء» �أو «اال�س��تقرار» كبديل من م�ص��طلح« :االحتالل»َ ،
}ويمَ ْ ُك ُرو َن َويمَ ْ ُك ُر اهلل َواهلل َخيرْ ُ
ين{(.)53
المْ َا ِك ِر َ

حول الزرقاوي ..ولكن
س :158م��ا ه��و رأيك��م فيم��ا قال��ه أب��و
مصعب الزرق��اوي على موقع االنترنت بقتل
«الش��يعة»! ..ثم بعد ذلك استثنى في بيان
آخر واس��تهدف شيعة وس��نة من األطياف
والتي��ارات السياس��ية والديني��ة العراقية،
(� )53سورة �آل عمران ،الآية.54:
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وللتوضيح هذا نصه« :أصدر تنظيم قاعدة
اجلهاد في بالد الرافدين ،والذي يتزعمه األردني
أبو مصع��ب الزرقاوي بيانًا وزع على عدد من
مس��اجد بغداد اليوم واستثنى فيه كل من
تيار الص��در ،والتيار اخلالص��ي ،وتيار املرجع
«الشيعي» أحمد احلسني البغدادي ..بسبب
موقفه��م الرافض لالحت�لال ،ومناهضتهم
حلكومة اجلعفري املوالية لألمريكيني.

وذكر مرا�سل «مفكرة الإ�سالم» ـ الذي ح�صل على ن�سخة من البيان ـ �أن تنظيم القاعدة
ا�س��تثنى وع�ص��م دماء «ال�ش��يعة» من �أتباع مقتدى ال�صدر ،وجواد اخلال�ص��ي و�أتباعه ،وتيار
املرجع «ال�شيعي» �أحمد احل�سني البغدادي.
و�أو�ض��ح البيان� :أنهم يقفون �ض��د االحتالل و�أعوانه ،ولديهم مواقف وطنية ،ومل يقفوا
�ضد �أهل ال�سنة واجلماعة يف العراق.
فيم��ا ج��دد البيان تهديده لكل من ح��زب الدعوة بقيادة اجلعف��ري ،واملجل�س الأعلى
للثورة الإ�س�لامية بقياده عبد العزيز احلكيم وفيلق بدر الذي �أ�سماه بفيلق الغدر وحزب امل�ؤمتر
ال من حزبي جالل
الوطني بزعامة �أحمد اجللبي وحزب الوفاق الوطني بقياده �إياد عالوي وك ً

م�شريا �إىل �أن دماءهم حالل على
الطالباين ،وم�سعود البارزاين والذي �أ�سماهما �أذناب اليهود
ً
�سيوف املجاهدين ،وهم يرتب�صون بهم �أينما وجدوا و�أينما حلوا.

اجلدي��ر بالذكر �أن التيارات «ال�ش��يعية» تلك التي ا�س��تثناها الزرق��اوي من القتل متثل
غالبية «�ش��يعة» العراق ،والذين عرفوا مبوقفهم الراف�ض��ة لالحت�لال الأمريكي ،والتدخل
الإيراين يف العراق.
فقد �سبق لعنا�رص من جي�ش املهدي التوجه �إىل الفلوجة يف املعركة الأوىل والثانية للوقوف
�إىل جنب �أهايل املدينة يف قتالهم لالحتالل ،وتقدمي امل�س��اعدات للعوائل ال�سنية التي �رشدها
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فيلق بدر العميل لالحتالل من جنوب العراق ،والوقوف �إىل جانب هيئة علماء امل�سلمني يف
رف�ض االحتالل ،ورف�ض م�سودة الد�ستور.
كما قام تيار اخلال�ص��ي برف�ض االن�ضمام �إىل احلكومة املوالية لالحتالل واال�شرتاك فيها،
رغم كل العرو�ض والإغراءات التي قدمت لهذا التيار.
�أما التيار «ال�شيعي» الذي يقوده املرجع الفقيه �أحمد احل�سني البغدادي ،فقد ذكر موقفه
عالني��ة من احلكوم��ة ،واالحتالل ،واملجل�س الأعلى للثورة الإ�س�لامية ،وفيلق بدر بعد �أن
و�صفهم بالعمالء».
ج :ي�أخذك العجب كل العجب حني ت�س��مع هذه الت�رصيحات التي تخالف ال�رضورات
الإ�سالمية ،و�آراء �أهل ال�سنة واجلماعة القدامى منهم واجلدد ،بل جميع املدار�س الإ�سالمية
املختلف��ة ،كالزيدية ،والإمامية ،وال�س��نية( ،م��ن حنفية ،ومالكية ،و�ش��افعية ،وحنبلية،
و�أوزاعي��ة ،وظاهرية) ومن قبلها مدار�س ال�ص��حابة ،فالتابعني ،فتابعي التابعني ،با�س��تثناء
بع�ض ال�سلفيني التكفرييني ،وندعو اهلل تعاىل �أ ْن يبعد هذه الأمة من الفنت املذهبية والطائفية

التي حرمها اهلل تعاىل ور�سوله الكرمي ،و�آله الطاهرين ،و�صحبه املنتجبني.

اقتراح
س :159ماذا يترتب علينا من وجهة شرعية
ـ ونحن كمس��لمني ف��ي دول اخلليج العربي
ـ بالنس��بة للوض��ع احلالي على الس��احة
العراقية؟..

ج :يف الواقع العراق ـ كما تعلمون ـ يف ظل االحتالل الأمريكي يعي�ش يف و�ضع كارثي،
فبالن�سبة اىل املناطق التي تكرث فيها العمليات امليدانية يف ا�ستهداف الآلة الع�سكرية الأمريكية
ترتكب بحق املدنيني جرائم مل يذكرها التاريخ من قبل ،يوجهون الأمريكان قنا�صتهم ودباباتهم
التي ت�سحق العوائل يف ال�شوارع ،ومترد ر�ؤو�س الأطفال وهم نيام يف ديارهم ،والإبادة اجلماعية
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بالف�سفور املحرم دولياً ..كل ذلك من خالل �رشكات املرتزقة ،وع�صابات االغتيال والتعذيب
بال رحمة وبال ر�أفة و�شفقة �آدمية!! ..هذه الأعمال الال�إن�سانية �أوجدت عندنا م�شاكل مرعبة
كالتهج�ير والت�رشيد� ،أوجدت عندنا بطالة متف�ش��ية ال تطاق من جهة منع النا�س بالت�رصف
ب�أرا�ض��يهم يف بع�ض االحيان ،بل حرقوا حما�ص��يلهم الزراعية ،و�أ�شجارهم املثمرة� ،إما �إمعان ًا
يف �إيذاء النا�س امل�ست�ضعفني� ،أو ملنع العمليات امليدانية املت�صاعدة التي ينفذها املجاهدون من
خالل اختبائهم يف احلقول ال ي�س��تطيع العدو املجرم الو�ص��ول �إليهم ،ومن جهة �أخرى الغالء
الفاح�ش ب�س��بب الت�ضخم املايل ،و�إنقطاع احل�صة التموينية ،ولهذا ف�إن كثرياً من العراقيني ال

ي�س��تطيعون �أ ْن يجدوا لقمة العي�ش ،بل غدوا حتت خط الفقر ،ولذا �أنا�ش��د لي�س اخلليجيني
وح�س��ب ،بل كل �أحرار العامل �أ ّنَه� :أف�ض��ل عمل �إ�سالمي و�إن�ساين بالن�سبة للعراق يف حمنته

هذه تقدمي امل�س��اعدات لف�صائل املقاومة الوطنية والإ�سالمية امل�رشوعة حتى تنهي االحتالل،

وطرد املرتزقة والعمالء من �أر�ض الوطن االعز ،وبالتايل نحقق ا�س��تئناف احلياة احلرة الكرمية
لهذا البلد الغني برثواته الطبيعية التي منحها اهلل له ،وبطاقاته الب�رشية املبدعة.

اخلوئي والسيستاني مؤهالت التقليد
س :160ح��ول التصري��ح األخي��ر الذي أدلى
به املرجع العالمة محمد حس�ين فضل اهلل
حول إقامته في النجف األش��رف في سبيل
حتقيق مش��روع املرجعية كمؤسس��ة ،ألم
تك��ن إقامته عرضية ال طولية جتاه مرجعية
الس��يد عل��ي السيس��تاني بوصف��ه ه��و
املرجع«املب��رز» بالنجف األش��رف ،وأ َّن وجود
الس��يد فض��ل اهلل«فتن��ة» كم��ا يصفه��ا
البعض لكونه يتحدى املشهور الفقهي ،ما
هو تعليقكم؟!..
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ج� :أوالً� :إ َّن �س��ماحة ال�س��يد ـ دامت بركاته ـ من خالل املعاي�ش��ة امليدانية مل�ست فيه

الق��درات الإدارية ،وت�س��يري الأمور العامة بالتعقل ،واحلكمة ،واالتزان ،ومن واقع ممار�س��ته
ملرجعيته اخلا�صة ،وعمق فهمه لواقع الإ�سالم كمبد�أ ،وعقيدة ..و�رشيعة ،ونظام.
وثانياً� :إ َّن �س��ماحة ال�س��يد ـ على ما �أرى ـ �أفقه من ال�سيد(املذكور) من خالل قراءاتي

مل�ؤلفاته الفقهية اال�س��تداللية ،وم��ن خالل مذاكراتي العلمية ـ االثنينية ـ التي ا�س��تغرقت
ن�صف عقد من الزمن يف �أيام ال�شتات والهجرة.
وثالث��اً� :إ َّن �أ�س��تاذي املحق��ق اخلوئ��ي ـ رحم��ه اهلل ـ مل ين���ص على اجتهاد ال�س��يد علي

ال�سي�ستاين«الفعلي» الذي هوـ من وجهة نظري ـ هو مناط رجوع الإن�سان امل�سلم املكلف يف تقليد
املجته��د اجلام��ع ل�رشائط الفتوى ،بل ن�ص على �أنَّه حاز ملكة االجتهاد ،وهذا ال يجوز تقليده،

نع��م يح��رم عليه تقليد املجتهد الأخر ،وقد ن�ص على هذا الر�أي الفقهي ح�ش��د من الأو�س��اط
الفقهية ،ويف طليعتهم �أ�ستاذ الكل املحقق اخلوئي يف تقريراته يف«:التنقيح» واهلل العامل.

العهر الرمزي
س :161نش��ر عبر وس��ائل مواقع االنترنت،
والصحاف��ة العربي��ة واإلس�لامية تصريح
منس��وب لس��ماحتكم مف��اده :إذا خرجت
عاه��رات الع��راق ف��ي تظاهرة اس��تنكارية
ملناهض��ة االحت�لال األميرك��ي أن��ا أول من
يش��ارك معهن في ه��ذه التظاهرة ،وإذا كان
هذا التصري��ح حقيقة واقعةَ ،إذ ْن من حقنا

أ ْن نستفس�� َر ـ كمؤمن�ين ـ أيج��وز ش��رعاً

وعرفاً التظاهر مع الس��اقطات ،وما الدليل
على ذلك؟!..
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ج :الإجابة عن هذا اال�ستف�سار ي�ستدعي التف�صيل يف ذلك.
�أوالً :حينما دخلت الوطن الأعز بعد ال�ش��تات والهجرة ر�أيت رموز« :امل�ؤ�س�س��ة الدينية
النجفية» مل يكن لها موقف ًا ثوري ًا �إ�سالميا حول الغزو الأجنبي الكافر ،وعندما �سمعت البع�ض
منهم ـ وهذه هي امل�ص��يبة الكربى – ي�ؤيد العملية ال�سيا�س��ية بكل تفا�صيلها الت�آمرية املنافية
لثوابت الأديان وال�رشائع ال�س��ماوية والقوانني والأعراف الدولية ،هذا وقد �رصحت مرة ثانية
�أخطر من الت�رصيح الأول ـ على �س��بيل الت�ش��بيه والداللة ـ على هام�ش امل�ؤمتر القومي العربي
ال�س��اد�س ع�رش يف اجلزائر يف فندق الأورا�س��ي يف  9-6ني�س��ان 2005م يف �ص��حيفة ال�سفري
اللبنانية قائالً :لو زنى �ش��يخ كبري يف �أمه بالكعبة امل�رشفة وهو حمدودب الظهر رجله يف قربه
وهو يتح�س�س ب�آالم امل�ست�ضعفني �أف�ضل من «مرجع ديني» مت�صد لقيادة امل�سلمني وهو مل يفت
حتى االن يف وجوب طرد املحتلني الكافرين ،الن هذا ال�سكوت املطبق من وجهة �رشعية من
�أعظم املنافيات الإ�سالمية ،وفيه املردودات ال�سلبية اخلطرية على مبادئ الأمة ومثلها ال�سامية
من خالل ت�أكيدات القر�آن وال�سنة ال�صحيحة.
وثانياً :ان هناك دعايات ت�ضليلية ،وهجمات م�شبوهة ت�صدر من م�ؤ�س�سات دينية وخريية
هنا وهناك �ض��د هذا الت�رصيح �أو ذاك ،بيد ان ه�ؤالء ن�س��وا �أو تنا�سوا نحن ال نفعل �شيئاً ،وال
نقول ت�رصيح ًا خالف الأدلة الت�رشيعية القر�آنية منها �أو احلديثية ال�ص��حيحة ..قال الر�س��ول
حممد(�ص)«:ين��صر اهلل ه��ذا الدي��ن بقوم ال خالق له��م يف الآخرة»( )54لي���س معنى قول
الر�سول(�ص) هذا �أ َّن ه�ؤالء الفا�سقني الذين ن�رصوا هذا الدين من املر�ضيني عند اهلل �سبحانه
وتعاىل ،فت�رصيحنا الذي �ص��در منا من هذا القبيل يف �أف�ض��لية العاهرات على ه�ؤالء الذين

يتظاه��رون ظلم ًا وعدوان ًا بالقدا�س��ة والديان��ة والفقاهة ،ويبعدون الأمة ع��ن جهاد الكافرين
وامل�رشكني.
وثالثاً :قال ال�ش��يخ مغنية يف كتابه (فل�س��فة الأخالق يف الإ�س�لام)« :ول�ست �أ�شك يف
�أن املوم�س التي تبيع ج�س��دها ،وتعي�ش عل��ى فرجها �أ�رشف من املرائي الذي يتاجر بالدين،
( )54بحار الأنوار ،حممد باقر املجل�سي (ت 1111هـ )  ، 48 /97ط  :املطبعة اال�سالمية 1385هـ .
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و�أق��رب �إىل اهلل� ..إنه��ا تاجرت مبخرج الب��ول ،وتاجر هو بقد�س الأقدا�س الذي ت�س��تميت
ض��اَ هي ال تغ�ش وال تك��ذب يف مهنتها وجتارتها ،وتظهر
الأنبي��اء والأولياء يف �س��بيله ..و�أي� ً

للنا�س عارية ،وال تطلب الإجالل واالحرتام من �أحد ،بل ت�شعر ب�ضعتها واحتقار النا�س لها،
�أما املرائي الذي يتاجر بالدين فقد خدع ونافق يف مظهره وال�سرت على عيوبه ،ومع هذا يطلب
من النا�س االحرتام والتقدير».

قيادة فريق
س :162س��معت خطاب��ك اإلس�لامي
املرجت��ل ال��ذي ألقيته ف��ي بداي��ة االحتالل
األميرك��ي عل��ى جماهي��ر مدين��ة الص��در،
تلغ��ي نظري��ة« :البط��ل» في قي��ادة األمة،
وتؤم��ن بنظرية«:قيادة فري��ق» ألم تكن هذه
األطروحة تنس��ف بعثة األنبياء واملرسلني،
وإلغاء قيادتهم الفردانية برأيكم؟

ج� :أوال :هذه املقولة لي�ست يف �إطار العنوان الأويل ،و�إمنا هي يف �إطار العنوان الثانوي.
وثانيا :عندما ر�أيت فقدان «املرجع الديني» مل يت�صد لطرد العدو املجرم عن الرثى الوطني
الإ�س�لامي العراقي ،ومل يفت بوجوب اجلهاد والقتال �ض��د االحت�لال الأمريكي الربيطاين
بو�صفه كافراً حربيا واهلل ويل التوفيق وال�سداد.

الدميقراطية والشورى
س  :163م��ا الف��رق ب�ين الدميقراطي��ة
والشورى؟..

ج :مفهوم الدميقراطية معناه :املرجعية املطلقة لقرار ال�ش��عب بو�ص��فه هو م�ص��در القانون،
هو م�ص��در ال�س��لطات ،هو م�ص��در احلكم ،مبعنى �إذا قرر ال�ش��عب بكل مكونات��ه حتليل بع�ض
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املحظورات ،وجب تنفيذ ذلك ،بال اعرتا�ض �أما ال�ش��ورى ف�إنها نظام معني يدعو اىل امل�ش��اركة
الفعلية يف القرار ،ويف الر�أي �ضمن املرجعية ال�رشعية �أي :يف �إطار الن�صو�ص الإ�سالمية من القر�آن
وال�س��نة ال�صحيحة وكفى ،ال �أ ْن ي�أخذ كل واحد حريته فيما يرى بح�سب اجتهاده ال�شخ�صي،
ولهذا نحن �أعلنا �رصاحة بحرمة تطبيق �ص��ياغة الد�س��تور النهائية يف عراق املقد�سات الذي يراد

منه تطبيق عقيدة ف�ص��ل الدين عن احلياة التي تبناها اال�س��تكبار والكفر العاملي ،قد �أ�صبحت
�رشيعة هذه الدولة الدميقراطية االحتادية اجلديدة يف العراق ،وهذا يناق�ض �رشيعتنا اخلامتة القائلة:
�إ َّن م�ص��در الت�رشيع يف الإ�س�لام هو :القر�آن الكرمي ،وال�سنة النبوية ال�صحيحة ،بينما تن�ص املادة

الثانية من الد�ستور فقرة( :ب) «ال يجوز �سن قوانني تتعار�ض مع مبادئ الدميقراطية» ،وفقرة(ج)
تقول« :ال يجوز �سن قانون يتعار�ض مع احلقوق ،واحلريات الأ�سا�سية الواردة يف الد�ستور» ،وبهذا
قد �أفرغوا م�ضمون الفقرة�( :أ) من حمتواها ،والتي تن�ص على عدم جواز �سن قانون يتعار�ض مع
�أحكام الإ�س�لام» كما تن�ص املادة اخلام�سة على �أ َّن« :ال�شعب م�صدر ال�سلطات و�رشيعتها» �أي:

ان الب�رش هو امل�رشع الأول والأخري ،ولي�س اهلل تعاىل بو�صفه املطلق.

بني اإلسالم والدميقراطية
س :164ه��ل هناك فس��حة في الش��ريعة
اإلسالمية للتنس��يق والتوافق مع مفاهيم
الدميقراطية؟..

ج� :أوالً� :إ َّن تف�س�ير م�ص��طلح الدميقراطية ح�سب ت�صوري �أ�ص��بح مفهوم ًا �ضائع ًا وتائه ًا

و�ضبابي ًا لي�س له مالمح وال حدود.

وثانياً� :إذا كان ال�شكل القائم من النظام هو قائم على �ضوء ال�شورية والتعددية ال�سيا�سية
ب�ين الفرق��اء من الأطياف واملكونات املختلفة ،فهو بهذا الإطار مطلب ال ينايف املثل واملبادئ
الإ�سالمية ال�سيما �إذا كان ذلك النظام يطبق حكم اهلل تعاىل.
أ�س��ا�س يف املرجعي ِة ال�رشعية هي �إ�ص��دار الد�س��اتري
تعترب �أ َّن ال
وثالث��اً� :إ َّن الدميقراطي َة
َ
ُ
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والقوانني ،وما تقره الأكرثية اجلماهريية ال�ساحقة التي جاءت من خالل اال�ستفتاء ال�شعبي..
بينما جند ان ال�رشيعة الإ�س�لامية تعترب املرجعية ال�رشعية يف �إ�ص��دار القوانني والد�ساتري هو ما
يقرره اهلل �س��بحانه وتعاىل فح�س��ب ،ال ما تقرره الأكرثية ال�س��احقة بو�ص��فها معر�ضة للخط�أ
وال�ص��واب كما ان معظم القوانني والد�ساتري الإلهية �أمور غيبية ال �سبيل للأكرثية �أ ْن يدركوها

بو�سائلهم احل�سية املحدودة واملقيدة ،وال جمال لهم ان يدركوا منها �أكرث مما تعطيهم الن�صو�ص
الت�رشيعية بذاتها بال زيادة �أو ت�رصف �أو قيا�س �أو ر�أي.

دعوة الالعنف ذريعة وخديعة
س :165س��ماحة الس��يد هن��اك دع��وات
مس��توردة ظهرت مع غزو األميركان للعراق
م��ن قبل بعض الكت��اب واملؤلفني واملثقفني
اجل��دد فحواه��ا ب��أ َّن اإلس�لام ال يدع��و إلى
العنف بكل صوره وأش��كاله ضد املشركني
والكافري��ن ،وإمنا يدعو إلى احلوار الش��فاف،
والتفاه��م العقالن��ي ..كي��ف تقرأونها من
موقعكم كمفكر وفقيه؟..

ج� :أوال� :إ َّن هذه ال�ش��بهة لي�س��ت بجديدة قد �أراد لها بع�ض احلكام يف تاريخ الأَّمة،

وقوى معادية لل�رشيعة اخلامتة من خارج الدائرة الإ�س�لامية �أ ْن تزرع يف ذهنية الأجيال ،وجتذر

يف عواطف النا�س لت�شكيل حواجز تف�صل الأمة عن روافد الأطروحة الأ�صيلة.

وثانياً� :إ َّن هذه ال�شبهة ال ت�ستحق الرد والتفنيد وال حتتاج �إىل تف�سري ودليل بو�صفها حمررة

يف املو�سوعات الفقهية اال�ستداللية املعمقة وتقريرها �أ َّن مقت�ضى الأ�صل انتزاع �أموالهم ،و�سبي

ن�سائهم ،وهدر دمائهم بو�صفهم ال ي�ؤمنون باهلل واليوم الأخر ،وال ب�رشيعته اخلامتة التي ن�سخت
كل ال�رشائع والأديان ال�س��ماوية ال�س��ابقة ..هذا كله �إذا مل يطبقوا العوا�ص��م اخلم�سة امل�شهورة
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كاعتناق الإ�سالم� ،أو �إعطاء اجلزية� ،أو النزول على حكم االمام� ،أومن يختاره ونحوه..
وثالث��اً :ان هذه التف�س�يرات والر�ؤى والت�ص��ورات اخلاطئة مبا حتمله من ت�ش��ويه �إزاء فقه
اجلهاد الإ�سالمي بق�سميه ،واحلالة اجلهادية الإ�سالمية ،وثقافة املقاومة الوطنية تعرب عن �أزمة
يف املنهجي��ة والبحث التي ال متتلك قوة الدليل واحلجة ،وتتجنى على الن�ص��و�ص الت�رشيعية
وعموماتها و�إطالقاتها ،التي ال تبديل فيها وال تغيري.

اإلسالم واجملتمع املدني
س :166طرح في الساحة السياسية العراقية
مصطلح«:اجملتمع املدني» نرجو ان تكش��فوا
لنا أبعاد هذا املصطلح في الواقع املعاصر؟..

ج :يف ت�ص��وري �أ َّن م�ص��طلح«:املجتمع املدين» يف �إطار الأطروح��ة القانونية املعا�رصة،
يعني«:املجتمع الدميقراطي» القائم على �أ�س��ا�س الت�رشيع كخط فكري و�سيا�سي ،و�إذا حاولنا
ن�س�ير عليه من خالل املمار�س��ة التطبيقية ،وجنعل كل ال�ش�ؤون احلياتية خا�ضعة لأ�صوات
�أ ْن
َ
اال�ستفتاء ال�شعبي اجلماهريي ،فان �صوتوا ل�رشيعة الإ�سالم اخلامتة ف�إ َّن املجتمع املدين �سيكون
�إ�سالمياً ،و�سيكون م�صداق ًا لل�شورى ،و�إذا �صوتوا لغري �رشيعة الإ�سالم اخلامتة ،ف�إنه ال ي�ستمد
ال�رشعية عند ذلك ،لأنها بطبيعة احلال ت�أتي من خالل الأكرثية ال�ساحقة ،وال يرى الإ�سالم
القائلة}:ولَكِ َّن
�أ َّن الأكرثي��ة متثل احلق من خالل ت�أكيـــــــدات الن�ص��و�ص القر�آنية الكرمية
َ
ا�س لاَ يَ ْعلَ ُمو َن{ ،و}لاَ يَ ْف َق ُهو َن{ ،و}لاَ يُ ْ�ؤ ِم ُن��و َن{ ،و}لِل َْح ِّق َكارِ ُهو َن{ ،وكثري
الن ِ
�أَ ْك�َثررَ َ َّ
غريها من الآيات الدالة على ذلك.
وهذا بخالف الذين حتدثوا عن املجتمع املدين يف الأو�س��اط الإ�س�لامية ف�أنهم يق�صدون
مب�ص��طلح«:املجتمع املدين» ما يقابل«:املجتمع اال�س��تبدادي» �أي املجتمع اخلا�ض��ع لتطبيق
القانون ،الفوقي ال�ش��مويل ،و�إذا كان القانون هو«:الد�س��تور الإ�سالمي» فان معنى ذلك �أ ْن ال

يغدو هناك �إن�سان فوق القانون� ..سواء كان يف مواقع متقدمة يف املرجعية الدينية� ،أو يف مواقع

متقدمة يف الدولة� ،أو يف �أي موقع �آخر.
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إشكالية حديث الراية
س :167إ َّن البعض م��ن الناس يصرح أ َّن اهلل
يأمرُن��ا بعدم االنتماء إلى احل��ركات العاملة
لتحقي��ق الدول��ة اإلس�لامية واحلكوم��ة
اإلس�لامية في هذه األزمنة ،ب��ل أوجب اهلل
علينا انتظار املهدي املنتظر(عليه الس�لام)

ف��ي آخ��ر الزم��ان حتى مي�لأ األرض قس��طاً

وعدالً ،كم��ا ُمألت ظلماً وج��وراً .وعلى ضوء
ذل��ك يس��تدلون برواي��ة تامة الس��ند ميكن
فرض وصفها ناظرة إلى اش��تراط املعصوم
ف��ي إقام��ة الدولة اإلس�لامية على مس��ار
العنف الثوري والكفاح املسلح ،وهي صادرة
ع��ن اإلمام جعف��ر الصادق (عليه الس�لام)
راي��ة تُرفع قبل قي��ام القائم فصاحبها
كل
ٍ
طاغ��وت يُعب��د م��ن دون اهلل عز وج��ل» أفال
تعتق��د أنهم يتخطون حدودهم وميزجون ما
يدافعون عنه وما يدعونه ضد السيد القائد
اإلمام اخلميني بوصفه مؤس��س اجلمهورية
اإلسالمية في إيران؟..

ج� :إ َّن هذه الآراء املطروحة يف ال�س��احة �آراء �س��اذجة ولي�س��ت علمية من خالل تفنيد

رواية الراية وميكن تف�سريها من عدة احتماالت:

االحتم�������ال الأول :ما دل على وجوب الأخ��ذ بـ«التقية ال�رشعية» ،وعدم اخرتاقها قبل

ظهوره(عليه ال�سالم) ..ب�سبب عدم حتمية النجاح واالنت�صار املحتوم على الظامل ..ذلك كله
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لفقد القاعدة الإميانية الر�سالية العري�ضة ،وعدم تقية «ال�شيعة» الإمامية ،وعدم كتمان عملهم
احلركي ...ودليلنا على ذلك:
�رصح الإمام ال�ص��ادق(عليه ال�س�لام) ملجموعة من �أ�ص��حابه«:لو �أ َّن يل عدد هذه
�أوالًَّ :

ال�شويهات«وكانت �أربعني» خلرجت»(.)55

ثانياً :قال �أبو عبد اهلل(عليه ال�س�لام) يف و�ص��يته مل�ؤمن طاق«:فواهلل لقد قرب هذا الأمر
ثالث مرات فاذعتموه ف�أخرجه اهلل»(.)56

االحتمال الثاين :ما دل على ق�صة احل�سني بن علي قتيل معركة فخ حينما ودعه الإمام

مو�سى بن جعفر(عليه ال�سالم) قائالً«:يا ابن عم �إنك مقتول ف�أجد ال�رضاب ،ف�إ َّن القوم ف�ساق

يظهرون �إمياناً ،وي�ضمرون نفاق ًا و�رشكاً ،و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ،وعند اهلل عز وجل احت�سبكم
من ع�صبة»(.)57
يب��دو من هذا الن�ص املو�س��وي �أ َّن اخلروج على ال�س��لطان امل�س��لم اجلائ��ر كان بعد هذا

التاري��خ ،وقبل نهو�ض �ص��احب الأمر ،ومل يكن هذا املوقف احلذر منه(عليه ال�س�لام) تهرب ًا
من امل�س�ؤولية ،وامل�شاركة الفعلية التي خا�ضها قتيل معركة فخ ،بل �إن �صدر الرواية دال على
�إم�ضاء مهامه الر�سالية الكربى رغم عدم انت�صاره الظاهري يف معركته الفا�صلة �ضد الطاغوت،
بل جترنا قراءة هذه الق�ص��ة �إىل حمل رواية الراية على حممل ولو على �س��بيل التقية بعد ما
وجدنا من �أن رواية الراية ت�أبى عن التخ�صي�ص ،وعلى �أن حملها على جمرد �إذاعة اخلرب عن
عدم االنت�ص��ار املحتوم ،وعدم �إ�رشاف املع�ص��وم(عليه ال�سالم) ،وعلى �إنها جمعولة على نحو
الق�ض��ية اخلارجية ،ولي�س��ت جمعولة على نحو الق�ض��ية احلقيقية ،ولي�س املق�صود منها بيان
حرمة اخلروج على ال�س��لطان امل�سلم اجلائر ..مهما تغريت الأحوال ،ومهما فقدت الأ�سباب
املو�ض��وعية والذاتية ،وذلك بدليل :ما دل على تقدي�س ثورة ال�ش��هيد زيد بن علي وخروجه
على ه�ش��ام بن عبد امللك ،وثورة احل�س�ين بن علي �شهيد فخ ..وقد رفعوا الراية بعد �إ�صدار
( )55جواهر الكالم يف �رشح �رشايع الإ�سالم ،حممد ح�سن عبد الرحيم النجفي  .397 /21ط :النجف الأ�رشف.
( )56حتف العقول.310 :
( )57مقاتل الطالبني� ،أبو الفرج علي بن احل�سني الأ�صفهاين  ،298ط :بغداد.
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هذه الرواية ،وقبل ظهوره(عليه ال�س�لام) يف ال�س��احة الإ�سالمية والعاملية ،ومل نكت�شف رواية
�ص��ادرة عن مدر�سة �أهل البيت الطاهر(عليه ال�سالم) تدل على �إدانتهما ،بل �صدرت روايات
م�ستفي�ضة يف تقدي�سهما ،وت�أييد نه�ضتهما يف حرب الطاغوت و�إ�سقاطه.
ق��ال الإمام ال�ص��ادق(عليه ال�س�لام)«:عليكم بتقوى اهلل وحده ال �رشي��ك له ،وانظروا
ال فيها واهلل لو كانت
لأنف�سكم فو اهلل �إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ،ف�إذا وجدوا رج ً

لأحدكم نف�سان يقاتل بواحدة يجرب بها ،ثم كانت الأخرى باقية بعمل على ما قد ا�ستبان
لها ،لكن له نف�س واحدة �إذا ذهبت فقد واهلل ذهبت التوبة ،ف�أنتم �أحق �أن تختاروا لأنف�سكم
�أن �أتاكم �آت منا ،فانظروا على �أي �شيء تخرجون ،وال تقولوا :خرج زيد ف�إن زيداً كان عاملاً،
وكان �ص��دوقاً ،ومل يدعوكم �إىل نف�س��ه ،و�إمنا دعاكم �إىل الر�ضا من �آل حممد(�صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم) ،ولو ظفر لوفى مبا دعاكم �إليه� ،إمنا خرج �إىل �سلطان جمتمع لينق�ضه .فاخلارج منا
اليوم �إىل �أي �شيء يدعوكم �إىل الر�ضا من �آل حممد(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم)؟..
فنحن ن�شهدكم �أنا ل�سنا نر�ضى به ،وهو يع�صينا اليوم ،ولي�س معه �أحد ،وهو �إذا كانت
الرايات والألوية �أجدر �إال ي�س��مع منا� ،إال من اجتمعت بنو فاطمة معه ،فو اهلل ما �صاحبكم
�إال م��ن اجتمع��وا عليه �إذا كان رجب ،فاقبلوا على ا�س��م اهلل ،و�إن �أحببت��م �أن تت�أخروا �إىل
�ش��عبان ،فال �ض�ير ،وان �أحببتم ت�ص��وموا يف �أهاليكم فلعل ذلك يكون �أقوى لكم ،وكفاكم
بال�سفيان عالمة»(.)58
ويف احلديث قال ال�ص��ادق(عليه ال�سالم) لف�ضيل«:يا ف�ضيل �شهدت مع عمي قتال �أهل
ال�شام؟ ..قلت :نعم.
قال :فكم قتلت منهم؟ ...قلت� :ستة .قال :فلعلك �شاك يف دمائهم؟..
قال :لوكنت �ش��اك ًا ما قتلتهم .قال :ف�سمعته وهو يقول� :أ�رشكني اهلل يف تلك الدماء،
م�ض��ى واهلل زي��د عمي و�أ�ص��حابه �ش��هداء ..مث��ل ما م�ض��ى عليه علي اب��ن �أبي طالب،
و�أ�صحابه»(.)59
( )58و�سائل ال�شيعة 35 /11 .الباب من �أبواب جهاد النف�س احلديث.1:
( )59بحار الأنوار ،للمجل�س��ي  171 /46تاريخ علي بن احل�س�ين الباب (11باب �أحوال �أوالد علي بن احل�سني(عليه ال�سالم)
و�أزواجه) احلديث .20
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وعن ال�صادق(عليه ال�سالم)�«:أن عمي كان رج ً
ال لدنيانا و�آخرتنا م�ضى واهلل عمي �شهيداً
ك�شهداء ا�ست�شهدوا مع ر�سول اهلل(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) وعلي واحل�سن واحل�سني»(. )60
واالحتمال الثالث:

رف��ع الراية(هن��ا) يف قبال احلجة القائم(عليه ال�س�لام) ،ون�س��ف �أ�ص��ل �إمامته وقيادته
ْ

ال�رشعية ،ولذا عرب عنها بـ«الطاغوت».

ويف حديث عن �أبي جعفر(عليه ال�سالم)«:لي�س من �أحد يدعو �إىل �أن يخرج الدجال �إال
�سيجد من يبايعه ،ومن رفع راية �ضاللة ،ف�صاحبها طاغوت»(.)61
وهنا نالحظ قيد رفع الراية بـ«ال�ض�لالة» ،وهذا بخ�لاف �إذا كانت على نهج �أطروحته
الإ�سالمية العاملية ،بل هنالك الكثري من الروايات �صدرت عن مدر�سة �أهل البيت الطاهر(عليه
ال�س�لام) ت�شجب بع�ض العنا�رص املت�صدية ال�س��تالم زمام الدولة الإ�سالمية ،وت�سيري قيادتها
با�س��م اخلالفة والإمامة ال�رشعية ،كما يف رواية عبد الكرمي بن عتبة الها�ش��مي ،وهي رواية
لي�ست بق�صرية ويف نهايتها�«:أن ر�سول اهلل(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) قال :من �رضب النا�س
ب�سيفه ودعاهم �إىل نف�سه ،ويف امل�سلمني من هو �أعلم منه فهو �ضال متكلف»(.)62
االحتمال الرابع:

�إ َّن هدف هذه الرواية هي �ص��يانة ال�سيادة الوطنية الإ�س�لامية امل�ستقلة ،وحفظ الثغور،

وطرد الكافرين الغزاة ،وال ميكن حملها على التقية ال�رشعية ،لأن جواز م�رشوعية التقية فرع
التعار�ض امل�س��تقر ،وال ميكن بحال العمل باملرجحات اجلهتية وال�س��ندية مع �إمكانية العمل
باجلمع العريف بني الأدلة الدالة على وجوب ال�سعي وراء اجلهاد امل�سلح �ضد النظام الإ�سالمي
اجلائر ،وبني هذه الرواية الدالة على �ش��جب ممار�س��ة اجلهاد امل�س��لح عليه ،حمل هذه الرواية
على �صورة حفظ ال�سيادة الوطنية الإ�سالمية الكاملة ،و�صد كل غزو ال �إ�سالمي� ،أو طرد كل
وجود كافر ا�ستيطاين.
( )60عيون �أخبار الر�ضا  296/1احلديث .456
( )61الأ�صول من الكايف ،حممد بن يعقوب الكليني 296 /8 .احلديث .456
( )62الو�سائل باب  9من �أبواب جهاد العدو وما ينا�سبه حديث.2 :
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وخال�ص��ة الق��ول :ق��د وجدت يف �أُ�ص��ول ال��كايف �أو �آخر كت��اب احلجة َع َق�� َد باب ًا يف

الأئمة(عليهم ال�سالم) كلهم قائمون.

ففي رواية حكم بن �أبي جعفر(عليه ال�سالم) قال:
«ي��ا حك��م كلنا قائم ب�أم��ر اهلل ،قلت :ف�أن��ت املهدي؟..قال :كلنا نه��دي �إىل اهلل.
قلت:
ف�أنت �صاحب ال�سيف؟ ..قال :كلنا �صاحب �سيف ووارث ال�سيف»(.)63
ويف رواية عبد اهلل بن �سنان قال«:قلت :لأبي عبد اهلل يوم ندعو كل �أنا�س ب�إمامهم..
قال(عليه ال�سالم)� :إمامهم الذي بني �أظهرهم وهو قائم �أهل زمانه»(.)64

إقصاء وتعتيم

س :168قبل أن نطرح السؤال املفصلي على
ً
مقدمة
س��ماحتك ـ أدام اهلل ظل��ك ـ نعرض
ً
متهيديةو«تهكمية»علىمايجريمنمحاوالت
س��قيمة و إصرار غي��ر مرضي على تش��ويه
ص��ورة املقاوم��ة اإلسالمية«الش��يعية» في
العراق ِمن قبل بعض األصوات ـ على اختالف

مستوياتها ِمن ناطقني باسم بعض فصائل
املقاومة و مروراً بإعالميني محترفني وإنحداراً
ِ
الى أس��ماء نكرات منتحلة في الغالب على
صفح��ات األنترنت وصوالً إل��ى درك األصوات
امل ُ ْد ِمن َِّ��ة على الهذيان في برامج غرف احملادثة
الصوتي��ة قد ال يعلم كثي��رون لـ«جهلهم أو

لعقدهم الطائفية».
( )63ن .م  536 /1احلديث.1 :
( )64ن.م  ،536 /1احلديث.3 :
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إن ملحم��ة املقاوم��ة و الصم��ود ف��ي أُم
قصر اخلالدة كتبها عل��ى صفحات التاريخ
أبط��ال الل��واء اخلام��س واألربعني التاب��ع
لفرقة املش��اة احلادية عش��رة ه��ؤالء اجلنود
الصناديد وضب��اط الص��ف معظمه��م من
عرب العراق «الشيعة»! ..حسناً هذه ليست
مقاومة! ..هذه وحدة عسكرية نظامية كانت
تقاتل وفق سياقات موضوعة سلفا (حجة
سبق وأن سمعناها).
واملعرك��ة

الشرس��ة جَ نوب

س��وق

الشيوخ واش��تراك أبناء العشائر العربية
«الش��يعية» فيها ال��ى جان��ب وح��دات
اجليش من الفوج الثالث  -لواء «..!47كذبة
رافضي��ة كب��رى؟! »..طيب ف��ي انتفاضة
صف��ر ـ نيس��ان الع��ام 2004م ووق��وف
املواطنني الع��زل بصدروهم العارية بوجه
ال��دروع األمريكي��ة ف��ي مدين��ة النجف
األش��رف ومنعهم الق��وة املدرعة التوغل
الى حدود احل��رم العلوي املطهر و إجبارها
عل��ى التقهق��ر ! ..س��يتهكمون علي��ك

مبقولة«:مس��تر يس إم��ام ن��و» تعريضاً
بالعراقيني «الشيعة» واتهاماً لهم بأنهم
لم يحتج��وا على احت�لال مدينتهم ،بل
أرادوا حماية الضريح العلوي فقط !..
املواجه��ة «الصدرية» العنيف��ة األولى ضد
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ق��وات االحت�لال األميرك��ي ،الت��ي ألهب��ت
عش��ر محافظات عراقية ..سيقولون لك إن
الصدري�ين احتجوا على حج��ب جريدتهم،
ومن��ع توزيعه��ا بأم��ر م��ن ق��وات االحتالل
فقــط ال إمياناً مبقاومة ،وال سعياً نحو حترير،
وسيخبرونك أن «الشيعة» الصدريني باعوا
سالحهم ،أو سلموه لقوات االحتالل.
عملي��ات املقاوم��ة ف��ي الف��رات األوس��ط،
واجلن��وب العربي الش��يعي ..سيس��تخفون
بالقائ��ل ويضحكون كاحلمق��ى ،ويخبرونك
ب��أن فيل��ق الغ��در وعصاب��ات ح��زب الدعوة
تس��يطر على الفرات األوس��ط واجلنوب ،وال
يس��محون بفع��ل مقاوم وانش��قاق قيادات
مهمة ،وأعداد كبيرة من املقاتلني املتمرسني
الشرس�ين عن التي��ار الص��دري ،وإصرارهم
عل��ى نه��ج املقاوم��ة حت��ى التحري��ر بع��د
مهادنة الس��يد مقت��دى الص��در و دخ��ول
ممثليه في العملية السياس��ية املشبوهة و
حكوم��ة االحتالل الفتنوية ..س��يقعون في
فخ التناقض الصارخ ،ويتخبطون بني إتهام
السيد الصدر ،وجيش املهدي باملشاركة في
االقتتال الطائفي ،وذبح أهل السنة واجلماعة
وتهجيرهم ،وبني استشهادهم بتبرأ َ مقتدى
الص��در م��ن املنش��قني ،واته��ام املنش��قني
بعملي��ات القت��ل على الهوي��ة املذهبية !!..
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الفصائل
موضوع
ص َل إلى
عجيب وقبل أن َن ِ
ِ
ِ
اإلس�لامية «الش��يعية» املقاتلة وافتراءات
ِ
وأكاذيب وتزوير الطائفيني العراقيني والعرب،
مؤكدين أننا ال نتبنى فعال ما س��وف نعرضه
على سماحتك ،وال نؤمن بحرف من شبهاته،
لكنن��ا أردن��ا إفه��ام احلمق��ى و األغبي��اء أن
بضاعتهم ميكن أن ترد إليهم .
هذا ..ف��ي ما يخص الل��واء البطل بقادته و
جنوده في ملحمة أُم قصر يشرفه فعال أنه
أدى و اجبه العسكري بشرف اجلندية احلقة،
ول��م يوصم مبا وصم به قادة و مراتب و جنود
فيلق كامل خان ش��رف السالح ،ولم يطلق
رصاصة للدفاع عن محافظة عريقة التاريخ،
ال بل س��لم أس��لحته ومعداته للمحت��ل
و لعم�لاء احملت��ل م��ن البيش��مركة ! ..وأن
جندياً عراقيا «ش��يعيا» صامدا في أُم قصر
«بس��طاله» يش��رف وزير دفاع خان ش��رف
اجليش ،وأعطى بيده إعطاء الذليل ،وس��لم
نفسه لعدوه ذليالً يسوقه حملاكمات باطلة،
ويهدد بإعدامه ش��نقا كاللصوص ،و ال يريد
تشريفه حتى باإلعدام رمياً بالرصاص احلي،
كما يعدم القادة العسكريون.
وم��ن هن��ا ..ميكن للبعض أن يق��ول إ َّن أبناء
الفلوج��ة الباس��لة تصرف��وا على أس��اس
مقولة«:عراق وأنبار يـــس حدائق وطارمات
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بيوتن��ا نو!! »..ف��ان حس��بت ه��ذه له��م
غيرة على حرمات بيوتهم ،فيجب أن يحسب
ألبن��اء النج��ف األش��رف انتخائهم حلفظ
حرمة ضريح اإلمام علي (عليه السالم) وإذا
قيل إِ َّن ««الشيعة»» الصدريني ثاروا من أجل
صحيفة منعت من الصدور ،فيمكن القول

إ َّن تظاهرة شباب الفلوجة لم تكن من أجل
العراق ،بل من أجل املدرسة ،التي كان جنود
االحتالل يش��رفون ِمن على س��طحها على
بيوت الفلوجيني ،ولو لم يستشهد شبابها

املتظاهري��ن برص��اص االحت�لال مل��ا كانت
هناك مقاومة وال من يحزن��ون! ..وإذا تذكرنا
أ َّن مقاتل��ي الفلوج��ة س��لموا س�لاحهم
وس��محوا لق��وات إي��اد ع�لاوي بالدخ��ول
ملدينته��م بعد املواجهة األول��ى فيجوز لنا
اعتباره��م خون��ة وجبن��اء  -وحاش��اهم -
قياس��ا على م��ن خ��ون و ش��تم الصدريني
لتسليمهم سالحهم بعد املواجهة األولى
املصيبة العظمى أ َّن ُ
الس َ��فها َء ال يس��ألون
ُ
س ُ
أنف َ
��هم :كيف و مب��اذا قات��ل الفلوجيون
و الصدري��ون ف��ي مواجهته��م الثانية ضد
االحتالل و مرتزقته ؟!..
أم��ا فيم��ا يتعل��ق بس��يطرة فيل��ق الغدر،
وعصاب��ات الدعوة على مق��درات األُمور في
الف��رات األوس��ط و اجلن��وب ،وتنكيلهم مبن
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يق��ف في وج��ه االحتالل ،ووالء «الش��يعة»
هناك إلي��ران وغيرها من الترهات فهذه واهلل
حتس��ب للمقاوم «الش��يعي» الذي ال يعمل
في بيئة حاضنة حس��ب هذا االدعاء وكلنا
نعلم أن بضعة أس��ابيع من تنكيل مرتزقة
صحوات أبو ريش��ة و شركائه باملقاومة في
وس��ط و غ��رب العراق كانت كافية لش��ل و
حتجيم املقاومة في تل��ك املناطق!! فطوبى
مل��ن لم تش��ل عزميت��ه ،ولم تضع��ف فعله
املق��اوم انع��دام البيئ��ة احلاضنة وس��نوات
س��بع عج��اف م��ن تنكي��ل أجه��زة القتل
الوحش��ي التابع��ة لـ «صح��وات احلكيم و
املالك��ي» القائم��ة على أس��اس االغتياالت
واالختطافات والتعذيبات!...
اآلن ..بعد استعراض املقدمة الــغـثــة ،التي
تليق مبستوى الطائفيني السفهاء واألدعياء
املهزومني ضم��ن حدود املنتدي��ات الصوتية
و صفح��ات األنترن��ت املش��بوهة فلنتحول
إلى أمثلة محددة قد تفسر جهل املاليني من
العرب واملسلمني بحقيقة و حجم فصائل
املقاومة اإلس�لامية «الشيعية» في العراق
وحتى ال نس��رق جهد اآلخري��ن ،كما يفعل
أبطال املقاومة القطرية واألردنية !..
إن القن��وات الفضائية ،واملواق��ع اإلخبارية،
والناطقني الرسميني لبعض فصائل املقاومة
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العراقية أدت دوراً مهماً في التعتيم واإلقصاء
عل��ى واق��ع ال��روح الوطني��ة اجلهادية عند
«شيعة» العراق ،بل وذهب بعضها أو بعض
إعالمييها الى حد س��رقة جهد و تضحيات
و دم��اء املقاوم�ين العراقيني «الش��يعة» ،و
نس��بته الى مقاوم�ين في فصائ��ل عراقية
«سنية» أُخرى لدرجة أن التالعب بالتقطيع
«املونت��اج» للصورة والص��وت وإخف��اء
ش��عارات الفصائ��ل «الش��يعية» من على
أف�لام عملياته��ا أو بياناتها .قن��اة اجلزيرة ـ
مناسبة عرض أية
مثالً ـ رفضت في أكثر ِمن
ٍ
عملية مصور ٍة نفذها فصيل «شيعي» حتى
ٍ

ل��و عرضت عليها هذه األفالم مجانا رغم أ َّن
اجلزيرة كانت تدفع أحيان��اً مقابل أن حتصل
على بع��ض العملي��ات املصورة وتنش��رها
حصري��اً!! ..واألم��ر م��ن ذل��ك سياس��تها
الواضح��ة في طائفي��ة املقاوم��ة وجتييرها
حلساب طائفة معينة ،واليك بعض األدلة:
قص��ف قاع��دة فالك��ون الش��هيرة-10-10
 2006م ال��ذي تناولته قن��وات العالم أجمع،
وقد نف��ذت عصائب أهل احلق «الش��يعية»
هذه العملية « بقيت القاعدة حتترق لـ ()13
س��اعة بس��بب وقوع القذائف ف��وق مخزن
ذخيرة ما س��بب خسائر ضخمة وهائلة في
األرواح واملعدات».
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وأقر االحتالل على لس��ان العقيد «جوناثان
وثنغتون» بأن مجموعات «ش��يعية» نفذت
الهج��وم انطالقاً م��ن حي «أبو دش��ير» ذي
األغلبية ««الش��يعية»» بقذائ��ف هاون من
 ملم وامللفت أ َّن قناة اجلزيرة حذفت82 عي��ار
ف��ي ترجمته��ا العربي��ة أي��ة إش��ار ٍة لتلك

اجملموع��ات وهويتها «املذهبية» لتروج لبيان
.اجليش اإلسالمي على مدى أيام
الن��ص األصل��ي باإلنكليزية بع��د يوم على
  :العملية

The fire ignited tank artillery and small-arms
ammunition at a forward operating base in the
central Rasheed district of Baghdad» he said
explaining that the 82mm mortar round was
fired from Abu T-Shir a Shiite district. «At the
time of the attack base personnel went to full.
Attack aviation and unmanned aerial vehicles
flew overhead in an attempt to locate the terror.ists> mortar position» he continued
mSoldiers and base employees were moved i «
mediately to the safety of hardened buildings
and structures on the base» a coalition statement said. «Firefighters from the base and hazardous material experts will continue to work
toward extinguishing the fire. Engineers and
explosive ordnance detachment teams will
begin deliberate clearance of potential unexploded ordnance.»While there were no reports
of US casualties the explosions marked a rare
success for mortar teams working for militia
and insurgent groups which do not often cause
much damage to well-protected US facilities.
Given the nature of the attack and the direction
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from which the was fired suspicion will fall on
Shiite militia groups
http://www.aljazeera.net/News/archiv...
chiveId=365538

رابط اخلبر كما ترجمته اجلزيرة

http://www.archive.org/details/AsaIbAhlAl-haq  FalconAttack

رابط العملية كما وزعته عصائب أهل احلق
في أكثر ِمن مناسبة يسرق اجليش اإلسالمي

ـ مثال ـ جهد الفصائل «الشيعية» وينسبه
إلى نفس��ه بال دليل موثق رغم اعتراف قادة
الع��دو احملتل بهوي��ة املنفذي��ن ورغم إصدار
الفصائ��ل «الش��يعية» بياناته��ا مع��ززة
بالتسجيل للعمليات:
مث�لا قص��ف كتائ��ب ح��زب اهلل املنطق��ة
اخلضراء بصاروخ كاتيوشا من عيار  107ملم
في2009/5/22م وقد قتل في الهجوم متعاقد
أمريكي ،وأقر االحتالل ِع ْب َر اجلنرال «بيركنر»
بأنه كان ص��اروخ كاتيوش��ا  107ورغم ذلك
تبنى اجليش اإلس�لامي العملية زاعماً بأنه

أطلق صاروخ غراد بال دليل طبعاً.

وق��د جاء ف��ي البي��ان في الس��اعة الثانية
عش��رة م��ن منتصف مس��اء يوم الس��بت
الثامن والعش��رين من ش��هر جمادي األولى
لس��نة 1430ه��ـ املواف��ق 2009/5/23م وبعد
الت��وكل عل��ى اهلل وبعون من��ه قامت مفارز
قسم الصواريخ في اجليش اإلسالمي بإطالق
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صاروخ ن��وع «كراد» عل��ى املنطقة اخلضراء
قاعدة حكومة اإلحتالل اجملرمة وبفضل اهلل
تعال��ى مت إصاب��ة الهدف بدقة ،وس��مع دوي
إنفجارات قوية ،ولم تعلم اخلس��ائر كاملة،
وذلك في وسط بغداد.

http://www.archive.org/details/KataibHezbolla  hInIraqAttackedTheGreenZone2252009

رابط العملية كما وزعتها كتائب حزب اهلل
العراق

http://www.alintiqad.com/fastnewsdetails.
  php?fstid=18020

  راب��ط البيان الصادر ع��ن كتائب حزب اهلل
حول العملية

مثال آخ��ر :قناة اجلزيرة تس��رق علناً عملية
اس��تعمال قاذف ب��ي 29لكتائ��ب حزب اهلل
العراق وبعد محاولة إخفاء اللوغو تنسبها
لـ« للمقاومة العراقية!! »..بدون ذكر اس��م
الفصي��ل ،وطبع��اً املتلق��ي ،ال��ذي يتلق��ى
املعلومة س��يذهب عفوياً باجت��اه منفذ آخر

من الذين تروج لهم قناة اجلزيرة.
بينما اخملابرات املركزية األمريكية وبس��بب
الدم��ار الكبي��ر ،ال��ذي س��ببه الب��ي 29في
العراق «املال��ك احلصري له كتائب حزب اهلل
وعصائ��ب اهل احل��ق» تصنفه خط��راً على
األم��ن القومي األمريكي ،وت��درج الفصيلني
العراقيني «الشيعيني» في قائمة املنظمات
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«اإلرهابية» األشد خطراً عرضت قناة اجلزيرة
برنامجاً وثائقياً حول السالح الروسي تناولت
من بني م��ا تناولت فيه قاذف لبي ـ  29الذي
دم��ر الكثير م��ن دبابات األبرامز ف��ي العراق،
وهو نفس��ه الذي كان أحد األس��لحة التي
اس��تخدمها حزب اهلل لبنان ضد األميركان
ط��وال س��نوات االحت�لال ـ قبل ح��رب متوز
وخالله��ا ـ وتناول البرنام��ج الضغوط التي
تعرض له��ا مجمع بازالت الروس��ي املصنع
له��ذا الن��وع من الس�لاح ،وكي��ف صنفت
اخملابرات األمريكية هذا السالح تهديداً على
األم��ن القومي األمريكي بس��بب اخلس��ائر
التي تعرض��وا لها على يد كتائب حزب اهلل،
وعصائب أهل احلق ـ املالكني احلصريني لهذا
السالح عراقياً ـ مع العلم أ َّن اجلزيرة لم تشر
السم الفصيل ،وحاول ُم ِع ْد البرنامج إخفاء
اللوغو رغم ظهوره من طرفه.

www.liveleak.com/item?a=view&token=f73 1246

راب��ط التعتيم و التزوير الذي مارس��ته قناة
اجلزي��رة ض��د فصائ��ل املقاوم��ة الوطني��ة
العراقية «الشيعية».
رابط العملي��ة األصلي كم��ا وزعته كتائب
حزب اهلل العراق للعملية النوعية املقدامة
ضد الدبابات االمريكية بقاذف «هاش��م» أو
ار .بي .جي 29
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http://www.archive.org/details/KataibHezbollahInIraq-rpg29VsAbramz1352008

بتاريخ  15ـ7ـ 2009م يس��فر الش��يخ علي
اجلبوري عن وجهه أم��ام الكامرات في قناة
اجلزي��رة على مبعدة كيل��و مترات قليلة عن
مق��ر قاعدة االحت�لال األمريكية في العديد
والس��يلية ،وال يخش��ى أَن ينس��ب ل��ه و
لفصيله عملي��ة محاولة اغتيال الس��فير
األمريكي في الع��راق !! ..وه��و األمني العام
للمجلس السياسي للمقاومة العراقية و ال
«يخجل» من ماليني العراقيني الذين يعلمون
أ َّن محاولة اغتيال سفير االحتالل األمريكي
وقعت ف��ي مدين��ة الناصرية «الش��يعية»،
التي ال يوجد فيها عنصر من عناصر فصيل
الش��يخ اجلبوري ،ورغم أ َ َّن املنطقة ال تعمل
فيها غي��ر الفصائل «الش��يعية» :عصائب
أهل احل��ق وألوية الش��ريعة اخلامتة وكتائب
حزب اهلل الع��راق ولواء الي��وم املوعود ،الذي
تبنى العملية بشكل مصور ليفضح كذب
أحم��د منص��ور و قب��ول الش��يخ !! ..بهذا
التزوير و الكذب.
راب��ط اللق��اء مع ال��ـ (الش��يخ) اجلبوري مع
أحم��د منص��ور إنتب��ه لطف��ا للحديث من
الدقيقة     22.33

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C15612719BEB-470F-AA08-A88929A6C83C.htm
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أحمد منصور :السفير األميركي في العراق
«كريستوفر هيل» جنا بأعجوبة أول أمس من
محاولة اغتيال أعلن اجليش اإلسالمي ،الذي
هو أحد فصائل اجمللس السياسي للمقاومة
أنه كان وراءها؟!.
عل��ي اجلب��وري :نعم ه��ذه عملية الس��فير
كان��ت ف��ي ذي قار يعن��ي وجنا م��ن محاولة
اغتي��ال ف��ي ذي قار أما الذي تش��ير إليه هو
إعالن إصابة سبعة جنود
أحم��د منصور :اعالن اجليش اإلس�لامي عن
إصابة سبعة جنود؟ ..نعم  
راب��ط عملي��ة اس��تهداف س��فير االحتالل
األمريكي في مدينة الناصرية ،كما نش��ره
لواء اليوم املوعود   

http://www.archive.org/details/ThePromisedDayBrigades-SpecialAttacksFromAlmanarChannel

و أخي��راً ولي��س آخ��راً ..ما نش��رته واعترفت
به الدوائ��ر األمريكية من اخت��راق الفصائل
املقاوم��ة ««الش��يعية»» لنظ��ام التوجيه
والسيطرة للطائرات املسيرة بال طيار ،ورغم
نش��ر اخلب��ر في صح��ف بريطاني��ة رصينة
مثل« :الكاردي��ان ،وصحف أمريكية أخرى»،
والتأكي��د عل��ى توقيف «متمرد ش��يعي!»..

من فصي��ل مدعوم م��ن «إيران! »..حس��ب
زعمهم ،واكتش��اف برنام��ج االختراق على
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كومبيوتر أصرت أغل��ب القنوات الفضائية،
ومواق��ع االنترنت عل��ى عدم ذك��ر احلقيقة
كاملة ،بل اكتفت بنسبة هذا االجناز النوعي
لـ«املقاوم��ة الوطنية العراقية» بدون حتديد
كالعادة.
مقاوم
أي
وكالعادة مت وس��يتم إخفاء هوي��ة َّ
ٍ
ً
ً
خسة هو
دناءة و
عراقي «شيعي» ،بل واألكثر
س��رقة جهده وعرقه و تضحياته و إهدائها
لفصيل آخر من «طائفة» أخرى حتى لو ثبت
تعامله و تفاوضه مع احملتل.
املطل��وب إِثباته هو :أ َّن العراقي «الش��يعي

خائن» و«منبط��ح بالث�لاث! »..وأ َّن غيره من
العراقي�ين ه��م وح َدهم أصح��ابُ الوطنية
واحلمي��ة والنخ��وة ،حتى وإن ش��ارك بعض
ه��ؤالء ف��ي حكوم��ات االحت�لال املتعاقبة،
ِ
وأصبح��وا جحوش��اً ف��ي الصح��وات ،أو
عق��دوا مفاوضاتهم في عم��ان على مبعدة
أَمت��ار م��ن س��فارة الكي��ان الصهيون��ي ،أو
أَدل��وا بتصريحاتهم العنتري��ة و بوجوههم
املكش��وفة من س��توديوهات اجلزي��رة على
بع��د كيلومترات قليلة م��ن قواعد العدوان
األمريكي��ة ،الت��ي يدع��ون أنه��م يقصفون
أخواتها في العراق ،وال يصححون كذبة َم ْن
مينحهم ش��رف محاولة تطهي��ر العراق من
رجس سفير االحتالل.

299

من هنا ..سماحة السيد بوصفك من القادة
املناهض�ين واملقاوم�ين لالحت�لال األميركي
ـ البريطان��ي نطرح عليك س��ؤاالً مفصلياً:
كيف تقرأ هذا املشهد التفتيتي التهميشي
اإلقصائي؟..

ج :اوال ً� :إ َّن م�س���أل َة النزع ِة الطائفي ِة من لدن �أبنا ِء الأمة «ن�س��بي ًة» هنالك من �إخواننا

�أهل «ال�س��نة واجلماعة» من ي�شيدون باملقاومة الإ�سالمية «ال�شيعية» من خالل ت�رصيحاتهم
وكتاباتهم بل ين�س��قون بل يقاتلون مع املقاومة «ال�ش��يعية» الإ�سالمية يف الو�سط واجلنوب فال
حتزنوا مبا قيل �أو ويقال بالأم�س واليوم وغداً وال تقعوا يف فخ الطائفية امل�ش��جوبة كتاب ًا و�س��ن ًة
كونية واحدةٍ
قرية ٍ
وي�س��تحيل ان تقي�س��وا يف هذا الع�رص الذي حتول اىل ٍ
ٍ
و�سوق واحدة و�ساحة
واحدة جمتمعي ًا ولوج�س��تي ًا و�أقت�ص��ادي ًا بالع�ص��ور املظلمة التي ت�ؤمن �إِميان ًا بـ«العقل املنفعل»
أبناء ا ُ
لأم ِة املرحوم ِة �أ�ص��بحوا مب�س��توى امل�س�ؤولية التاريخية
الذي يت�أثر بـ«العقل اجلمعي» لأن � َ

احل�ضارية الإ�سالمية وال ميكن بحال مترير التهمي�ش والإق�صاء عليهم بب�ساطة �إ اَِّل َما َرحِ َم َربِّي
يم.
�إِ َّن َربِّي َغ ُفورٌ َرحِ ٌ
عاي�ش��ت البع�ض م��ن هذه النظائر
ثانياً� :ص��حيح �أ َّن هنالك طائفيني متع�ص��بني ،وقد
ُ
معاي�ش�� ًة ميداني ًة مِن خالل حواراتي حينما �أجدهم يخاطبوين « ياحيف �أنت �ش��يعي» من
حيث ال ي�شعرون ولكن ليعلم ه�ؤالء �أين منذ �صباي �أحتفظ من هذه التو�صيفات الطائفية لأنها
ت�صب يف متزيق وحدة هذه الأمة املرحومة ومهما يكن من هذا كله ،قد ات�صلت هاتفي ًا بتاريخ
الثام��ن والع�رشي��ن من جمادي الأول 1430هـ بـ«زيد بن �أرقم» «الذي ر�ش��ح �أمرياً لبع�ض
ف�صائل املقاومة الوطنية العراقية» وقبل �أن �أُهنئه على هذا الرت�شيح ..قاطعني قائالً :قد َق َر� ُأت
حما�رضتَ َك القيمة ،التي �ألقيتها يف �إحدى �ضواحي بريوت حول �أهمية املقاومة الإ�سالمية يف
العراق وكنت ُم ْع َجب ًا بها غاية الإعجاب فقلت له :بَي ْ َد �أن �شباب �ألوية ال�رشيعة اخلامتة الذراع
الع�سكري لتيار املرجعية الإ�سالمية يعتبون عليك ب�سبب عدم بث عملياتهم اجلهادية امل�سلحة
احلية يف و�س��ائلك الإعالمية التي متتلكها ..ف�أجابني بربود :قد اختلط علينا احلابل بالنابل
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و ..بي��د �أين قاطعت��ه� :إذن نغلق هذا امللف �إىل حني لأين �إ�ست�ش��فيت مِن �إجابت ِه املختزلة
رائحة التهمي�ش والإق�صاء وقد �أنط َق ُه اهلل تعاىل من حيث ال ي�شعر لكن هذه الكلمة املقت�ضبة
وقعت يف قلبي موقع ًا �سيئ ًا وت�أملت كثرياً.
والعك���س بالعك���س فق��د تذك��رت املقابل��ة الت��ي �أجراه��ا د.حميد عب��د اهلل مقدم

برنامج«:مواجهة» على �شا�ش��ة البغدادية �أود �أن �أ�س���أل ـ هنا ـ من تعتقد �أنه �أطلق الر�صا�صة
االوىل ،التي �أف�شلت امل�رشوع الأمريكي يف العراق؟..
�أجبته �رصاحة� :أنا �س��معت �شخ�ص��ي ًا من الدكتور فوزي الراوي �أنه قال�« :إن �أول طلقة

ثارت من عائلة �آية اهلل ال�سيد عبد الكرمي املدين من مدينة بعقوبة ».
حي ٍة ْ
َّ
والهدف من طرح هذه املقولة الوطنية اخلالدة �أ َّن االمريكان �أ�ش��اعوا للر�أي العام العربي
والعاملي ب�أَ َّن «املثلث ال�سني» هو الذي يقاوم الوجود الع�سكري يف �سبيل �أن يُ ْدخِ لوا يف ذهنية
النا�س كلهم ب�أَ َّن «ال�شيعة» مع امل�رشوع الأمريكي وهذا الإعالم خالف احلقيقة والواقع.
ثالثاً :وهذا يذكرين بال�ش��هرة التي ال �أ�ص��ل لها من ال�ص��حة على طول التاريخ ،التي
�إ�س��تهدفت اخلواجة ن�صري الدين الطو�سي بو�ص��فه من«املت�آمرين» على �سقوط بغداد على يد
«هوالكو» وذلك ب�ش��هادة ال�ش��يخ ابن تيمية يف حني �أن �شهرة �س��قوط اخلالفة الإ�سالمية يف
بغداد ال �أ�س��ا�س لها على �ص��خرة الواقع العملي �إطالق ًا ب�شهادة �أ�صحاب �إبن تيمية واملقربني
منه ،وهم الثالثة املعروفون:الذهبي ..وابن كثري ..وابن القيم اجلوزية ..والأخري وح�س��ب
موافقة �شيخه بل وزاد على مازعمه �أَ�شياء �أُخرى ما �أنزل اهلل بها من �سلطان ولكن ابن تيمية
�أَواخر �أيامه تراجع عن ر�أَيه قائالً:
«قر�أنا عباراته يف َ�أنه �آخر ا َ
لأمر تاب ن�ص�ير الدين الطو�سي وكان ي�صلي وتعلم الفقه وقر�أ
تف�سري البغوي يف �آخر عمره».
يف الوقت الذي كتب عنه �أهل ال�سنة واجلماعة الثناء والإطراء عن �شخ�صيته الإ�سالمية
ودفاع��ه عن �أبناء الأمة كابن كثري يف بدايته  276/13والذهبي يف عربه  326 /3و�أبو الفداء
يف خمت��صره  8/4وال�ص��فدي يف وافيه  245/1وه�ؤالء م�ش��هورين بالوثاق��ة واالعتماد على
م�صادرهم التاريخية.
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وهنا التاريخ يعيد نف�سه حيث ر�أيت �أنا �شخ�صي ًا من خالل ح�ضوري امليداين يف امل�ؤمترات
العربية والإ�سالمية �أ َّن هناك عملية حتري�ض ح�شدوا فيها �شيوخ الف�ضائيات والنخب العربية ب�أن

الذين يناه�ضون ويقاومون االحتالل الأمريكي هم�« :أهل ال�سنة واجلماعة يف العراق» و«عرب
ال�سنة املجاهدين ح�رصاً» وك�أمنا «�شيعة» العراق ال دور لهم يف هذا الواجب العيني املقد�س بل
هم مع رباعي «املرجعية» ،واالحزاب «ال�شيعية» امل�شبوهة التي ت�ؤيد وت�ساند امل�رشوع الأمريكي
ون�سوا �أو تنا�سوا �أن فقهاء «ال�شيعة» و�أبنا�ؤهم العمالق ُة الأبطال يف العراق ولبنان وافغان�ستان..

هم ال�سباقون ملناه�ضة ومقاومة االحتالل و�أذنابه واهلل ويل التوفيق وال�سداد.

حق االمام ..الى أين ؟!..
س :169قد عرفنا راي س��ماحتك في اعطاء
احلقوق الش��رعية الى املقاومة االس�لامية
والوطنية في فلس��طني واجلوالن وفي لبنان
وافغانستان والعراق سواء أكان من الزكوات
ام م��ن الصدق��ات ام من االخماس الس��يما
حق االمام (ع) بيد ان التصرف به غير مبرىء
لذمة االنسان املسلم املكلف ،بسبب عدم
االس��تئذان م��ن احلاك��م االس�لامي اجلامع
لشرائط الفتوى يرجى بيان دليلك على عدم
اخذ االس��تئذان من هذا الفقيه او ذاك واهلل
ولي التوفيق والسداد ؟!..

الوفد
ج :قد اجبت على مثل هذه اال�ش��كالية �ض��من عدة ا�س��ئلة وجهت ايل من قبل ً

ال�ش��عبي اال�سالمي من ابناء مدينة ال�ص��در بعد احتالل العراق امريكي ًا العام  2003وقلت:
ان «املرجعية» الدينية ت�ص��در الفتاوى ال�رشعية التي ما انزل اهلل بها من �سلطان من قبيل :ال
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يجوز الت�رصف بـ «حق الإمام عليه ال�سالم» �إال باذن احلاكم ال�رشعي !! ..بل يجوز الت�رصف
به بال مراجعته �إطالقاً ،وتق�س��يمه على املقاوميني املجاهدين وعلى عوائل ال�ش��هداء ..من
اعظم م�صاديق ر�ضا الإمام املنتظر (عليه ال�سالم).
قد تقولون ان الفتاوى ت�ؤكد يف ر�س��ائلهم العملية ال يجوز الت�رصف به� ،إال باذن احلاكم
ال�رشعي ومن ت�رصف بغري اذنه مل يكن مربيء للذمة.
وهذا الر�أي الفقهي خط�أ فادح النه ال يوجد يف ال�س��احة الفقهية دليل ال يف القر�آن وال
يف ال�سنة ال�صحيحة ..ان البد من اعطائه �إىل الفقيه املرجع.
�إذن ..كيف يفتي الفقيه ومل ي�س��تند اىل الدليل االجتهادي� ..سيقول لك ب�رصاحة انه
ال دليل عندي يف ذلك.
�إذن ..هل يجوز له ان ي�صدر فتوى �رشعية من جعبته بالطبع �سيجيبك :اين احرز ر�ضا
الإمام املنتظر (عليه ال�سالم) يف الوقت الذي هو يعي�ش مع جهاز اداري ا�ست�شاري فيه الطيب
منه واخلبيث وفيه ال�صالح منه والطالح ومل تكن لهذا (اجلهاز االداري) خربة ميدانية عن كل
��ا يف القارات الثالث ( ا�سيا وافريقيا وامريكا الالتينية) ..ثم على
ال�ش��يعة امل�سلمني خ�صو�ص ً
فر�ض اين ت�رصفت بهذا احلق ال�رشعي بال مراجعتك وان�ش���أت م�ست�ش��فى يف مدينة ال�ص��در
املنورة مثل م�ست�شفى الراهبات اخلريية يف بغداد ،ويكون ريعها لفقراء ال�شيعة البائ�سني ..هل
انا يف هذا الت�رصف امل�س��تقل احرزت ر�ضا الإمام املهدي (عليه ال�سالم) كما ان �أنت �أحرزت
ر�ض��اه ..طبيعي �س��يجيبك ال فرق بيني وبينك يف هذا االح��راز ولكن لأين حاكم �رشعي
و�أرى �أن من �أعظم م�صاديق ر�ضا الإمام (عليه ال�سالم) دعم احلوزات (العلمية) بو�صفها مكبة
على الدر�س والتدري�س لفقه ال حممد (عليه ال�سالم) ون�رشه بني النا�س كل النا�س.
��اَ فقهي ًا وق��د اعجبني غاية
ولك��ن ـ �س��يدنا ـ قد قر�أت لل�ش��يخ حممد جواد مغنيه ن�ص ً

االعجاب عندما �رصح يف كتابه فقه الإمام ال�صادق (عليه ال�سالم) اذ كتب قائالً:

«ان االنف��اق من �س��هم الإمام (عليه ال�س�لام) على املتطفلني واملرتزق��ة ،وعلى الذين
يتاجرون با�سم الدين ..ف�أنه من اعظم املحرمات واكرب الكبائر واملوبقات ويف عقيدتي ان الغاء
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�س��هم الإمام اف�ض��ل الف مرة من �أن ي�أخذه احد ه�ؤالء ومن اليهم النه ت�شجيع للجاهل على
جهله وللمغرور على غروره ولل�ضال على �ضالله».
وقبل��ه قد اطلعت على كلمات ل�ص��احب اجلواهر تدل على قدا�س��ته وعظمته يف الطهر
والنقاء والتقوى واال�صالح وبعد النظر والتحقيق قال:
«ان مثلنا ممن مل تزهد نف�س��ه بالدنيا ال ميكنه االحاطة بامل�ص��الح واملفا�س��د كما هي يف
نظر الإمام (عليه ال�س�لام) فكيف يقطع بر�ض��اه مع عدم خلو�ص النف�س من امللكات الرديئة
كال�ص��داقة والقرابة ونحوهما ..من امل�صالح الدنيوية فقد يف�ضل البع�ض لذلك ويرتك الباقي
يف �شدة اجلوع واحلرية».
قد ت�س���ألوين ـ �أيها االحبة ـ :لو ان فقيها جماهدا حقق اقامة احلكومة اال�س�لامية يف
بلد ما و�ص��ار ويل امر امل�س��لمني..فهل يجب امتثال �أوامره يف عدم م�رشوعية الت�رصف بحق
الإمام (عليه ال�سالم)؟..
��ا بيد اننا مع والية الفقيه العامة يف الق�ض��ايا
نح��ن ال نرتاج��ع عن ر�أينا الفقهي �إطالق ً
امل�صريية الكربى (مثالً) لو توقف االمر يف حترير فل�سطني كل فل�سطني من االحتالل اال�ستيطاين
ال�صهيوين يف انتزاع االموال من امل�سلمني بالقوة يجب امتثال �أوامره الوالئية.
و�أخرياً ـ ايها االحبة ـ قد اجبت على كل اال�سئلة التي قد متموها يل من خالل حديثي

ال�شامل معكم ..ولكن قبل ان �أختم هذا احلديث ..اطرح م�س�ألة يف غاية االهمية وبخا�صة
يف هذة الظروف اال�ستثنائية التي متر بالوطن االعز واملنطقة برمتها.
نحن نعي�ش يف ازمة �آيديولوجية و�إِ�سرتاتيجية اذكرها لكم من خالل حماور ثالث ت�ستهدف
قتل املبادرات ال�شخ�صية على ال�صعيد الع�سكري وال�سيا�سي والإن�ساين وهي كما يلي:
 1ـ قب��ل نك�س��ة اخلام�س من حزي��ران العام 1967م ت�ص��دى الرئي�س عب��د النا�رص للوجود
ال�ص��هيوين ..وجاء بجيو�شه اجلرارة اجلاثمة على ار�ض �سيناء املك�شوفة ..وحينما ارادت
امل�ؤ�س�س��ة الع�سكرية ال�ص��هيونية تدمري اجلي�ش واحتالل ار�ضه من خالل انطالق الطائرات
احلربية على �ش��كل منخف�ض من جهة البحر وق�ص��فوا املواقع الع�س��كرية ب�رسعة خاطفة
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وهم ال ي�ش��عرون وهزم هذا اجلي�ش ..ب�س��بب اجراء عملية الت�ش��وي�ش الناجعة على رادار
ظفار القابع يف �ص��حراء �س��يناء ..وب�سبب انقطاع االت�صاالت ال�س��لكية والال�سلكية بني
القياداة امل�رصية وبني القيادات الع�سكرية ..وب�سبب عدم خمالفة االوامر القيادية واخلطط
الع�س��كرية ..ب�سبب هذه �أو تلك نرى على �شا�شات التلفاز فتاة الكيان ال�صهيوين املجندة
تطارد خلف ح�ش��د من اجلنود امل�رصيني العمالقة وت�أ�رسهم وتقودهم «�أذالء �صاغرين»!!..
�إذن ..ملاذا هذا القنوط واخلنوع ومل يبادر �أحدهم لقتل هذه الفتاة الناعمة ال�شقراء؟!.
ولك��ن �س��يقول لك اجلندي ب�لا تردد وبال وجل باللهج��ة العامية «:ما في���ش �أوامر من
القيادة ..وقالوا لنا« :نفذ ثم ناق�ش»!!..
 2ـ عندم��ا ا�ص��در الزعيم عبد الكرمي قا�س��م �أوامره لقائد الفرقة االوىل عبد احلميد ح�س�ين
ح�صونة الحتالل الكويت بو�صفها جزءاً ال يتجز�أ من وادي الرافدين (قيل) ان قائد الفرقة

ا�ست�شار �أحد املت�صدين الدينيني بالنجف اال�رشف انه :بد ًال من احتالل الكويت يبادر يف
تنفيذ حماولة انقالبية ناجعة على حكومة قا�سم بيد ان هذا (املرجع) اعتذر !! ..ومل يعط
له اذنا �صاغية ل�سبب ب�سيط (على ما ارى) مل تكن له ر�ؤى �سيا�سية �أو م�رشوع �سيا�سي يف
�سبيل اقامة احلكومة اال�سالمية يف العراق.
 3ـ كان هناك ثالثة ا�ش��خا�ص معتقلني يف �س��جن ابي غريب (ال�س��يء ال�صيت) ونذروا نذراً
�رشعي ًا هلل الواحد القهار �إذا اطلق �رساحهم من ال�س��جن� ..س��وف ي�شتغلون مبزاولة التجارة
احلرة يف �سوق جميلة يف بغداد ..واذا جنحوا يف جتارتهم �سوف يقومون بتخمي�س ما ح�صلوا
عليه من ارباح خالية ..وبالتايل يبادرون ب�أن�شاء م�ست�شفى ريعها لفقراء مدينتهم ولكن بادر
احدهم (م�ست�شكالً) ال يجوز ان نت�رصف بهذا احلق �إال بالرجوع �إىل الفقيه حتى ن�أخذ منه
االذن بالت�رصف وبالفعل ا�س��تجابوا القرتاحه وذهبوا �إىل الفقيه املرجع يف النجف اال�رشف
لأخذ اال�ستئذان منه بيد انهم فوجئوا بالرف�ض بحجة انه مبتلى باحلوزة (العلمية) ويجب
ت�ش��ييدها وترويجها ودعمها يف هذه الظروف اال�س��تثنائية ال�صعبة بو�صفه(�أي هذا الدعم)
من �أهم م�صاديق ر�ضا الإمام املنتظر(عليه ال�سالم).
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س :170ملاذا أصدرت تصريحاً تشجب تفعيل
الفيدرالي��ة ف��ي العراق ووصفتها مبفاس��د

سياس��ية واقتصادية واجتماعية ،وبالتالي
تخ��دم املش��روع الصهيون��ي األميرك��ي
ف��ي الوقت ال��ذي جندها ناجحة ف��ي الدول
املتقدمة كمثل:الواليات األمريكية املتحدة،
وغيرها؟..

ج :يف عقيدت��ي ان نظام الفيدرالية املقرر يف الد�س��تور الدائم العراقي ال ميت اىل مفهوم
الفيدرالية ب�ص��لة بو�صفه �أ�ش��به بالنظام الكونفدرايل الذي ي�ستهدف تفتيت الوطن الأعز اىل
دويالت متناحرة ومتناف�سة ،بل ومتقاتلة فيما بينها حول املوارد الطبيعية من البرتول ،والغاز،
واليوراني��وم ،والزئب��ق ،وعلى املوارد املالية ،وعلى احلقائب الوزارية ال�س��يادية ،وعلى احلدود
الإدارية من اجل م�صلحة كل مذهب وعرق على ح�ساب املذاهب والأعراق الأخرى الرامية
لتجزئة العراق اىل كونتونات.
�إذن ..مل يك��ن الهدف من مبد�أ الفيدرالية يف الد�س��تور العراقي الدائم وحدة العراقيني
َولمَ �ش��ملهم يف بلد موحد ،ومدينة متزاوجة ،و�أمة مرتا�ص��ة ،و�إمنا ت�س��تهدف متزيق ال�شعب
العراقي ،وي�ش��تد فيه ال�رصاع ،ويكرث فيه االقتتال بني كل مكوناته ،وبني كل �أطيافه ،وبني
كل �أعراقه يف �سبيل ان تبقى ثكنة الكيان ال�صهيوين هي الأقوى يف املنطقة ،وهذا ما ي�سعى
�إليه الكونغر�س الأمريكي يف تق�س��يم العراق وتفتيته اىل ثالث كونتونات يف الوقت الذي هو
�إقليم واحد ،ولي�س عدة �أقاليم منق�س��مة ومتفرقة وخمتلفة على طول التاريخ ،وهذا ما ي�صبوا
�إليه االحتالل الأجنبي ليت�ص��ارع اجلميع فيما بينهم ،والكل يفكر على ح�س��اب الآخرين،
ولي�س مل�ص��لحة املواطنة العراقية ،والوطن(الأم) ،ويبقى هو ليحقق م�صاحله اال�سرتاتيجية يف
بالد الرافدين،مع ان الأطروحة الإ�س�لامية حتدد لنا ـ اخلطوط العري�ض��ة الرئي�س��ية العامة ـ
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مفهوم طبيعة العالقة اجلدلية بني اجلماعات الب�رشية املختلفة التي يجب ان تكون قائمة على
�أ�س��ا�س التعارف والتعاون عرب م�شرتكات وقوا�سم دون فقدان الهوية الإ�سالمية ،ودون �إهمال
للتطور العاملي ،وامل�شرتك الإن�ساين.
�صحيح ان الفيدرالية الالمركزية نظام لتوزيع املهام الأ�سا�سية يف ال�ش�ؤون الإدارية والثقافية
واملالية ،وتقوم بتقدمي اخلدمات للمواطنني لكون احلكومة الإقليمية املحلية تبدو على توا�صل
غري منقطعة مع �أكرثية املواطنني بو�ص��فها هي اعرف مبتطلبات ورغبات املواطنني يف الوحدات
الإدارية يف نظام تربطه جاذبية احلكومة املركزية والدولة ب�ص��ورة عامة ،ولي�ست نظاما لإعطاء
احلرية ال�سيا�سية لأجزاء الوطن باالنف�صال والتجزئة عن ال�سلطة املركزية على �شاكلة حكومة
�أكراد العراق بو�ص��فها تتبنى نظام الكونفدرايل الذي ال يعطي فيه �صالحيات وا�سعة لل�سلطة
املركزية ،ف�أ�ص��بح �ش��مال العراق بربكات النظام الدميقراطي االحتادي ..الفيدرالية يف طريق
االنف�صال احلتمي عن الوطن(الأم).
و�صحيح ان النظم الفيدرالية يف الدول املتقدمة_ كما يف جتربة الواليات املتحدة الأمريكية
ـ دخلت يف حروب دموية مرعبة يف �سبيل احلفاظ على وحدة الأقاليم املختلفة ،وبناء الدولة
االحتادي��ة العمالقة ،الن �ص��يانة الوحدة من الدم��ار والبوار والدماء والب��كاء والأحزان من
�أهم الأ�س���س التي ينه�ض عليها النظام الفيدرايل من خالل ن�ش��وء الأحزاب الوطنية التي ال
تفكر مب�ص��لحة ذلك الإقليم وح�سب� ،أو تلك الوالية وال بهذه القومية� ،أو ذلك االنتماء من
مهاجري معظم الدول الأوروبية.
�إذن ..الفيدرالية هي امنا وجدت يف �س��بيل حتقيق الوحدة يف �أقاليم منق�س��مة ومتفرقة
وخمتلفة من خالل �آليات النظام ال�سيا�سي لتلك القوميات� ،أو الطوائف االثنية� ،أو املذهبية،
ولكي ال ي�شعر املواطنون بانتمائهم لأقاليمهم اكرث بكثري مما ي�شعرون بانتمائهم لوطنهم الكبري،
ولذل��ك نالحظ بع�ض الفيدراليات ف�ش��لت وانهارت ب�ش��كل فظيع ،كم��ا حدث يف االحتاد
ال�س��وفيتي ال�س��ابق قام نظامه على الفيدرالية العرقية ولكنه مت��زق وانتهى ..وكذلك االمر
يف كو�س��وفو ..ويف العراق ال ميكن تطبيق الفيدرالية اي�ض��ا حيث ان هناك ن�س��يجا اجتماعيا
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بني ال�ش��عب العراقي فمثال :هناك االن يف بغداد  4 /1مليون كوردي فهل �س��يتم نقلهم من
بغداد وار�سالهم �إىل منطقة كورد�ستان نتيجة �رضبها باال�سلحة الكيماوية من قبل نظام �صدام
ونتيج��ة للحروب بني الفئات املختلفة يف ال�ش��مال وكذلك هناك ن�س��يج اجتماعي بني اهل
ال�س��نة واجلماعة وال�شيعة االمامية ..مبعنى ان كل حي من االحياء يف بغداد �أو املو�صل فيه
�س��نة و�شيعة وتربطهم اوا�رص وعالقات فالفيدرالية ال ميكن يكون حتقيقها وهي ت�شكل مقدمة
لتق�سيم العراق وقانون ادارة الدولة العراقية امل�ؤقت هو لعبة امربيالية ـ �صهيونية من �أجل ابقاء
هذا الد�ستور الذي كتب باللغة االجنليزية يف وا�شنطن و�سيكون د�ستورا دائما كما حدث ذلك
يف االربعينيات يف الد�ستور اللبناين امل�ؤقت وا�صبح دائميا.

اخلديعة املزدوجة خطوة خطوة
س :171من املالح��ظ ان األمريكان يحاولون
ان يس��تثنوا قوة سياس��ية ميدانية واحدة
في كل فت��رة زمنية لينعتوه��ا بـ«اإلرهاب»
حت��ى تس��نح له��م الفرص��ة لتصفيتها،
وبالتال��ي يس��هل القض��اء الت��ام على كل
الق��وى السياس��ية امليداني��ة الواحدة تلو
األخ��رى ..وهنا نس��أل :ملاذا ق��وات االحتالل
األميرك��ي العس��كرية ال حت��ارب كل ق��وى
املقاوم��ة السياس��ية والعملياتي��ة في آن
واحد برأيكم؟..

ج :هذا ال�س�ؤال مهم جدا �إذا اعرتف العدو الأمريكي املجرم بان هنالك العديد من املقاومني
امليدانيني من اليمني والي�سار والو�سط ،فانه �سوف يعطي انطباعا للر�أي العام العاملي ،وخ�صو�صا
لل�شعب الأمريكي بان هناك مقاومة �شعبية عري�ضة تريد �إنهاء االحتالل هذا من جهة.
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ومن جهة ثانية وهي :بيت الق�ص��يد ان جي�ش املهدي ينعت ب�أنه «ملي�ش��يا» املفرو�ض
ش��ا عقائدي ًا( ،)65ميتلك العدة والعدد ،ولكن
الق�ض��اء عليه وت�صفيته بالكامل ،ال بو�صفه جي� ً
ـ عل��ى م��ا �أرى ـ انه خارج عن دائرة معادلة العنف ال�سيا�س��ي ،وحينما كانت قاعدة اجلهاد
والتوحيد يف بالد الرافدين بزعامة �أبي م�صعب الزرقاوي هي �أ�صل العنف والإرهاب يف العراق
غدت امللي�ش��يات التي تعمل �ض��من نطاق لعبة العملية ال�سيا�سية التي هي ال�سبب الرئي�سي
لتفعيل الأمن املفقود اكرث بكثري من الزرقاويني والتكفرييني.
ومن جهة ثالثة :اما القوى واملظاهر امل�س��لحة من قبيل:البي�شمركة ،ومنظمة بدر وكثري
غريها العاملة يف ال�س��احة ال�سيا�س��ية ،فال يجب الق�ض��اء عليها ،النها �ضمن دائرة العملية
ال�سيا�س��ية ،واملعروف عند العقالء مبا هم عقالء ان القوى غري اخلا�ض��عة ل�سيا�سة نظام الدولة
هي التي تُ َّعد «ميلي�ش��يات» م�س��لحة غري مرغوب فيها بو�ص��فها دولة يف دولة ـ كما يقال يف

العرف ال�سيا�س��ي الدويل ـ بيد انه ال نرى من الإعالميني ال�سيا�س��يني من يتطرق اىل واحدة
من تلك امللي�ش��يات ،فكل اال�س��تهداف يف هذه الفرتة يجري على جي�ش املهدي ،مع العلم
بان هذا اجلي�ش العقائدي مل يدخل يف حرب �أهلية ،ومل ي�شارك يف معارك جانبية م�سلحة بني
القوى والواجهات ال�سيا�س��ية الأخرى ،و�إمنا هذا اجلي�ش العقائدي تبنى فقط معارك عملياتية
ميدانية مناه�ضة قوات االحتالل بغية طرده عن دار الإ�سالم تنفيذاً لأوامر الن�صو�ص الت�رشيعية
القر�آنية منها واحلديثية ال�ص��حيحة ،بل وحتى النوامي�س الأخالقية ،والفطرة الإن�سانية التي

تقر ذلك كحق م�رشوع لكل ال�ش��عوب امل�ست�ض��عفة ،وبكل الطرق والأ�س��اليب املتاحة ،ومع
هذا كله ال جند من �أي �إن�س��ان ا�ش�ترك يف لعبة العملية ال�سيا�س��ية ،بل وال جند من معظم
الإعالميني العراقيني وغري العراقيني ان مل نقل كلهم التحدث عن ذلك� ،أو حتى التطرق عن
بقية «امليلي�شيات» امل�سلحة ،وك�أنها غري موجودة �إطالقا يف ال�ساحة ال�سيا�سية العراقية ،مع �أنها
ت�س��يطر �سيطرة كاملة على بع�ض �أحياء املدن العراقية ،وبخا�صة يف كل مدن �شمال العراق،
يف حني لي�س هناك قوات نظامية كردية لكل مدن �ش��مال العراق ،و�إمنا هذه «امليلي�ش��يات»
( )65هذا ال�س�ؤال وجه ل�سماحته قبل انخراط التيار ال�صدري يف العملية ال�سيا�سية اجلارية يف العراق حتت حراب املحتل املجرم.
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امل�س��لحة تخ�ض��ع يف كل فعالياتها الع�سكرية اىل القيادة ال�سيا�س��ية للحزبني الكرديني ،فهي
خارجة عن طاعة �أوامر احلكومة املركزية يف بغداد العا�صمة.

التقريب املستحيل

س :172بعد احتالل العراق أميركياً بادرت
هيئ��ة علم��اء املس��لمني بتوجي��ه طلب

ال��ى رباع��ي املرجعي��ة النجفي��ة حتديدا ً

للتش��اور واحلوار التقريبي الوحدوي فيما
بينهما في سبيل درء اخملاطر الفتنوية بني
الفريق�ين ولم نالحظ موقف��اً أيجابياً من
تلك املرجعيات ..ملاذا؟..

ج� :أوال ظاهرة اخلالف والنزاع املحتدم احلا�صل بني الفريقني منذ اجتماع الأ�صحاب
يف �س��قيفة بني �س��اعدة ال��ذي �أدى بتنحية �أمري امل�ؤمنني علي عن قي��ادة الأمة ،وال�رصاع
الزال اىل يومنا هذا ..وكخطني يبدءان من نقطة واحدة ،وبزاوية ذات درجة واحدة يبتعد
كل منهم��ا ع��ن الآخر ،وكلما مر وقت تزداد امل�س��افة بني الإمام��ة بـ«الن�ص» ،واخلالفة
بـ«االختيار».
من هنا �أقول :ماذا يعني �إثارة التقريب بني املرجعيات الدينية ال�سنية منها وال�شيعية؟!..
�أو بعبارة �أدق :ماذا يعني �إثارة التقريب بني املذاهب الإ�س�لامية بينما ال تثار م�س���ألة تطبيق
الأطروحة الإ�سالمية كدين ودولة ،وك�رشيعة ونظام؟!..
�إذن ..فلنكن �رصحاء ال ميكن بحال حتقيق الوحدة الفكرية بني ال�س��نة وال�ش��يعة ،الن
ال�شيعة يعتقدون ب�أن االمام علي خليفة امل�سلمني بالن�ص الت�رشيعي ،وهذا بخالف �أهل ال�سنة
واجلماعة يعتقدون ب�أن اخلالفة باالختيار الدميقراطي.
وم�س�ؤوليتنا الإ�سالمية يف ع�رص العوملة واحلداثة توجب علينا ال�سعي اجلاد لتحقيق الوحدة
االئتالفية الإ�س�لامية بني كل امل�س��لمني يف �أ�صقاع الأر�ض �سواء كانت مرجعية هيئة علماء
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امل�سلمني ،او مرجعية النجف اال�رشف� ،أو غريهما من املرجعيات ،الن هناك عنا�رص م�شرتكة
جتمعنا كالتوحيد ،والر�س��الة ،والقر�آن ،و�ص��يانة الدولة الإ�س�لامية من الغزوات الع�سكرية
امل�رشكة والكافرة على قاعدة التم�س��ك بالثوابت الإ�س�لامية ،وعدم التفريط بها ..ذلك كله
م��ن خالل �أحاديث الرباط ،والدعاء لأهل الثغور ،واملواقف الوحدوية للإمام علي مل�س��اندة
اخلالفة الرا�شدة ،بل ذهب اىل ابعد من ذلك �صار م�ست�شاراً �أيديولوجيا ،عالنية ..ذلك كله
من اجل ان تنت�رش كلمة :ال اله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل يف ربوع العامل .ونحن �شيعة العراق
قاتلنا مع دولة ترتيكية عثمانية ا�س�لامية ،وعندما �ص��مم الكافرون ال�ص��ليبيون امل�ستكربون
�إ�س��قاطها ،كانت«م�س بل» اجلا�سو�سة االجنليزية ت�ؤكد من خالل تقاريرها لوزارة امل�ستعمرات
الربيطانية ب�أن ال�ش��يعة ومراجعهم الدينيني �س��وف يقاتلون مع اجلي�ش الربيطاين الغازي ولكن
املخابرات الربيطانية فوجئت ب�أن ال�شيعة يقاتلون �ضد الغزو ال�صليبي مع دولة قامت باحلمالت
الت�أديبية امل�سلحة �ضد ال�شيعة ب�شماعة انتزاع ال�رضائب منهم.
من اجل ماذا دافع ال�شيعة؟!..
من اجل احلفاظ على ا�ستقالل الدولة العثمانية الإ�سالمية..
من اجل �صيانة التوحيد والر�سالة..
من اجل ان يبقى ا�سم حممد ر�سول اهلل(�ص) منت�رشاً يف الآفاق.

اإلساءة واألكذوبة في حوار احلضارات

س :173ملاذا هاجم البابا بنيديكت السادس
عش��ر على رس��ول الرحم��ة خ��امت األنبياء
واملرس��لني محم��د(ص) ف��ي محاضرته في
جامعة ريغينسبور األملانية التي كانت حتت
عنوان«:اإلمي��ان والعق��ل واجلامعة.ذكري��ات
وتأمالت»؟!..

ج :ان هذه الت�رصيحات التي ت�سيء للر�سول الأعظم حممد(�ص) �سببها وا�ضح ال حتتاج

311

اىل تف�سري ،وذلك لوجود ت�صاعد ال�صحوة الإ�سالمية يف عاملنا املعا�رص ،التي ت�ستهدف حرب
اال�ستكبار الأمريكي ،وطاغوت الكيان ال�صهيوين.
من هنا ..بد�أ الذعر والهلع والرعب يدب يف قلب البابا و�أن�صاره من قادة الغزو التوراتي.
ان �إ�صدار هذه الإحكام تت�صف وللأ�سف املرير بالنظرة الأحادية للأمور كالناظر بعني واحدة.
ان خطيئ��ة �آدم(ع) تالزم الإن�س��ان منذ والدته واللعنة ال تفارقه اب��د الآبدين ،وخطيئة ادم
تلوث كل كيانه وموقعه ،ومل يبق من مهامه الأ�سا�سية �إال يكافح با�ستمرار من اجل اخلال�ص
والتجرد من الطروحات الواقعية ،وبذلك �ش��جبت امل�سيحية التقليدية ح�سب تعاليم امل�ؤ�س�سة
الكني�سية الرجعية كل ما ي�شد الإن�سان بالعوامل اخلارجية التقدمية ،و�أوجدت بقانونها ال�صارم
ض��ا تام ًا للعامل اخلارجي ،ولل�سعادة الأبدية ،وقتلت
الفا�ش��ي الأهوج املزعوم كره ًا كامالً ،ونق� ً
م��ن يقاومها من املتنورين والعقالنيني وبخا�ص��ة من خالل حماك��م التفتي�ش ،ووقفت دائم ًا
خ��ارج وف��وق كل نقد ،وفوق وخارج الوقائ��ع التي كانت تبلورها وحتوله��ا وتغريها مبا يتالئم
وين�سجم مع منطقها الكني�سي التقليدي الرجعي املوروث.
ومن هنا ..قفز الإن�س��ان الأوروبي املعا�رص ..قفزة �رضورية تاريخية اىل �ش��جب العقيدة
امل�سيحية التقليدية نف�سها يف معناها ،ويف و�سائلها ،ويف نظمها ،ويف طقو�سها ..وكل �شكل
من �إ�ش��كال هوية االنتماء ..كل ذلك من اجل ان يتحرر من رجعية هذه الظاهرة اخلطرية،
الرهيبة التي �سودت وجه الدهر ،و�ألب�ست الإع�صار جالبيب اخلزي والعار.
بيد ان الإيديولوجيات واالنقالبات الفكرية� ،أو الوجودية التي يبنى عليها هذا الإن�سان
الغربي احلديث باتت كيانات«:ال �إن�س��انية» الن م�س��ارها ي�س��تهدف تغيري االنحراف الذي
ابتدعته امل�ؤ�س�س��ة امل�س��يحية ب�ش��ذوذها الالعقالين والالمو�ض��وعي يف حتديد ن�ش��اط البناء
الفوقي.
�أمل يكن هناك حواراً بني الإ�س�لام وامل�س��يحية على طول التاريخ باملفهوم الذي يدعو له

بع�ض املفكرين املعا�رصين من �إ�سالميني وم�سيحيني .ان الر�سالة املحمدية ال�سمحاء ال تفر�ض
اعتناق دين الإ�س�لام بالق��وة والإكراه ،و�إمنا تدعو الأديان االخرى باعتناق اال�س�لام باحلوار
العق�لاين امللتزم الهاديء ،وهذا ما عرب عنه الق��ر�آن املحفوظ يف منهجه احلواري«:ولاَ تجُ َا ِدل ُوا
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اب �إ اَِّل بِالَّتِي ه َِي �أَ ْح َ�س ُن» ،الن اال�سالم يف ر�سالته االممية انطلق حوارياً ،من قاعدته
�أَ ْه َل الْكِ َت ِ
الفكرية االن�سانية احل�ضارية يريد لالن�سان نوع االن�سان ان ي�ؤمن من موقع فكري يلتقي بالروح،
ويلتقي بالعقل ،وعلى ا�س��ا�س هذا كله ،فان اهل الكتاب اذا قبلوا بذلك فمرحب ًا بهم ،واذا
مل يقبلوا يفر�ض عليهم �رضيبة اجلزية على املباين املقررة يف الكتب الفقهية ،ولكن ال مينحون
احلرية الكاملة من خالل طقو�سهم و�شعائرهم الدينية التي تنايف ا�ستقاللنا ،وا�سقاط دولتنا،

بل نلزمهم باملظاهر التي يحرمها اال�س�لام كنكاح املحارم ،بل للحاكم اال�س�لامي العادل ان
ي�شرتط عليهم يف �ضمن عقد اجلزية ان ال ين�ش�أوا معبداً ،او ي�رضبوا ناقو� ًسا وغريهما ،بل هناك
ن�صو�ص حديثية �صحيحة حترم دخولهم م�ساجد اهلل تعاىل ،وا�ستيطانهم يف جزيرة العرب.
قد ت�س�أل� :إنك ت�ؤمن ب�رصاع احل�ضارات؟..
�أجل�..أجل القر�آن ،وال�س��نة ،وال�ض��مري ،والتاريخ ي�ؤكد ذلك حق ًا على وجود العداوة
والبغ�ضاء بيننا وبينهم مع بناء �آيديولوجيتنا الفكرية امل�سلَمة التي ال تقبل جد ًال على كفرهم،
وانت��زاع اجلزية منه��م ،فاذا امتنعوا عن اعطائها نقاتله��م ،ون�أ�رسهم ،بل نحتقرهم يف حرمة
توريثهم ،وكثري من االحكام املطروحة يف ال�س��احة الفقهية من خالل هذه االحكام ال�رشعية
ال�صارمة ال ن�شك يف عداوتهم لنا اىل يوم يبعثون ،ثم كيف نفتح حواراً ح�ضاري ًا مع الكتابيني
الذين يكذبون نبينا حبيب اهلل تعاىل وي�ستهزئون بقر�آننا (كتاب اهلل املحفوظ اخلالد) ،وت�آمرهم
علينا يف �سلب خرياتنا ،واف�ساد �شبابنا ،والق�ضاء علينا على ال�صعد كافة.

مكافحة اإلرهاب أسطورة مصطنعة
س :174هناك أق��وال متضاربة حول توقيت
مكافح��ة اإلرهاب الدولي م��ن قبل الواليات
املتح��دة األمريكية ..هل هي حرب دينية ،أم
سياسية؟..

ج :ق�ض��ية مكافحة الإرهاب الدويل يف ت�ص��وري �أ�سطورة م�ص��طنعة ،ولي�ست �صادقة
للدف��اع عن اال�ست�ض��عاف يف الع��امل ،وال تخلو من الكذب والتزوير والت�ض��ليل بالن�س��بة
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للم�ست�ضعفني ..بالأم�س كانت احلرب ال�رضو�س على خطورة وباء انت�شار املادية املارك�سيةـ
اللينينية الهدامة �أبان احلرب الباردة ..واليوم هذا ال�سيناريو وهذه الأ�سطورة امل�صطنعة (بعد
انهيار االحتاد ال�س��وفيتي ،وانفراط حلف وار�سوا) حتولت احلرب على الإرهاب والإرهابيني
من خالل مقومات حقيقية ما يعرف اليوم بالو�س��ائل الثالث الرئي�س��ية املقروءة وامل�سموعة
واملرئية ،وال�سيما يف ال�صحف الأمريكية «الوا�شنطن بو�ست منوذجا» والربيطانية مثل «الديلي
تلغ��راف» والإدارة الأمريكي��ة ،وبع���ض املهيمنني يف االحتاد الأوروب��ي ،وبالتايل تلقفتها
النخب الفكرية والثقافية العربية ـ للأ�س��ف الأ�س��يف ـ للدفاع عن �صدقية هذه الأ�ساطري،
وبوجه امل�صدومني وامل�شككني وت�ص��ورات النا�س العاديني ،بل �ساهمت ب�أ�ساليب جديدة،
و�أطروحات م�س��تحدثة ال ح�رص لها يف بناء ال�صور الدمياغوجية ،وبوا�سطة الدعاية الغوغائية
عن مكافحة الإرهاب والإرهابيني ..هذا هو الت�ص��ور الأول ،و�أما الت�صور الثاين بالن�سبة لنا
ـ ك�إ�س�لاميني ـ فال تعني احلرب يف ت�ص��وراتنا وح�ساباتنا الآنية وامل�س��تقبلية ،وما هي �إال
حرب على ال�رشيعة الإ�س�لامية اخلامتة ،وعلى معظم اجلماعات الإ�سالمية التي حتاول من
خالل املقاومة ال�سيا�س��ية� ،أو من خالل املقاومة العملياتية امليدانية بو�صفها �أعماال �إرهابية
�إجرامي��ة ،ولنت�أمل �إىل �أي مدى �ص��ار دعم فل�س��طني والعراق يف انتفا�ض��تهما وجهادهما
ال خارج ًا غري م��شروع يف قامو�س
امل��شروع ال�س�ترداد ذاتهم��ا ،والدفاع عن حقوقهم��ا عم ً

ال�سيا�سية الغربية والأمريكية احلديثة!!..

�إن اخل��وف والهاج�س اال�س��ت�رشاقي التورات��ي الإفرجني الأزيل الثاب��ت القدمي ذاته هو
م�ص��در خلوف وهاج�س جديد وال�سيما لدى تيار املحافظني اليمينيني الراديكاليني ب�شماعة
مكافحة الإرهاب الإ�س�لامي الذي ي�س��تهدف تهديد الأمن القوم��ي الأمريكي والغربي،
�أو ن�س��ف بن��اه االجتماعية والتحتية باملرة ،ما حدث بالفعل يف احلرب اال�س��تباقية �ض��د
�أفغان�س��تان بع��د �أح��داث احلادي ع�رش من �أيلول ـ �س��بتمرب الع��ام 2001م ،وبذلك ظن
املحافظون اجلدد �أنهم حققوا بـ «الفعل» انت�صاراً كا�سحا ،و�إجنازا عظيما ،وتغيريا جوهريا يف

معادلة ال�رصاع واملواجهة ،وكذلك يف فن املراوغة القا�س��ية والتدمري املنهجي لتعرية اجلهاد
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الإ�سالمي بق�سميه ،ورمبا ن�سفه؟ عرب النموذج الإ�سالمي (املعتدل) واملكافح من �أجل حتقيق
الإ�س�تراتيجية الأمريكية يف املنطقة الراغبة يف ت�ش��كيلها وترتيبها مب��ا يحمي �إحدى ركائز
�أمنه��ا القومي �إ�رسائي��ل �أوال و�أخريا يف املنطقة العربية التى تعي�ش حلظة هزمية ح�ض��ارية،
وانك�سارا ر�سميا حمزنا �أمام غطر�سة وا�ستكبار عوملي ر�أ�سمايل ربوي �أمريكي متوح�ش .ويف
هذا الإطار تخ�ش��ى �أمريكا �صعود هذا النموذج من الإ�س�لام ال�سيا�سي الثوري الراديكايل،
وحت���س ب�أنه الأقوى فاعلية على امل�س��توى العاملي باعتباره ي�ؤمن بعقيدة اجلهاد الإ�س�لامي
ال�سيا�سي وامل�سلح بو�صفه الطريق الوحيد الفريد لتحرير الإن�سان نوع الإن�سان من اال�ستعمار
الأمريكي ،وا�ستيطان الكيان ال�صهيوين.

آيات السلم تؤول
س :175س��ماحة الس��يد آيات الس��لم
م��ع الكافرين واملش��ركني كثي��رة توجب
التعام��ل بش��كل أو بآخر معهم ..كيف
تعلق على ذلك؟!..

ج� :آي��ات ال�س��لم ت���ؤول �إىل حمامل من خالل ت�أكي��دات �إطالقات الأدل��ة الت�رشيعية
وعموماتها يف وجوب مقاتلة الكافرين وامل�رشكني هذا �أوال..
وثانيا� :أنا �رصحت على هام�ش امل�ؤمتر القومي العربي ال�ساد�س ع�رش يف اجلزائر يف فندق
الأورا�س��ي يف ني�سان 2005م يف �ص��حيفة ال�سفري اللبنانية ـ على �سبيل الداللة والت�شبيه ـ لو
زنى �شيخ كبري يف �أم ِه بالكعبة امل�رشفة ،وهو حمدودب الظهر ،رجله يف قربه ،وهو يتح�س�س
بالآم امل�ست�ض��عفني �أف�ض��ل من فقيه �أو «مرجع ديني» ـ �شيعي �أو �سني ـ مت�صد لقيادة الأمة،
وه��و مل يف��ت حتى الآن يف وجوب طرد املحتلني الكافرين! ..الن هذا ال�س��كوت املطبق من
وجهة �رشعية من �أعظم املخالفات الإ�س�لامية ،وفيه املردودات ال�سلبية اخلطرية على ت�ضليل
الأمة ،وعلى ثوابتها ال�سامية..
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وثالثا :يحق يل من منظور �إ�س�لامي �أن �أتعاون و�أن �أن�س��ق مع �أي مذهب� ،أو طيف� ،أو
غريهم��ا يناه�ض االحتالل يف العراق ،وم�ش��اريعه العوملية املتوح�ش��ة يف املنطقة ،ثم �أنا ال
�أخ�ش��ى �أحداً يف هذا الكون كله� ،إال من اهلل الواحد القهار�..أنا جتاوزت العقد ال�ساد�س من
عمري كيف �أخ�ش��ى غ�ض��ب ه�ؤالء الذين يتعاونون وين�سقون مع �أمريكا ،و�أنا الذي انتظر يف
يوم من الأيام �أن ا�ست�شهد بر�صا�صة حية ملعونة غادرة يف ال�شارع� ،أو املكتب� ،أو يف زنزانات
ال�سجون الرهيبة.

أسطورة املصاحلة الوطنية
س :176مش��روع املصاحل��ة الوطني��ة ب�ين
العراقي�ين ..هل تنجح ف��ي تصورك في ظل
هذه األزمة العراقية املتفاقمة؟..

ج :ميكن �أن �أجيب ب�صورة ت�سا�ؤالت حتى ينك�شف ال�سيناريو على حقيقته:
كيف تنجح م�ص��احلة وطنية بني الفرقاء ،وهناك احتالل �أمريكي ـ بريطاين مبا�رش على
وطن ذي �سيادة م�ستقلة؟!..
كي��ف تنجح م�ص��احلة وطنية بني الفرقاء واالم�يركان والتابعني لهم وظف��وا الطائفية
وجذروه��ا ،و�س��اندوا امليلي�ش��يات مبختلف اجتاهاتها ،و�أن�ش���أوا فرق امل��وت التي تقتل على
الهوية ..و�شيدوا اجلدار العازل بني ال�سنة وال�شيعة يف املدينة الواحدة املتجان�سة؟!..
كيف تنجح م�ص��احلة وطنية بني الفرقاء ..ولي�س هناك ثقة متبادلة ،والحوار �ش��فاف
و�ص��ادق ال ي�ستثني �أحداً من ف�صائل العمل الوطني والإ�سالمي ال�سيا�سي وامل�سلح بل ولي�س
هناك و�سيط حيادي عادل �إطالق ًا بني اجلانبني؟!..

وهل ت�صدق يف يوم من الأيام �أن تتحقق م�صاحلة وطنية بني الفرقاء ..وكثريون من
املعار�ضني للم�رشوع الأمريكي مطاردون وخمطوفون ومعتقلون ومف�صولون ،بل ومن يدعون لها
هم من دعاة الفتنة ،وال�س��اعني �إىل حتقيق تركيب �ص��ورة تطابق كانتونات� ،أو فيدراليات� ،أو
كونفدراليات عرقية و�إثنية بدون تدمري نقاط التما�س التي ذكرتها ـ مراراً وتكراراً ـ �إال مبا يعني
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تق�سيم العراق وتدمريه �إمتدادا للحرب الأهلية التي ال يحمد عقباها؟!..
وه��ل ميكن �أن تتحقق امل�ص��احلة الوطنية واليزال ال��صراع قائم ًا بني احلق والالحق وال
ميكن �أن يكون هناك �رصاع بني حقني ،وال ميكن �أن يكون ال�شيطان قا�ضيا؟!..
قد نعرت�ض على هذه الت�سا�ؤالت� ..إذن ..ما ال�سبيل ؟!..
�أقول :نعم ..ميكن حل الأزمة العراقية ،وحتقيق امل�صاحلة الوطنية وفر�ض معادلة �رشاكة
(حقيقية) يف ال�س��لطة ويف توازنات ال�س��لطة لكن حل هذه الإ�ش��كالية ال يخ�ض��ع للمنطق
الأر�س��طي مبعنى هذه �أر�ض �أو �س��ماء لأن ذلك ينطلق من املنطق اجلديل ال�سيا�سي وهو :وفق
م�رشوع واحد ال هو كردي ،وال هو تركماين ،وال هو �ش��يعي ،وال هو �س��ني ،انه م�رشوع
ال��شرق الأو�س��ط اجلديد الذي تب�رش به ،وتدعو �إىل تطبيقه الوالي��ات املتحدة الأمريكية من
خالل تق�س��يم دميغرايف جغرايف و�إلغاء الهوية الوطنية والعروبية والإ�س�لامية للمنطقة العربية
والإ�س�لامية برمتها يف �س��بيل حماية �أمن �إ�رسائي��ل �أوال ،والهيمنة على �آب��ار النفط ثانياً،
وتطويق دول �آ�س��يا الو�س��طى واليابان ثالث ًا وتقوية عالقة ال�ص��داقة مع الدول العربية املعتدلة
العميلة رابعا واحليلولة دون قيام �أي نظام �إ�س�لامي �أو عروبي يتمتع بال�س��يادة الكاملة ويكون
لديه ا�س�تراتيجيته و�أجندته هذه هي جتليات الأزم��ة العراقية وهذه هي احلقيقة الواقعة التي
يجب �أن ال تغيب عن البال.

مشروع الفتنة بني املعتدل واملتطرف
س :177ظهرت على الساحة اإلسالمية فتنة
الصراعات املذهبية والطائفية والعش��ائرية
واملناطقية واإلقليمية ..كيف نس��تطيع أن
نتصدى لذلك ونفشل مشروع الفتنة؟..

ج -نحن نعي�ش م�رشوع فتنة على �أر�ض فل�سطني بني الفتحاويني واحلما�سيني ..و�أ�صبحنا
نعي�ش م�رشوعا للفتنة بني ال�س��نة وال�شيعة ،وبني العرب واالكراد والرتكمان يف العراق ،وبني
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العرب والرببر يف اجلزائر ،وبني امل�س��لمني والأقباط يف م�رص ،وبني الإقليميني والعروبيني يف
لبنان ..و�أ�ص��بحنا نعي�ش خمططا رهيبا مرعبا لل�رصاع املحتدم بني اخلندق املعتدل واملتطرف
انتقائي جلمهورية
دورِ
يف النظام العربي والإ�س�لامي الر�س��مي ..و�أ�ص��بحنا نعي�ش يف ظ��ل ٍ
ً

�إيران الإ�س�لامية فهي :يف فل�سطني ولبنان ت�س��اند املقاومة واملواجهة ،وهي كذلك يف حتالف
ا�سرتاتيجي مع �سوريا يف الت�صدي وال�صمود �ضد �أمريكا و�إ�رسائيل ،بيد �أنها يف �أر�ض الرافدين
الأ�ش��م ومبنظار الدول الإقليمية ت�ؤيد العملية ال�سيا�سية ،وتعتربها �أمراً مقبوال وطنيا ومقدمة

خل��روج املحتل االجنبي ،ولذا جتدها �أول من بارك انعقاد جمل�س احلكم االنتقايل ،واعرتفت
ب�رشعيت��ه التي �أ�س�س��ها املندوب ال�س��امي الأمريكي «بول برمير» واملجل�س ي�س��اند االحتالل
الأمريك��ي ـ الربيط��اين ،ويطال��ب ببقائه �إىل �أم��د غري حمدود حتت ذرائ��ع متعددة ،منها:
اال�ستجابة ال�ستحقاقات املرحلة ،واخل�ضوع للواقعية ال�سيا�سية والتوفيقية التي تقت�ضي ذلك،
وهو �رصاع يف غاية اخلطورة والتعقيد ويك�ش��ف يف �أوجه جتلياته بني قوى االعتدال والتطرف،
وبني ال�شيعة وال�سنة ويعر�ض جميع الأطراف الإقليمية ومنجزاتها ومكت�سباتها للدمار والبوار،
وي�ستهدف جر املنطقة برمتها �إىل �أو�ضاع مرعبة ،وبالتايل يخدم امل�صالح الأمريكية ،والأطماع
التو�سعية للكيان ال�صهيوين.
من هنا ..ال ميكن الإجابة عن هذا ال�س���ؤال ب�شكل تف�صيلي ،ولي�س هروبا ،بل ينبغي
لنا ـ بر�أيي ـ �أن نواجه هذه الفتنة ،ونحاول و�أدها من خالل عقد املزيد من الندوات الثقافية
والفكرية فيما بيننا من باحثني ومثقفني ومنظرين يف �س��بيل �أن نر�س��م اخلطط العلمية التي
ن�ستطيع من خاللها توعية الأمة وتعبئتها يف مواجهة القاعدة الإمربيالية القذرة« :فرق ت�سد»
ومن خاللها العنوان الأويل بالعنوان الثانوي حيث وظفت التناق�ض الرئي�سي بالتناق�ض الثانوي
ل�ص��احلها حتى ظهر الأمر وك�أن العنوان الثانوي على �أنه قاعدة رئي�س��ية يف الق�ضايا الإقليمية
والدولية.
م��ن هنا�..أوجه كلمتي �إىل �أبناء الأمة على اختالف مذاهبه��م وقومياتهم و�ألوانهم �أ َّن
الواج��ب الإ�س�لامي يحتم عليك��م �أن تتخذوا موقفا ر�س��اليا ثوريا حا�س��ما يف حرب العوملة
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الر�أ�سمالية الربوية الأمريكية املتوح�شة� ،إن كنتم م�سلمني حقا وت�ؤمنون باهلل واليوم الآخر.
وال�س��يناريو اليوم ـ ال �س��مح اهلل �إذا قدر ـ يف هذه املواجهة �أن ينت�رص امل�رشوع التلمودي
ال�ص��هيوين الأمريكي يف املنطقة ،ويف العامل كله عرب احلاق الهزمية املنكرة باملقاومة ال�سيا�س��ية
منها والعملياتية يف فل�سطني� ،أو يف �أفغان�ستان� ،أو يف ال�شي�شان �أو يف ك�شمري� ،أو يف لبنان� ،أو
يف العراق ،فان الأوطان �ستغرق يف ذل العبودية ،ويف �رشك �رشيعة الغاب ،وتفتيت اجلغرافيا،
واملجتمع��ات الإ�س�لامية ،وتكوين �إقطاعيات وكانتونات على �أ�س���س �إثنية وعرقية ،وحتت
ذرائع �شتى �أغلبها مفربك من الدوائر اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ال�صهيونية.
اليوم..الأمة امل�س��لمة �أمام فر�صة تاريخية ح�ض��ارية للوحدة املرتا�صة ،وجتاوز اجلراح يف
الآالم والأح��زان ،واخلال�ص الأبدي من احل��رب الأهلية الإثنية منها والعرقية التي ال حتمد
عقباه��ا ال على �أر�ض الرافدين وح�س��ب ،و�إمن��ا يف كل الأوطان العربية والإ�س�لامية حيث
�س��يلقى بحممها بال حياء ،وال حرج ،وال مباالة ،وال �ش��فقة �آدمية وال ينجى منها �أح ٌد،
ورمبا ت�صل يف نهاية املطاف �إىل اهتزاز ال�سلم العاملي.
واليوم ..الأمة �أمام فر�صة �إن�سانية ح�ضارية لإجناز انت�صار تاريخي عظيم على امل�رشوع االمريكي
ال�ص��هيوين و�إنهائ��ه يف املنطق��ة ويف العامل كله .و�أن��ا مل ولن �أكو َن مبالغ ًا �إذا قل��ت �إننا يف �أر�ض
الرافدين الأ�ش��م كمقاومة �إ�س�لامية �أ�س��قطنا هذا امل�رشوع ،وقدمنا ب�إمكانياتنا املتوا�ضعة منوذج ًا
ملجاهدين منا�ضلني �أ�شداء على الكفار ،وا�ستطعنا �أن ن�سقط م�رشوع ال�رشق الأو�سط الكبري.

حاكمية «الفقيه» رقابة أم تقويض
س :178م��ن خ�لال خطاب��ك السياس��ي
وكتابات��ك الفكري��ة ان��ك ال تعط��ي ال��دور
القي��ادي للرمز (الفقي��ه!! )..ال��م يكن هذا
التوجه باعتباره اس��قاط حاكمية الفقيه،
وواليته على شؤون االمة باعتباره هو امتداد
لالمامة املعصومة الشرعية ؟..
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ج :يف هذه امل�س�ألة ينبغي مراعاة ثالث وجوه يف ذلك:

الوجه االول :من هو الفقيه الذي تق�ص��ده �أهو ال�ش��خ�ص ام امل�ش��خ�ص ؟! ..ف�أن كان

ال�ش��خ�ص فال وجه لتقدي�س��ه لعدم ع�ص��مته بل الواجب تنبيهه عن ارتكاب اخلط�أ وتوجيهه
ع��ن الزل��ل وال ي�ؤطر هذا على جهازه االداري (احلا�ش��ية) فقط بل هو واجب على االمة كل
االمة.
وان كان امل�ش��خ�ص فالتقدي�س الواجب واالنقياد الكلي هو :للقيم واملباديء اال�س�لامية
الكربى ال للرمز (الفقيه) اذ هو على فر�ض جامع ملكونات ال�شخ�ص��ية اال�س�لامية املتكاملة
لي�س �س��وى املعرب عن تلك القيم واملباديء فاملفرو�ض ـ �إذن ـ على الإن�س��ان امل�س��لم ان ي�أخذ
بدوره يف االمر باملعروف والنهي عن املنكر ويبد�أ اوال وقبل كل �شيء بـ (الرمز) ويحا�سبه!!.
قد تعرت�ض ملاذا ترتك مفا�سد العامل وتطالب لتطبيق هذه الفري�ضة على الرمز!..
امل�س���ألة م��ن حيث املبد�أ ال حتتاج �إىل تف�س�ير ..الواجب ال�رشعي يحت��م البدء بالرمز
بو�ص��فه الزعيم الديني واحلار�س على البيت اال�س�لامي فاالهتم��ام برتتيب البيت الداخلي
اوىل م��ن االهتمام بغريه هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الرمز هو داعية النهو�ض الر�س��ايل
مب�س��توى االمة وثقافتها وحاجاتها وهو من يلزم نف�س��ه بذلك فدعوته لهذه الفري�ض��ة الواجبة
م��ن باب قاعدة االلزام وان طرح هذه ال�ش��يء لي�س من ب��اب الغيبة والتعر�ض ملقام املرجعية
والتعري�ض بها وان كل من يطرح هذا اال�شكال غري متفقه بداهة ان الغيبة املحرمة �رشعا هي
ما كان بني امل�ؤمنني بع�ضهم البع�ض اما مع رموزهم ف�أن الواجب عليهم تذاكر ذلك بينهم النه
مقدمة الختيار وت�ش��خي�ص ال�صحيح من الفا�سد منهم ..نعم هذا اال�شكال ي�صدر من بع�ض
املتحجرين واجلهال كالقول ال�شائع« :حلم العامل م�سموم» ومل جند ا�صال لهذا القول يف الكتب
احلديثية ال�ص��حيحة بل هو من ترويج امل�ش��بوهني بل اقول �رصاحة متناهية لو التزمت االمة
بهذه الفري�ض��ة لتحققت الرقابة امليدانية احلقيقية املرج��وة على قيادتها فينحل بذلك جانب
من جوانب اال�شكالية الرمزية منها وال�صنمية.

الوج�������ه الث�������اين :انا ا�س��لم بذلك لتقدمي الفقي��ه يف ميدان اجلهاد والعمل ال�ص��الح ال
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لتقدي�س��ه وحتويله �إىل رمز ي�رض اكرث مما ينفع وما ذلك �إال ان يطلب منه العطاء الوقاد اكرث مما
ي�أخذ فال وجه للرمزية يف كل ذلك بل ال وجه ملا عليه البع�ض من االهتمام ل�ش�أن الرمز فقط
وترك النا�س من العقالء واحلكماء فال قيمة (للعامة) عندهم قط ولو جتر�أ �أي واحد من عامة
النا�س على قول كلمة حق جتاه الرمز وا�شار �إىل امر مبعروف �أو نهي عن منكر يف �ش�أن يخ�صه
ف�أنهم ميار�س��ون معه االرهاب الفكري بل حتى يف االوقات الع�ص��يبة ال يكلفون انف�سهم وال
يج��ر�أون عل��ى مراجعة ه��ذا الرمز �أو ذاك البطل عن اخلط�أ بل ي�ص��ورون على تلك اخلط�أ انه
�ص��واب بال حوار وال نقا�ش من خالل التالع��ب بااللفاظ وتخريج املعاذير الال عقالنية بل
وتراهم ال يت�أثرون مل�أ�ساة متر باالمة من قبل االحتالل االجنبي الكافر على �شعبنا يف العراق
وال يب��دون ر�أيهم بحرمة هذا االحتالل لبلد االنبياء واالو�ص��ياء والعلماء املجاهدين االبرار
التي ال جتوز االمرة عليه من خالل ادلة وجوب القتال من �أجل الدين ،وادلة وجوب النهي
عن املنكر وادلة وجوب نفي ال�سبيل للكافرين على امل�سلمني وادلة وجوب حرمة التعاون مع
الكافرين وكثري غريها من االدلة القر�أنية واحلديثية ال�ص��حيحة …فهل هذا ال�صمت املطبق
من �رشيعة الإ�س�لام ب�ش��يء؟! وهل ميت للدين ب�صلة ؟! �أو لي�س علي (عليه ال�سالم) عندما
�س��مع ب�أن جي�ش معاوية انتزع خلخاال من مع�ص��م امر�آه ذمية يبلغ به حد االنزعاج واال�سى
�إىل ان يقول يف خطبته« :فلو ان م�سلما مات من هذا ا�سفا ما كان به ملوما بل كان به عندي
جديراً» ؟!..

فم��ا بالن��ا اليوم فقدنا قيم��ة املثقفني والعمال والفالحني والك�س��بة ..فال نت�أثر مبا يلم

بامل�ست�ضعفني من النا�س بل نن�شغل بالرموز وح�سب؟!..

الوج�������ه الثالث :ان ذلك ال يعني ابدا م�ص��ادرة ر�أي االم��ة والغاء حقوقها ،ومنعها من

تقرير م�ص�يرها حيث ان هذا الكالم ال ا�ص��ل له بل احلق ان االمة تقرر م�صريها ومن خالل
الت�ص��ويت �أو االنتخاب �أو البيعة لنف�س��ها ..كل دقائق التوجي��ه واالدارة ..وكل ما يتعلق
بال�سيا�سة واالقت�صاد واالجتماع وغريه ..وامل�ستفاد من جميع ادلة رقابة االمة على فقهائها..
ان لالمة القرار االول واالخري يف كل ما يخ�صها ..وما دور القادة والرموز لها ما ي�سهل ويو�ضح
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لها طريقها امل�ستقيم ويتولون عنها املطالبة بحقوقها فهم ،ل�سانها الناطق وعقلها النري والواجب
ان تتج�سد فيهم كل احالمها وطموحاتها.
نعم الواجب على الرمز (الفقيه) ان يتدخل فيما لو حدث خرق يف الثوابت اال�س�لامية
يف موقف جماهريي �أو ت�صويت �شعبي وهذه حالة نادرة على ما اعتقد ف�أالمة متدينة بالفطرة
وتواقة �إىل �رشيعة الإ�سالم اخلالدة ،وتطبيق احكامها ومنطلقاتها وت�صوراتها بل وجدنا الكثري
��ا وكرامات لي�س��ت له،
الكث�ير من النا�س يذكرون الرمز (الفقيه) بغري ما فيه ويرتبون ق�ص�ص ً
وي�سوقون اال�ساطري واخلرافات التي ال تعقل يف حقه؟!..
امل يكن من الواجب حماربة هذا اجلهل والت�سطيح الفكري؟!..
الي�س من الواجب ان يك�ش��ف لالمة ان الرمز يدر�س علوم ال�رشيعة العملية للنهو�ض بها
وان ال �ش�أن له مبعرفة الغيب ؟!..
امل يكن من الواجب تنبيه االمة حرمة التقدي�س والتعظيم االعمى؟!..
فاملتح�صل من ذلك كله ..ان الهدف هو االمة ال الرمز مهما بلغ ما بلغ من اجلهل املطبق
بل ان البع�ض مما ال دين له والعقل ير�سخ الت�سطيح الفكري والثقايف وال�سيا�سي عند الب�سطاء
ليتقرب بذلك من ه�ؤالء الرموز املت�صدين للمرجعة ال�شيعية اال�سالمية متنا�سيا ان ذلك �رشك
باهلل تعاىل ،فالواجب على �شعبي واهلي يف العراق ان يرتك النظر �إىل تعظيم الرمز مهما كان
بل ينظر �إىل ر�ؤاه ال�سيا�سية والفكرية واالقت�صادية ف�ضال عن التطبيق والت�رصفات لت�سمح لهذا
الرمز �أو ذاك �أو يحمي ق�ضيتها.

مواصفات القائد
س :179اذن م��ا ه��ي مواصف��ات القائد من
خالل طرحك لصفات الرمز (الفقيه)؟..

ج :يجب ان يكون القائد �شجاعا مقداما رابط اجل�أ�ش يف �ساحات الوغى ..ويجب ان
يكون القائد ا�صالحيا ثوريا ..ويجب ان يكون القائد مثقفا ر�ساليا ..ويجب ان يكون القائد له
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ر�ؤى وحنكة �سيا�سية واطالع تام على رجاله ويجب ان يكون القائد يعي�ش اجلماهري ال�ساحقة
معاي�شة ميدانية ويتح�س�س باالمهم ويحل م�شاكلهم ،ويجب ان يكون القائد حا�رضا يف وعي
ابن��اء االمة ووجدانها وحركتها ،ويجب ان يكون القائد حا�رضا يف ال�س��لوك واحلركة والعمل
ال�صالح ،ويجب ان يكون القائد زاهدا متق�شف ًا مت�أ�سي ًا بالفقراء وامل�ساكني امل�ست�ضعفني.
ويجب ان اليكون القائد مت�رسع ًا يف قرارته امليدانية منها وال�سيا�سية ..ويجب ان اليكون
القائد عما اال�رساع اليه احزم .واما القائد (املزعوم) الذي ال يت�سم بهذه املوا�صفات فال ي�سوغ
االنقياد اليه ..حتى لو كان اعقل العقالء واقد�س القدي�سني.

في انتظار االمام
س :180ه��ل يظه��ر االم��ام املنتظ��ر(ع) في
الس��احة العاملي��ة والش��عائر االس�لامية
قائمة في اجلملة ..وهل دوره الرسالي اخطر
من دور النبي محمد (ص) وهل اميركا عندما
غ��زت الع��راق اجلريح كان هدفه��ا وأد ظهور
االم��ام املنتظر كما تنبأ بذل��ك احد األعالم
املعاصرين برأيكم؟.

ج :اوال :م��ن حي��ث املبد�أ ومن وجهة النظر (االمامية) ان على كل فرد ان يفكر
بالظهور ..حتى لو كانت امل�س��اجد قائمة وال�ص��لوات اليومية قائمة واداء فري�ض��ة احلج
قائمة ي�س��تحب على الإن�سان امل�س��لم املكلف املعا�رص ان ينتظر هذا الظهور ..حتى ميلأ
الأر���ض ق�س��طا وعدال كما ملأت ظلم��ا وجورا ..ومن اخلط�أ الت�ص��ور ان الإمام املنتظر
يظهر على مفا�س��د ومناكري م�س��ت�رشية يف ال�ساحة العاملية ب�شكل مطلق ،فهو (ع) يظهر
والعلم��اء القر�آنيني والفقهاء املجاهدين والدعاة الر�س��اليني والوع��اظ العاملني موجودون
بح�سب الظاهر.
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ثانيا :ان م�ص��يبة الإمام املنتظر(ع) اخطر بكثري من م�ص��يبة الر�سول االعظم (�ص) النه
ي�أخذ بالظاهر اال�س�لامي فمن قال ال اله �إال اهلل حممد ر�س��ول اهلل حقن ماله ودمه وعر�ضه.
اما الإمام املنتظر ف�أنه يحا�سب النا�س ح�سابا واقعيا مثال ت�أتي اليه الع�شائر ويرفعون �شعار جاء
احلق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ..فيقول الإمام اقتلوا رئي�س هذه الع�ش�يرة بو�ص��فه
منافقا عندها جتد النا�س ي�شتمون الإمام املنتظر ويزعمون كيف هذا ابن ر�سول اهلل يقتل ابناءنا
وييت��م اطفالن��ا وهنالك رواية تقول� :إن الإمام عندما يوجد على ظهر الكوفة وي�س��تقبله اربع
مائة عامل دين يقولون له يا ابن ر�س��ول اهلل ارجع من حيث اتيت ف�أن القر�آن يكفينا فيغ�ض��ب
الإمام فيقول حاجج العرب جدي باحلجارة وه�ؤالء يحاججونني بالقر�آن ،في�ضع ال�سيف على
اعناقهم ويقتلهم عن بكرة ابيهم فيبدو ان هناك ـ وقت ظهوره امليمون ـ ظاهراً ا�سالميا ومراجع
وحوزات واحزاب ًا �إ�س�لامية ولكنها على ما يبدو ت�ؤمن باال�س�لام الليربايل االمريكي وكذا جند
ال�ش��عائر الدينية قائمة والعادات احل�س��ينية قائمة ولكنها م�رسح ًا للجا�سو�س��ية العاملية وبناء
القواعد التج�س�سية يف اوطاننا العربية واال�سالمية وبالتايل ي�رسق ثرواتنا الطبيعية التي منحها
اهلل لعباده ال�صاحلني

ثالثا :ان هذه النظرية التوراتية االمريكية املعا�رصة لي�ست بجديدة بل كل طواغيت العامل

يف هذا الكون يتوج�سون خيفة من ظهور م�صلح ينقذ الب�رشية من الظلمات �إىل النور بل نحن
ن�ؤمن بهذه الظهور ولي�س االمريكان ورمبا بعد الف �سنة ال يخرج كما كان ال�شيخ ال�صدوق (ت
381هـ) يحد �سيفه كل �سنة ويبدل فر�سه كل �سنة ان الإمام �سيظهر يف هذه اللحظة ..هذا
�صحيح ومن امل�ستحبات امل�ؤكدة ان نفكر بالظهور بكل حلظة يف �سبيل الدفاع عن م�ست�ضعفي
العامل وابادة جمرمي احلرب يف �س��بيل حتقيق كلمة ال اله �إال اهلل حممد ر�س��ول اهلل ان تنت�رص
يف هذا الكوكب الأر�ضي ال�صغري بيد ان الإمام �سي�أتي بدين جديد على العرب �شديد ـ كما
يف احلديث ال�رشيف ـ معنى هذا ان الدين اجلديد لي�س قر�آنا جديداً فقد ا�ص��بح عندنا املنكر

معروفا واملعروف منكراً.
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خطر التقية املعاصرة

س  :181من خالل حوارك املباش��ر في الندوة
التقريبي��ة اإلس�لامية بينك وب�ين مفكري
أهل السنة واجلماعة في فضائية قناة اجملد
الس��عودية الت��ي أُجريت في الع��ام 2005م
عندما استش��هدت مبقول��ة للخليفة األول
وترحم��ت عليه وإذا انب��رى أحدهم مخاطباً
مدي��ر الندوة :ال تنخ��دع به��ذا «الرافضي»
فأنه يأخذ بـ«التقية» بيد أن الدكتور محمد
عمارة رده مبا يستحق.
من هنا أس��أل :أصحيح م��ا قيل عنك بأنك
تش��جب العمل بالتقية الشيعية مطلقاً
وما هو دليلك الشرعي في حرمة ذلك؟.

ال وقلت :ـ كما جاء
ج :نعم ..يف العام 1414هـ �أ�صدرت كتابا فقهيا ا�ستدالليا م�ستق ً

يف مقدمت��ه ـ �إمي��اين بـ«التقية» كعقيدة ما يف ذلك ريب بيني ،وبني تفكريي ..وال موجب
ان يكون مو�ضع خالف بيني ،وبني قرائي.

�س�يرى قارئي الكرمي يف ه��ذه الأطروحة اجلديدة �أمثال :خ��وف. .م�ؤامرة ..خيانة..
انهزام ..ا�ست�س�لام ..انتحار ..وقد ي�شعر �أنها كلمات ال حتمل التقييم املو�ضوعي ،بل فيها
التوهني بـ«التقية ال�رشعية».
�أقول �رصاحة ال ميكن بحال ان اعني« :التقية» التي �رشعت من قبل مدر�سة �آل الر�سول
حممد(�ص��لى اهلل علي��ه و�آله) الت��ي هي«:ديني ودين �آبائي ،وال دين مل��ن ال تقية له» وامنا
اعني بذلك«:التقية املعا�رصة» التي ا�ستغلت من قبل بع�ض العلماء والوعاظ الذين هم ا�شد
النا�س عذابا و�ضياعا بو�صفهم حتولوا �إىل جبناء بال كرامة ،وبال �رشف!! ..واىل حر�س خا�ص
للجبت والطاغوت ،ولبالهات املجتمع وتناق�ضاته ال�صارخة.
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ان امياين بعقيدة التقية ال و�ص��ف له ،ول�ش��دة اطمئناين �إىل امياين مل اخف من �ص��ياغة
تعبرياتي التي قد جتيء مريرة وثائرة.
هذا ..ت�صحيح ب�سيط �أ�سجله على نف�سي كاحتياط. .وال يخفى على قارئي اللبيب.
وملا و�صل الأمر �إىل هذا احلد ..فمن اجلدير ان �أقول :مل يكن ق�صدي طرح هذه امل�س�ألة
الفقهية بكل جوانبها املت�ش��عبة ،و�إمنا �أتعر�ض لها من جانب واحد ،ومن خالل الإجابة عن
هذا ال�س�ؤال الر�سايل الهادف.
مل��اذا ..و�ألف ملاذا ..الأخذ بـ«التقية» ،ول�ص��الح من يف هذا الع�رص()66وهي التي ال اثر
لها يف ال�ساحة ال�شيعية الإ�سالمية ..وهي التي ال وجود لها ب�سبب احلرية املذهبية الأممية يف
الأر�ض كل الأر�ض؟!..
ثم ت�س��ائلت هل التقية جائزة يف الت�رشيع الإ�س�لامي..وهل هي :قاعدة �إ�سالمية عامة
ت�ؤمن بها املدار�س الإ�س�لامية ال�س��ائدة ،واذا مل يوجد خالف فيها..فلماذا ـ اذن ـ باتت من
خمت�ص��ات الإمامية حتى �أن كثرياً من �أقطاب �أهل ال�س��نة واجلماعة �ش��نعوا على الإمامية،

ون�سبوهم �إىل البدع وال�ضاللة ،ونعتوهم بالرياء والنفاق يف �سبيلها؟!..

م��ا يف ذل��ك ريب لقد ورد ت�رشيعها يف القر�آن ،وال�س��نة ال�ص��حيحة ،و�إجماع الأمة من
خمتلف الطوائف الإ�سالمية.
ففي القر�آن:

ِني َو َم ْن يَ ْف َع ْل َذل َِك َفلَي�س م َِن هَّ
اللِ فيِ
ين �أَوْل َِي َاء م ِْن ُدو ِن المْ ُ ْ�ؤ ِمن َ
}لاَ يَ َّتخِ �� ِذ المْ ُ ْ�ؤ ِم ُن��و َن ال ْكَ افِ ِر َ
ْ َ
()67
َ�ش ْيءٍ �إ اَِّل �أَ ْن تَ َّت ُقوا ِمن ْ ُه ْم تُ َقا ًة{
ال َر ُج ٌل ُم�ؤْم ٌِن م ِْن �آَلِ فِرْ َعوْ َن يَ ْك ُت ُم �إِميَانَ ُه{
}و َق َ
َ

()68

( )66مل جند بني الفقهاء الأعاظم من تعر�ض لهذه امل�س���ألة �إال املحقق الهمداين(ت1322هـ) واختار �رشعية العمل بالتقية يف
ع�رص دولتهم ،و�أيام قوتهم ونفوذهم ال�سيا�س��ي والآن �أ�ص��بحت يف خرب كان وهلل احلمد على ذلك .وحكي عن �ص��احب
�رصح يف هذا ال�ش�أن:
كتاب احلد الفا�ص��ل بني الدين وال�سيا�س��ة يف �ص��فحة � 124أن ال�سيد الإمام اخلميني (ت 1409هـ) َّ
قائالً«:التقية كفر يف الو�ضع الراهن»
(� )67سورة �آل عمران . 28 /
(� )68سورة امل�ؤمن .28/
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}م ْن َك َفر ب هَّ
ِالِميَانِ{
ِاللِ م ِْن بَ ْع ِد �إِميَانِ ِه �إ اَِّل َم ْن �أُ ْك ِر َه َو َقل ُْب ُه ُمط َْمئ ٌِّن ب ْ إ
َ
َ
()70
ِيم{
ْ
}اد َف ْع بِالَّتِي ه َِي �أَ ْح َ�س ُن َف�إِ َذا الَّذِي بَي ْ َن َك َوبَي ْ َن ُه َع َد َاوةٌ َك�أَنَّ ُه َوليِ ٌّ َحم ٌ
ويف احلديث:
()69

قال البخاري يف �صحيحه عن عائ�شة
«ان رجال ا�ست�أذن على ر�سول اهلل.
فقال النبي :بئ�س ابن الع�شرية ،ثم �أذن له ،وملا دخل ف�ألآن له القول ،وبعد �أن خرج،
قالت عائ�شة للنبي:
قلت يف هذا الرجل ما قلت ،ثم �ألنت له القول؟!..
فقال :ان �رش النا�س من يرتكه النا�س اتقاء فح�شه»

()71

وجاء يف �صحيح البخاري( )72يف حديث ابي الدرداء:
«انا لنك�رشـ اي نبت�سم ـ يف وجوه قوم ،وان قلوبنا تلعنهم»
وهنالك حديثان متواتران من لدن املدر�سة الإمامية وال�سنية يدالن مبقت�ضى االطالقات
والعمومات على جواز الأخذ بـ«التقية» مثل حديثي(:)73
« رفع عن �أمتي ما ا�ضطروا �إليه».«.وال �رضر وال �رضار».
وقال الرازي واملراغي يف تف�سريهما ( )74وكثري غريهم:
(� )69سورة النحل .106 /
(� )70سورة ف�صلت .34 /
(� )71صحيح البخاري  38:8كتاب الإكراه ،باب املدارات مع النا�س� ،سنن �أبي داود  4791/ 351:4و 4793ورواه حمدثو
ال�شيعة الإمامية كذلك باختالف ي�سري كما يف �أ�صول الكايف  1/345:2كتاب الإميان والكفر باب :من يتقي �رشه.
( )72ن  .م.
( )73انظ��ر :ال�س�نن الك�برى للبيهق��ي  69:6و 70و 457و 10:13وم�س��ند �أحمد  313:1و�س�نن اب��ن ماجة  784:2يف
الأحاديث 2340 :و 2341و 2342واملعجم الكبري للطرباين  81 :2و 302 :11و�س�نن الدار القطني  77 :3وم�س��تدرك
للحاكم  48:2و�صحيح الزوائد للهيثمي  110:4وكنز العمال  9498/ 59:4وحلية الأولياء  76:9وتهذيب ت�أريخ دم�شق
البن ع�ساكر  325:6ون�صب الراية للديلمي  384:4و 386و�إرواء العليل للألباين  411:3ورواه ال�شيعة الإمامية يف و�سائل
ال�ش��يعة �إىل حت�ص��يل م�سائل ال�رشيعة ،حممد بن احل�س��ن احلر العاملي باب 25 :من �أبواب الأمر والنهي /وباب 56 :من
�أبواب جهاد النف�س  /وباب 5 :من �أبواب ال�ش��فعة  /وباب 7 :و 12من �أبواب �أحياء املوات ،ومن اليح�رضه الفقيه :4
 243حديث .777
(� )74أنظر :مفاتيح الغيب املعروف بـ(التف�سري الكبري) حممد بن �ضياء الدين بن عمر الرازي /ج� / 2:ص/ 450:ط :الأوىل
 / 1308تف�سري املراغي� ،أحمد م�صطفى املراغي ج�/ 1 :ص / 133ط :الأوىل1946 :م
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«ان م�سيلمة الكذّ اب �أخذ رجلني من �أ�صحاب ر�سول اهلل.
فقال لأحدهما �أت�شهد �إين ر�سول اهلل؟!..
قال :نعم ..ف�أطلقه.
وقال للثاين� :أت�شهد �إين ر�سول اهلل ،فلم ي�شهد ،فقتله.
وملا بلغ ر�سول اهلل ذلك. .قال:
�أما املقتول فم�ضى على يقينه و�صدقه فهني ًا له.
و�أما الآخر ،فقبل الرخ�صة ،فال تبعة عليه»
وما ورد عن �أهل بيت الر�سول حممد(�ص) يف هذا ال�ش�أن ال�شيء الكثري..منها:
«لي�س منا من مل يلزم التقية وي�صوننا من �سفلة الرعية»

()75

«ت�سعة �أع�شار الدين يف التقية ،ال دين ملن ال تقية له»

()76

«التقية يف كل �شيء ي�ضطر �إليه ابن �آدم فقد �أحله اهلل له»

()77

�س��جية
«عليكم بالتقية فانه لي�س منا من مل يجعلها �ش��عاره ودثاره مع من ي�أمنه لتكون
ّ

مع من يحذره»

()78

«من �صلى معهم يف ال�صف الأول كان كمن �صلى خلف ر�سول اهلل»

()79

«ال دين ملن ال ورع له ،وال �إميان ملن ال تقية له ،ان �أكرمكم عند اهلل �أعملكم بالتقية.
قيل ياابن ر�سول اهلل �إىل متى؟..
قال(�ص) :قيام القائم ،فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فلي�س منا»
«قلت لأبي جعفر :رجالن من �أهل الكوفة ُ�أخِ ذا ،فقيل لهما� :أبريا عن �أمري امل�ؤمنني(ع)،
()80

فربيء واحد منهما و�أبى الآخر ،فخلى �سبيل الذي بريء ،وقتل الآخر.
( )75الو�سائل /باب 24:من �أبواب الأمر والنهي  /حديث.27 :
( )76ن  .م  /باب 24 :من �أبواب الأمر والنهي  /حديث.2:
( )77ن  .م /باب 25 :من �أبواب الأمر والنهي  /حديث.2:
( )78ن  .م  /باب 24:من �أبواب الأمر والنهي /حديث.28:
( )79ن  .م /باب 5:من �أبواب �صالة اجلماعة /حديث.1:
( )80ن  .م  /باب 24 :من �أبواب الأمر والنهي  /حديث.25:
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فق��ال(ع)� :أم��ا ال��ذي بريء فرجل فقي��ه يف دينه ..و�أم��ا الذي مل يربء ،فرج��ل تعجل �إىل
اجلنة»

()81

وا�ستنادا �إىل القر�آن وال�سنة ال�صحيحة ،نه�ض الإجماع بني ال�سنة وال�شيعة على جواز التقية.
قال الرازي:
«روى عوف عن احل�سن �أنه قال :التقية جائزة للم�ؤمن �إىل يوم القيامة ،وهذا القول �أوىل،
()82
لأن دفع ال�رضر عن النف�س واجب بقدر الإمكان»
وقال اجل�صا�ص(ت  370هـ):
«�إال �أن تتق��وا منه��م تقاة..يعني ان تخافوا تلف النف�س� ،أو بع�ض الأع�ض��اء ،فتتقوهم
ب�إظه��ار امل��والة من غري اعتق��اد لها ،وعليه اجلمهور من �أهل العل��م ،وقد حدثنا عبد اهلل بن
حممد بن ا�سحاق املرزي عن احل�سن بن �أبي الربيع اجلرجاين عن عبد الرزاق عن معمر عن
قتادة يف قوله تعاىل }ال يتخذ امل�ؤمنون الكافرين �أولياء من دون امل�ؤمنني{ قال« :ال يحل ان
يتخذ كافرا وليا يف دينه» وقوله تعاىل }اال �أن تتقوا منهم تقاة{ يقت�ض��ي جواز �أظهار الكفر
عن��د التقي��ة ،وهو نظري قوله تعاىل }من كفر باهلل من بعد �إميان��ه �إال من اكره وقلبه مطمئن
()83
بالإميان{
ويف ال�سرية احللبية جاء فيه:
«ملا فتح ر�سول اهلل خيرب. .قال له احلجاج بن عالط :يا ر�سول اهلل �أن يل مبكة ماال ،وان
يل بها �أهال ،وانا �أريد �أن اتيهم ،فانا يف حل ان انا نلت منك ،وقلت �شيئا،
()84
ف�أذن له ر�سول اهلل ان يقول ما ي�شاء»
وقال �أبو حامد الغزايل(ت 505هـ):
«ان ع�ص��مة دم امل�س��لم واجبة ،فمهما كان الق�صد �سفك دم م�سلم قد اختفى من ظامل
()85
فالكذب فيه واجب»
( )81ن  .م  /باب / 29:حديث .4
( )82التف�سري الكبري .451/ 2/
(� )83أحكام القر�آن� /أبو بكر �أحمد بن علي الرازي اجل�صا�ص احلنفي  / 10 / 2ط 1347:هـ امل�رصية.
( )84ال�سرية احللبية 61/ط :م�صطفى حممد.
( )85احياء العلوم  /لأبي حامد الغزايل ،ط1:
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وقال �صاحب املنار عند تف�سري قوله تعاىل� :إال �أن تتقوا منهم تقاة:
«من نطق بكلمة الكفر مكرها وقاية لنف�س��ه من الهالك ال �ش��ارحا للكفر �ص��درا ،وال
م�ستحبا للدنيا على الآخرة ،وال يكون كافرا بل يعذر ،كما عذر عمار بن يا�رس»

()86

وقال ال�شيخ م�صطفى الزرقا:
«التهديد بالقتل للإكراه على الكفر يبيح لل�شخ�ص التظاهر به مع
اطمئنان قلبه بالإميان»

()87

و�شجب ال�شاطبي اخلوارج ،اذ ذهب قائال:
«�إنكارهم �س��ورة يو�س��ف م��ن القر�آن ،وقولهم ب��ان التقية ال جتوز يف ق��ول �أو فعل على
الإطالق والعموم»

()88

وقال جالل الدين ال�سيوطي:
«يجوز �أكل امليتة يف املخم�صة ،وا�ساغة اللقمة يف اخلمر ،والتلفظ بكلمة الكفر ،ولو عم
احلرام قطرا بحيث ال يوجد حالل �إال نادرا فانه يجوز ا�ستعمال ما يحتاج اليه»

()89

هذي هي التقية يف حقيقتها عند ال�شيعة وال�سنة وما هي بال�شيء اجلديد ،وال من البدع
ي�أباها ال�رشع والعقل ..فقد تكلم عنها الفال�س��فة ،وعلماء الأخالق قبل الإ�س�لام وبعده،
تكلموا عنها و�أطالوا ،ولكن ال بعنوان التقية ،بل بعنوان :الغاية تربر الوا�سطة. .وتكلم عنها
الفقهاء ،و�أهل الت�رشيع يف ال�رشق والغرب ،بعنوان :هل يجوز التو�صل �إىل غاية م�رشوعة عن
طريق غري م�رشوع ،وبعنوان :املقا�ص��د والو�س��ائل ..وتكلم عنها علماء الأ�ص��ول من ال�سنة
وال�شيعة بعنوان :تزاحم املهم واالهم ،واتفقوا بكلمة واحدة على ان الأهم مقدم على املهم،
ارتكابا لأقل ال�رضرين ،ودفعا لأ�شد املحذورين ،وتقدميا للراجح على املرجوح

()90

و «الكالم على التقية من جهات:
( )86تف�سري املنار  /ر�شيد ر�ضا ج�/ 1:ص ،130:ط :م�رص.
( )87الفقه الإ�سالمي يف ثوبه اجلديد /مادة/ 600:ط :الأوىل.
( )88املوافقات/ 180/ 4ط  :الأوىل.
( )89الأ�شباه والنظائر .86 /
( )90انظر :جملة ر�سالة الإ�سالم القاهرية /املجموعة الثانية /العددان53:و�/ 54ص/ 39 :ط.1963:
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الأوىل :يف معناها وهو التخفي بالأمر �سواء كان بكتمانه� ،أم ب�إظهار خالفه.
الثانية :يف �أدلتها كتاباً ،و�سنة ،واجماع ًا منا معا�رش الإمامية ،بل �رضورة مذهبنا عليها
وتف�صيل ذلك ي�ؤخذ من الكتب املب�سوطة.
الثالثة :هي م�رشوعة مع الكفار ،وامل�سلمني ،وامل�ؤمنني.
الرابع��ة :للتقية مع املخالفني �أحكام خا�ص��ة من �س��قوط الفر�ض ،وتو�س��عة االمتنان،
ونحوهما ..مما ب�سط يف الكتب الفقهية.
�أما مع غريهم ،فلي�س لها �شيء من ذلك ،وغاية ما يثبت بها �سقوط العقاب لق�صور �أدلة
ال�رضر واحلرج عما زاد عليه.
اخلام�س��ة :من طريقة العقالء يف كتمان �أ�رسارها ،واملجاملة ،واملداراة ..وهكذا وجدها
�أمرا عقالئيا ال ينفك عنها �أحد �أ�صال.
ال�ساد�س��ة :اظهار خالف االمر الديني ،امنا يجوز يف موارد خم�صو�ص��ة ال يجوز التجاوز
عنها �إىل غريها..وللكالم عليها مقام �آخر.
ال�س��ابعة :التقية ك�س��ائر املو�ض��وعات اخلارجية ،فاملكلف هوالذي ي�ش��خ�ص مو�ضوعها
وموردها ،فلي�س لأحد م�ض��ايقته بوجه �أ�ص�لا ،فقد يرى نف�س��ه مبتلى بها ،وقد يرى نف�سه
معافا عنها .نعم يعذر يف خط�أه يف تطبيقه ك�سائر موارد خط�أه مما رفع بحديث الرفع.
الثامنة :يختلف حكمها من حيث الأحكام اخلم�سة ..ولكل مقام غري مقام الآخر.
التا�س��عة :للمع�صوم ومن يلحق به خمالفة التقية مع ت�ش��خي�ص مو�ضوعها ملا �أ�رشنا
�إليه يف كتابنا من اخت�صا�صه بذلك �أن له العمل بها ،ويف كل ذلك �أخذ بوظيفته ،فانه
يرى امل�صلحة امل�رشوعة يف حقه خرقا لها� ،أو عمال بها ،فال وجه مل�ضايقته بوجه �أ�صال،
بعد ما كان مع�ص��وما ..فمن العجيب االعرتا�ض علي��ه بذلك ،كل ذلك على خالف
طريقة الإمامية.
العا��شرة :التقي��ة مرة تكون عن �إك��راه ،و�أخرى تكون عن ا�ض��طرار ،وثالثة تكون
لتو�سعة امتنانه.
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احلادي ع�رش :جتوز التقية فيما يتعلق بنف�س��ك وغريك ،بل يف كل �ش��يء� ،إال �إذا كان
العمل موجبا لإراقة الدماء ،ف�إنها �رشعت حلفظها.
الثانية ع�رش :التقية مرة تكون من جهة امل�س���ؤول ،واخرى من جهة ال�سائل ،وثالثة من
جهة احلا�رض ،ورابعة من جهة النوع ،وخام�سة من جهة ما يعلمه الإمام �إذ �أن كثريا ما يوقع
اخلالف بني �شيعته ،لئال يعرف ال�شيعي في�ؤخذ.
الثالثة ع�رش :ال يجب الفرار عن مواردها �أخذا بعموم �أدلتها ،بل ال ريب يف �أبتناء طريقنا
عليها �إىل زمن ظهورها.
الرابعة ع�رش :رمبا يكون احلكم ظاهرا بديهيا ال جتري فيه التقية ،كما يف املتعة ،وامل�سح
()91
على اخلف ،هذا وقد ذكرنا نبذاً متعلقة بها ،فال وجه لأعادتها»
و�أخريا ..ي�أخذك العجب كل العجب حني تقع على كثري من �آراء �أهل ال�سنة واجلماعة
القدامى منهم واجلدد ..ينعتون التقية بالنفاق والرياء يف حني ي�ستك�شف من الن�صو�ص القر�آنية
واحلديثية �إنها قاعدة �رشعية يف ا�س��تنباط الأحكام ت�ستند عليها جميع املدار�س الإ�سالمية:
الزيدية والإمامية وال�س��نية «من حنفية ومالكية و�ش��افعية وحنبلي��ة و�أوزاعية وظاهرية» ومن
()92
قبلها مدار�س ال�صحابة فالتابعني فتابعي التابعني ،با�ستثناء بع�ض اخلوارج.
نقف. .هنا ون�ؤكد من وجهة �إمامية:
لي�س معنى التقية جمعية �رسية غايتها متزيق �شمل الأمة الإ�سالمية..
لي�س معنى التقية �أن جتعل �أحكام ال�رشيعة العملية �رساً من �أ�رسار الباطنية..
( )91التح�ص��يل يف �أقات التعطيل ـ املو�س��وعة الإ�سالمية الكربى ـ حممد احل�سني البغدادي ،الورقة ،688 :خمطوطة مكتبة
الإمام املجاهد ال�سيد البغدادي العامة  ،برقم . )235( :
( )92وق��د �إ�ض��طرت اخل��وارج �إىل الأخ��ذ بالتقي��ة ب�س��بب ت�ص��ميم ال��والة عل��ى �إبادته��م عن بك��رة �أبيه��م ،وقد �رصح
ال�شهر�س��تاين(ت548هـ) عن هذه الفكرة يف �أنق�س��ام اخلوارج ،وذلك �أن نافع بن الأزرق(ت65هـ) قد كان يكفر القاعدين
ع��ن احلرب وكان يقول«:التقية الحت��ل ،والقعود عن القتال كفر» .انظر امللل والنح��ل  ،192/1فان�رصف زعماء اخلوارج
واتباعه��م �إىل جن��دة احلر ،وكان جندة يرى �أن التقية جائزة ،واحتج بقوله تعاىل }�إال �أن تتقوا منهم تقاة{ فبني لنا التزاوج
الوا�ض��ح بني الظروف والتقية ،و�إ�س��ناد الإ�سالم لها ...وال�شهر�س��تاين �إىل ذلك يعدد بدع الأزارقة �أ�صحاب نافع املذكور،
ويرى �أن«التقية غري جائزة يف قول والعمل» امل�ص��در نف�س��ه  186/1وغا�ص��ت التقية يف �أعماق اخلوارج ،حتى دار النقا�ش
حولها(بعد نافع) بو�صفها :هل تطبق يف القول� ،أم يف العمل� ،أو كليهما؟!..
قر�آنا ال�ض��حاك وهو :رئي�س فرقة من اخلوارج وقتل �س��نة  128هـ يرى� :أنها جتوز يف القول دون العمل �أنظر :امل�ص��در نف�سه
 216/1وكان �أ�سالفهم النجدات يرونها«:جائزة يف القول والعمل ،و�إن كان يف قتل النف�س» م .ن.187/1
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لي�س معنى التقية الركون للظلم وتربير الأو�ضاع الطاغية الطاغوتية..
لي�س معنى التقية حماولة من حماوالت التكيف بالظروف االنتهازية واالزدواجية..
لي�س معنى التقية �أن يركن فقيه للجبت والطاغوت ،ويحاول تقويته باملخالفات ال�رشعية،
فيحل��ل حرام ًا ويحرم حال ًال. .بحجة �أن ال�رضورات تبيح املح�ض��ورات على �إطالقها� ،أو �أن
التقية ديني ودين �آبائي.
قال ا�ستاذنا ال�سيد الإمام القائد:
«اللهم �إال �إذا مل�س��نا يف دخوله م�ص��لحة للإ�س�لام ،ولعامة امل�س��لمني ،كما عهدناه من
املحق��ق ،وعلي بن يقطني ،ون�ص�ير الدين الطو�س��ي الذين عرفنا خطته��م عندما تعاونوا مع
الطاغوت ،ليحققوا امل�صلحة الكربى للأمة امل�سلمة».
�إ َذ ْن ..التقي��ة حمرمة فيما �إذا علم ب�أن العمل بهاي�س��تهدف �إزالة معامل �أ�ص��ول الدين،
وظه��ور الباطل ،وت�أييد الطاغوت� ،إذا مل يعم��ل بها ترتب عليه املوت الأحمر ،فالواجب هنا
ترك العمل بها ،وتقدمي ال�شهادة يف �سبيل اهلل تعاىل.
�إ َذ ْن. .التقي��ة يج��ب خمالفتها �إذا كانت يف حرب اجلا�سو�س��ية ،واال�س��تكبار والكفر
العاملي ،والت�سلل الأجنبي الغادر ال�شامل.
�إ َذ ْن. .التقية تت�صف بـ«احلرمة الذاتية» فيما �إذا �أ�صدر الطاغوت �أمراً بقتل نف�س حمرتمة،
دل( )93على �أن التقية امنا �رشعت حلقن الدماء ،فاذا بلغت التقية
فانه ال ي�سوغ تنفيذ �أمره ملا َّ
الدم ،فال تقية!!..
�إ َذ ْن. .التقية ت�س��قط لوعلم بـ«الو�سائل التجريبية ،واملعاي�ش��ة امليدانية» ب�أنه ال يتحقق
�س��بيل االنبعاث الوحدوي واالئتالف اجلبهوي و�أمن من ال�رضر والأذى فال مو�ض��وع حينئذ
للأخذ بها �إطالقا.
�إ َذ ْن ..التقية لي�ست و�سيلة غادرة لك�شف القواعد الإميانية العري�ضة �إىل القيادات اجلاهلية الطاغية

ملا َّ
دل( )94على �أن من ا�ستفتح نهاره ب�إذاعة �رسنا �سلط اهلل عليه حر احلديد ،و�ضيق املجال�س.
( )93انظر :الو�سائل /باب 31:من �أبواب الأمر والنهي /حديث1:و.2
( )94انظر :ن  .م /باب 24 :من �أبواب الأمر والنهي حديث 1:ومابعده
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�إ َذ ْن..التقية اجلائزة منها� ،أو الواجبة مل تكن خم�صو�صة ب�أهل ال�سنة واجلماعة وح�سب،

دل( )95ان موردها العمومات ،وحديثي رفع
بل ت�ش��مل الطواغيت كل الطواغيت يف العامل ،ملا َّ

اال�ضطرار ،وال �رضر وال �رضار..وي�شهد بذلك �أبي ب�صري قال �أبو عبد اهلل(ع):

«التقية من دين اهلل؟!. .قلت :من دين اهلل؟!. .قال(ع)� :أي واهلل من دين اهلل ،ولقد
قال يو�س��ف�} :أيتها العري �إنكم ل�س��ارقون{ واهلل ما كانوا �رسقوا �شيئا.. ولقـــد قال �إبراهيم
}�إين �سقيم{ واهلل ما كان �سقيماً»

()96

�إذن..التقية ا�س�تراتيجية عمل جهادي يف �أيام الإرهاب الفكري ،والت�صفية اجل�سدية،
واحلماقات الطاغوتية.
�إذن..التقية على �صعيد الرخ�صة ولي�ست على �صعيد العزمية..ومعنى الرخ�صة �أن يرتك
اخليار للإن�سان امل�سلم ان �شاء عمل بالتقية ،وان �شاء مل يعمل بها.
وعليه. .فهي �س�لاح ذو حدين .احدهما �س��لبي والآخر ايجابي..ال�سلبي منهما هو
الإ�س��اءة العظمى والكارثة الكربى للإ�س�لام با�س��م الإ�س�لام..حينما تنطوي على املهادنة
والإ�ست�سالم واجلنب واالنهزامية ،وهي ما افرت�ضنا على ت�سميته بـ« التقية املعا�رصة»
�أما االيجابي منهما فهو حد ال�س�لاح احلا�سم والف�صل القاطع الذي ي�ستعمله املجاهدون
يف م�سريتهم ال�ستئ�صال �ش�أفة الكفر وال�ضالل واالنحراف واخليانة ..حيث ال مير هذا الطريق
�إال من خالل ح�ص��اد الر�ؤو�س العفنة ،وهدم قالع الت�آمر واجلرمية واال�س��تبداد واال�ستهتار..
ويكون هذا عن طريق ر�سم اال�سرتاتيجية احلذرة الكتومة للعمل اجلهادي ال�رسي ،حذرا وتقية
وا�س��تعدادا ملجابهة كل االحتماالت ،ورمبا االنتكا�س��ات التي ترافق �سري العمل اجلهادي،
على ال�ص��عد كافة ،وجمابهة طواغي��ت الع�رص ،الذين تعجبهم ا�ش��د العجب عملية اجلنب
والتخ��اذل با�س��م التقية. .بقدر ما ي�س��و�ؤهم العم��ل بها ك�إ�س�تراتيجية للعمل ال�رسي حتت
( )95انظر م .ن :باب 25 :من �أبواب الأمر والنهي .حديث / 4 :وباب 56:من �أبواب جهاد النف�س /وباب 5:من �أبواب
ال�شفعة /وباب7:و 12من �أبواب �أحياء املوات .ويف بع�ض الن�صو�ص(�أهل الباطل) وهو يعم لغري �أهل ال�سنة واجلماعة انظر:
الو�سائل ،باب 24:من �أبواب الأمر والنهي /حديث.13:
( )96ن  .م  /باب 25:من �أبواب الأمر والنهي /حديث.4:
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وط�أة الظروف القاهرة لتزلزل الأر�ض حتت �أقدام املف�س��دين وتر�سل حمم براكينها املزجنرة على
ر�ؤو�سهم العفنة ،ومغرقة بطوفانها قطعان الف�ساد والرذيلة وتربير الف�ساد وال�سكوت على الف�ساد
با�سم التقية ال�رشعية؟!..

�إعداد وحتقيق :علي احل�سني

ربيع االول 1431هـ  -ني�سان 2010م
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