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اىل روح والدي رمحه اهلل ..

الذي  رحل دون أن أودعه وانا يف دار الغربة..

اىل والدتي .. مد اهلل يف عمرها

اهدي هذا اجلهد املتواضع .. برا و وفاء هلما

وإىل زوجيت ..

و أبنائي ..فاطمة.. نرجس.. حممد صادق.. رسل..

اإلهداء



كلمة املركز
يطيب ملركز العميد الدويل للبحوث والدراسات التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية 

اء األكارم باإلصدار الثاين من سلسلة  يف العتبة العباسية املقدسة أن يتحف متابعيه من القرّ

((منارات)) التي حترص عىل طباعة الدراسات األكاديمية املتميزة بموضوعاهتا وتقديمها 

فائدة علمية وثقافية سواء يف حقل اختصاصها أم يف حقول املعرفة األخر، فبعدما جاء 

اللغتني االنكليزية والعربية دراسة مقارنة)) خصَّ  بعنوان ((التوسل يف  االصدار االول 

العام  الرأي  يف  وأثرها  النجف  يف  الدينية  ((املرجعية  بموضوع  ص  خُ الثاين  االصــدار 

تعلقه  متأتية من  بالغة  املوضوع من أمهية  ما هلذا  ينكر  بعد عام ٢٠٠٣م )) وال  العراقي 

باملرجعية الدينية  املقام الرفيع والسلطة الروحية العليا التي حتتل منزلة مرموقة يف الوسطني 

 االسالمي، والشيعي منه بشكل خاص، وهلا نفوذ كبري يف األوساط الشعبية جيعلها احد

السلطات املهمة، فضال عن متثيل املرجع موقع النيابة عن اإلمام املعصوم يف زمان الغيبة.

وجاءت هذه الدراسة - بحسب رؤية كاتبها- لرتصد الدور الذي تؤديه املرجعية الدينية 

العليا يف النجف االرشف يف الواقع العراقي اجلديد عرب توجيه الرأي العام يف العراق منذ 

سقوط النظام السابق ودخول قوات التحالف الدويل بقيادة امريكا للعراق عام ٢٠٠٣م، 

متعدد  كالعراق  بلد  يف  والسيام  هبا،  وثقته  املرجعية  لتوجيهات  الشارع  استجابة   ومد

االطياف واألعراق واملذاهب ،ويمرُّ بظروف استثنائية إذ خرج من دكتاتورية شديدة ليقع 

حتت االحتالل االجنبي، وعليه -واحلال هذه- أنْ يؤسس لدولة ديمقراطية جديدة وسط 

فراغ إداري وأمني وقانوين كبري.

لقد حاولت الدراسة بفصلها التمهيدي وفصوهلا الثالثة ان تتعرض لألدوار واملواقف 

والوسائل التي تبنتها املرجعية للتأثري عىل الشارع العراقي بمختلف طوائفه يف ظل أوضاع 

ومشاكل   ، مقيتة  داخلية  حروب  من  تنقذه  ان  بذلك  واستطاعت   ، هبا  مرَّ   جدا  صعبة 



شائكة كثرية ، وكان من أبرز االدوار ما قام به املرجع االعىل السيد عيل السيستاين (دام 

كتابة  العراق ومنها  مرَّ هبا  التي  املهمة  االنعطافات  اذ تصد حللِّ خمتلف  الوارف)  ظله 

اإلمامني  مرقد  ، وتفجري  النجف  واحداث   ، احلكومة  وتعيني   ، واالنتخابات  الدستور، 

العسكريني (عليهام السالم) يف سامراء، وصوال اىل فتو الدفاع الكفائي يف حزيران عام 

٢٠1٤ بعد سقوط عدد من املحافظات يف الشهر نفسه.

املتخصص  للقارئ  البالغة  أمهيتها  لده  خُ ففي  الدراسة  هذه  العميد  مركز  يعرض  واذ 

املخططات  لصدِّ  املرجعية  ،وحماولة  العراقي  للواقع  شاملة  رؤية  من  مه  تقدِّ ،وما  والعام 

يف  جتعله  ان  كفيلة  وخمططات  مشاريع  من  له  رسمت  بام  أعدائه  عىل  الفرص  ،وتفويت 

املسار الصحيح املؤدي اىل االزدهار واالستقرار .

      وأخريا ندعو اهللا العزيز القدير أن نكون موفقني يف تقديم كل ما هو نافع وجديد عىل 

الساحة املعرفية .

مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات
قسم الرسائل واالطاريح اجلامعية



املقدمة
الوسطني  يف  مرموقة  مكانة  حتتل  عليا  روحية  وسلطة  رفيع  مقام  الدينية  املرجعية      

 االسالمي، والشيعي منه بشكل خاص، وهلا نفوذ كبري يف األوساط الشعبية جيعلها احد

السلطات املهمة يف قيادة االمة عىل الرغم من اهنا تعمل خارج السلطات الزمانية ، وال 

متلك اجهزة تنفيذية او قوة لفرض قراراهتا، وهي مقام ال يصل اليه أي احد ، والوصول 

يصل  ومن  كثرية،  ورشوط  خاصة  ملكات  اىل  وحيتاج  وطويل،  وشاق  صعب  امر  اليه 

اليه يكون قد وصل قبل ذلك اىل درجة عالية من التقو والورع والزهد ونكران الذات 

والذوبان يف طاعة اهللا تعاىل، واملرجع يكون عىل درجة عالية من الرتابية والتواضع ، ما 

 لد وطاعة  القلوب،  عىل  سطوة  املرجع  يعطي  وما  املهم.  املنصب  هذا  لشغل  يؤهله 

الناس، تلك القداسة الدينية والروحية التي حتيط هبذا املوقع ذي الطابع االبوي، بوصفه 

يمثل موقع النيابة عن االمامة املعصومة يف زمان الغيبة، فللمرجع بحسب هذا الكثري مما 

لألمام من السلطات التي توجب الطاعة واالنقياد من االمة، وهو يمثل هلم الكهف الذي 

تلجأ اليه عند اخلطوب واملحن، اىل جانب رجوعها اليه يف امور الدين والدنيا اليومية. وقد 

ظلت املرجعية الدينية عىل مر العصور متارس سلطة روحية عليا لتوجيه االمة ، وحسم 

املطالبة  باجتاه  ودفعها  كياهنا،  اجيابا، وحفظ  او  خياراهتا، وحتديد مسارات حتركها، سلبا 

عهود  يف  خاصة  له  التصدي  ثمن  املرجعية  دفعت  طاملا  دور  وهو  املرشوعة،  بحقوقها 

هبا  التي مرت  الضغوطات  من  الرغم  الدكتاتورية، وعىل  والسلطات  الظاملة  احلكومات 

املرجعية يف مراحل كثرية لكنها مل متنعها من التصدي للمسؤولية خاصة يف فرتات الضعف 

تنقطع  ، ومل  الناس وممتلكاهتم  التي هتدد حياة  املخاطر  فيها درجة  ترتفع  التي  احلكومي 

الصلة بني املرجعية واالمة ،التي ظلت تلجأ للمرجعية يف الظروف احلالكة ، خاصة حني 

يتطلب االمر مواجهة مبارشة تستلزم اراقة الدماء وازهاق االرواح. 



وهناك اسامء ملراجع دين، كالشيخ الطويس (ت: ٤٦٠هـ /1٠٦٧م)، والعالمة احليل 

والنائيني (ت:  الشريازي (ت: 1٣٣٨هـــ/1٩1٩م)  (ت: ٧٢٧هـــ/1٣٢٦م)، واملريزا 

1٣٥٥هـ/1٩٣٦م) وغريهم كثري، ظلت عالمات فارقة واسامء خالدة بفضل اعامل قاموا 

الصعيد  ملرحلة جديدة عىل  التاريخ واسست  قرارات صدرت عنهم غريت وجه  او  هبا 

العلمي او السيايس او االجتامعي او الفكري.

وعىل الرغم من ان املرجعية الدينية يف االعم االغلب ال تؤمن بإقامة الدولة الدينية او 

التصدي للعمل السيايس يف زمان الغيبة ، مع بعض االستثناءات، لكنها مل تكن بمعزل عن 

املخاضات التي مرت هبا االمة ، واملنعطفات احلرجة التي واجهتها، بل اهنا استثمرت يف 

بعض االحيان فسحة احلرية التي هتيأت امامها للتواصل بشكل اوسع واكرب مع الوسط 

وان  املراحل  من  مرحلة  أية  يف  غائبا  يكن  مل  التواصل  هذا  ان  من  الرغم  عىل   ، الشعبي 

مل  مناطق  الشعبية يف  قواعدها  والتواصل مع   ، معينة  الضغوط يف مراحل  بفعل  انكمش 

يف  متكنت  الدينية  املرجعية  ان  بل   ، سابقة  اوقات  يف  ممكنا  او  سهال  اليها  الوصول  يكن 

بعض املراحل من قلب معادالت الرصاع وتغيري اجتاهات االحداث وربام تغيري االنظمة 

احلاكمة ، وذلك بتوجيهها للرأي العام ، الذي يضغط بدوره عىل صناع القرار السيايس. 

ومن هنا يأيت هذا الكتاب الذي حياول دراسة الدور الذي تؤديه املرجعية الدينية العليا يف 

النجف االرشف يف الواقع العراقي اجلديد عرب توجيه الرأي العام يف العراق منذ سقوط 

 النظام السابق ودخول قوات التحالف الدويل بقيادة امريكا للعراق عام ٢٠٠٣م، ومد

استجابة الشارع لتوجيهات املرجعية وثقته هبا، والسيام يف بلد كالعراق متعدد االطياف 

حتت  ليقع  شديدة  دكتاتورية  من  خرج  إذ  استثنائية  بظروف  ويمر  واملذاهب  واألعراق 



االحتالل االجنبي، وعليه – واحلال هذه – ان يؤسس لدولة ديمقراطية جديدة وسط فراغ 

اداري وأمني وقانوين كبري.

مقدمة  مع  مباحث  بعدة  رئيسة  فصول  وثالثة  متهيدي  أول  فصل  من  الكتاب  يتكون 

النجف  العلمية يف  احلوزة  نشأة  تأرخيية رسيعة عن  نبذة  يعطي  التمهيدي  الفصل  وخامتة. 

قرون   مد عىل  هبا  مرت  التي  واملراحل  الطويس(ت:٤٦٠هـ)  الشيخ  يد  عىل  االرشف 

الدينية.  املرجعية  قادهتا  التي  العرشين)،  ثورة   ) الكرب عام 1٩٢٠  العراقية  الثورة  حتى 

الوسائل  ومنها  العام"  الرأي  يف  الدينية  املرجعية  تأثري  "وسائل  فيتناول  االول  الفصل  اما 

الترصحيات  املبارشة عرب  العميل. وغري  والتحرك  والبيانات  الفتو واخلطب  املبارشة عرب 

والترسيبات الصحفية ،اىل جانب حركة الوكالء واملعتمدين، واملؤسسات الثقافية والفكرية 

املدعومة من املرجعية .والفصل الثاين الذي جاء حتت عنوان " املرجعية الدينية وبناء الدولة 

بعد العام ٢٠٠٣ عرب الرأي العام" فهو يركز بشكل رئيس عىل مواقف املرجع الديني السيد 

عيل السيستاين ، اىل جانب مراجع اخرين ، واألحداث التي تدخل فيها مثل كتابة الدستور ، 

  واالنتخابات ، وتعيني احلكومة ، واحداث النجف ، وتفجري مرقد اإلمامني العسكريني

يف سامراء، وصوال اىل فتو الوجوب الكفائي يف حزيران عام ٢٠1٤ بعد سقوط حمافظتي 

الثالث  الفصل  اما  نفسه.  الشهر  العارش من  بيد جماميع  داعش يف  الدين  نينو، وصالح 

فخصص إلجراء استبيان لعينات خمتلطة من املجتمع العراقي حول مواقف املرجعية الدينية 

ومقدار تأثريها يف ما جر وأسباب التأثري، وقد كشف حتليل البيانات بشكل علمي عن 

العام  بعد  العراق  امور حاسمة عاشها  العام واسبابه ومدياته يف عدة  الرأي  لتفاعل  أرقام 

٢٠٠٣م، كي تقرتب النتائج من واقع الرأي العام العراقي. وانتهى بخامتة تضمنت أهم ما 



توصل اليه الباحث، مع توصيات تتعلق بإيالء امهية للمرجعية الدينية واحرتام هلا يتناسبان 

ودورها الكبري يف ضوء رؤية استرشافية مستقبلية خرج هبا البحث تؤكد استمرار املرجعية 

يف لعب الدور االكرب يف توجيه الرأي العام وصناعة القرار يف العراق. ومالحق تضمنت 

نامذج مما أفتت او أجابت به يف مواضيع خمتلفة.

وقد واجهت الكاتب العديد من الصعوبات والسيام ان الكتابة تتعلق بمراجع مازالوا 

ان  عىل  زيــادة  املستجدات،  بحسب  واملواقف  بالعطاء  مستمرون  وهم  احلياة  قيد  عىل 

الكثري من القضايا التي تناوهلا البحث هي قضايا معارصة وآنية وال توجد حوهلا كتابات 

املقابالت الشخصية  كافية وتفصيلية يمكن ان يستفيد منها ، ما اضطره للجوء اىل بعض 

من  والتأكد  املعلومات  تدقيق  عىل  شديد  حرص  مع  االلكرتونية،  واملواقع  والصحف 

مصادرها. وال يدعي الكاتب انه احاط بكل تفاصيل املوضوع. ألنه موضوع واسع وكبري 

 اخر حماوالت  وستتلوها  حماوالت،  سبقتها  حماولة،  جمرد  ولكنها  باستمرار،  ومتطور 

تسليط  يف  مفيدة  مسامهة  تكون  علها  املوضوع  تفاصيل  بعض  إضاءة  أجل  من  بالتأكيد، 

الضوء عىل الدور الكبري للمرجعية الدينية يف توجيه العملية السياسية يف البالد عرب تأثريها 

يف الرأي العام العراقي.





الفصل االول



 املبحث االول: نشأة احلوزة العلمية وتطورها.
 1- مرحلة التأسيس يف النجف.
٢- انتقال احلوزة خارج النجف.

املبحث الثاين: احلوزة العلمية، التنظيم.
 1- الدراسة يف احلوزة.

٢- االجتهاد.
٣- املرجعية الدينية.

املبحث الثالث: احلوزة العلمية، األدوار الفكرية والسياسية.
اوال : الدور الفكري:

  االمر االول: الفكر السيايس الشيعي.
 االمر الثاين: والية الفقيه.

ثانيا : الدور السيايس:
االمر االول: قضية املرشوطة واملستبدة.

االمر الثاين: ثورة العرشين. 



1٤

التي  واملكانية  الزمانية  الظروف  معرفة  يستلزم  وخطاهبا  الدينية  املرجعية  دراسة  ان 
أن  الطبيعي  ومن  املختلفة،  التأريخ  مراحل  عرب  وموقفها  وخطاهبا  املرجعية  يف  أثرت 
عىل  وتطورت  املرجعية  فيه  تبلورت  الذي  الوعاء  الدوام  عىل  مثلت  العلمية  احلوزة 
النحو الذي نراه اليوم من احلضور والتأثري البارزين عىل الساحات السياسية والدينية 

والفكرية العراقية، وهلذا نحاول يف هذا الفصل دراسة احلوزة العلمية وفق اآليت: -
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     املبحث االول: نشأة احلوزة العلمية وتطورها

أهم  احد  األرشف  النجف  يف  العلمية  احلوزة  مثلت  سنة  ألف  من  يقارب  ما  يف 
العصور  يكاد خيلو عرص من  ، وال  دينيا وفكريا وسياسيا واجتامعيا  العراق  حوارض  
او مرحلة تأرخيية من مراحل العراق يف العصور الوسيطة واحلديثة واملعارصة إال وكان 
للحوزة العلمية حضور بارز فيه. وعىل الرغم من معاناهتا يف مراحل كثرية من سريهتا 
يف  املتميز  دورها  متارس  بقيت  أهنا  ،اال  اإللغاء  وحماوالت  واالضطهاد  التضييق  من 
خمتلف الصعد ،وكانت تستمد قوهتا وحضورها من عمق ارتباطها بجمهور املتدينني 
واملستضعفني الذين كانوا يثقون بقادة احلوزة العلمية وهم املراجع االعالم أصحاب 

العلم والبصرية والتدبري.

نشأة احلوزة  نقرأ وبصورة خمترصة  أن  الفصل  تقدم، نحاول يف هذا  ما  وعىل اساس 
العلمية وتطورها، وتنوع األدوار الفكرية والسياسية التي اختلفت باختالف املراحل 
التأرخيية والظروف التي ختللتها. وقد مر تأسيس احلوزة العلمية يف النجف األرشف 

بمرحلتني بارزتني مها:

١ -مرحلة التأسيس يف النجف 

 تعد حوزة النجف األرشف أقدم احلوزات العلمية يف العامل االسالمي، والسيام يف 
عامل اتباع أهل البيت ، ذلك ألن هذه احلوزة متثل امتدادا ملدرسة الكوفة التي وضع 
نظمها  ووضع  دعائمها  اقام  ثم  الكوفة.  يف  كان  عيلعندما  االمام  االول  اساسها 
العامة وطورها بشكل كبري اإلمامان الصادق الباقر. (1)وتعد هجرة الشيخ الطويس* 

1- حممد باقر احلكيم ،احلوزة العلمية نشؤها مراحل تطورها ادوارها، مطبعة عرتت ،قم ،ايران،1٤٢٤،ص٨٦.
*- الشيخ ابو جعفر، حممد بن احلسن بن عيل الطويس، امللقب بشيخ الطائفة، ولد سنة ٣٨٥ هـ يف طوس بإيران، نشأ وترعرع فيها، 
ثم هاجر اىل بغداد وله ٢٣ سنة، وفيها قطع شوطا كبريا يف طلب العلم، وصنف يف مجيع علوم االسالم، من كتبه: التبيان، التهذيب، 



1٦

إىل النجف سنة ٤٤٨هـ\1٠٥٦م تأرخيا لنشوء احلوزة العلمية يف النجف األرشف، التي 
استمرت حتى وقتنا احلارض عىل الرغم من الظروف املختلفة التي مرت هبا. 

وكان حلوزة النجف األرشف دور كبري وواضح، منذ انتقال مؤسسها املعروف شيخ 
أهل  أكابر علامء مدرسة  الذي كان من  الطويس،  بن احلسن  أيب جعفر حممد  الطائفة، 
البيت ، ويف الوقت نفسه كان أستاذا لعلامء السنة والشيعة معا يف بغداد. وقد درس 
وتتلمذ عىل يديه كبار العلامء من الفريقني. (1)  وقد أنتقل من بغداد إىل النجف األرشف 
٤٤٨هـ\ 1٠٥٦م، ووضع الدعائم االساسية هلذه احلوزة، ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت 

حوزة النجف األرشف هي االوىل يف عامل مجاعة أهل البيت. (٢) 

كانت  التي  النجف،  مدينة  تطوير  يف  كبرية  نقلة  الطويس  الشيخ  جميء  أحدث  لقد 
قبل ذلك التاريخ أرضا خالية ال يوجد فيها سو قرب االمام عيل ، وكان الزائرون 
يقيمون يف الكوفة اوال ثم يذهبون إىل زيارة االمام عيل. (٣)  وهجرة الشيخ الطويس 
تبعها من  النجف األرشف، وما   يف  إىل مثو االمام عيل  بغداد  القرسية من كرخ 
انتظام الدراسة عىل شكل حلقات للبحث والتدريس ومن إِمالء شيخ الطائفة لدروسه 
النجف  جامعة  لتأسيس  نضجا  االكثر  البداية  متثل   ، املؤمنني  أمري  قرب  جوار  يف 
األرشف الدينية،(٤) بحيث أصبحت مدينة النجف حارضة العلم، وحاضنة له، يؤمها 
(سنة  بعد  والتحقيق  والبحث  واملعرفة  بالعلم  للتزود  املتعلمون  ويقصدها  الطالب، 

٤٤٨هـ\1٠٥٦ م).

االستبصار، وغريها كثري. هاجر اىل النجف االرشف بعد ان احرقت كتبه وكرسيه الذي كان جيلس عليه للكالم، تويف ودفن يف 
النجف سنة٤٦٠  هـ. (السيد بحر العلوم، الفوائد الرجالية، حتقيق حممد صادق بحر العلوم وحسني بحر العلوم، ج ٣، مطبعة 

اآلداب، قم، إيران، ط 1 ،1٩٦٥ م، ص ٢٧٧).
1- حممد باقر احلكيم، احلوزة العلمية، مصدر سابق، ص٨٧.

٢- املصدر السابق، ص٨٧.
٣ - نور الدين الشاهرودي، املرجعية الدينية ومراجع االمامية، مطبعة هادي، قم، إيران،1٩٩٥، ص٢٣.

٤-  عبد اهلادي احلكيم، حوزة النجف االرشف النظام ومشاريع التطوير، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان، ط ٣ 
،٢٠1٣، ص٤٦.
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 1٠٥٦ هـ\    ٤٤٨) عام  يف  النجف  إىل  بغداد  من  باهلجرة  الطويس  الشيخ  قرار  وجاء 
السالجقة  البوهيية، وممارسة  الدولة  لبغداد واسقاط  السالجقة  بعد عام من غزو  م)، 
والفكرية،  املدنية  احلريات  ومصادرة  املذهبي،  والتمييز  املفرطة  والقسوة  لالضطهاد 
حتميه  خصائص  له  هلا،  جديد  مقر  استحداث  تقرر  أن  اال  املرجعية  جتد  مل  بحيث 
ودينية  وسياسية  بيئية  لعوامل  هلا  مقرا  النجف  فاختارت  السلطة،  اضطهاد  من 
بغداد عىل صلة علمية مستمرة  للشيعة يف  الدينية  املرجعية  متعددة.(1)ويف حني كانت 
بأتباع الفرق واملذاهب اإلسالمية األخر، فلم تكن معزولة فكريا وعقائديا. اال أهنا 
اضطرت بسبب اإلرهاب السلجوقي إىل االشتغال بالذات يف دائرة الفقه الكالم وعىل 
نطاق املذهب ألجل تركيز اجلهد عىل محاية الذات من التصدع بسبب زخم االستئصال 

وحتول االساليب من التضاد إىل السحق.(٢)

وان احلوزة العلمية كيان علمي وبرشي يؤهل لالجتهاد يف علوم الرشيعة اإلسالمية، 
علامء  لغة  يف  احلوزة  كلمة  ارتبطت  وقد    (٣) وقيادهتا.  األمة  تبليغ  مسؤولية  ويتحمل 
 (٤) أن تكون علمية.  أن احلوزة البد من  تلقائيا  بات مفهوما  العلم حتى  بتلقي  الدين 
فهي مؤسسة اسالمية علمية دينية تقوم عىل تعلم وتعليم املعارف اإلسالمية ومقدماهتا 
بطوعية واختيارية واعية لتنشئة روحية مستنده إىل وازع ديني مقدس. (٥)  وتعد احلوزة 
التكليف  املنتج واحلاضن معا للساعني إىل اخلروج من عهدة  العلمي  العلمية الوسط 
ةٍ  قَ لِّ فِرْ رَ مِن كُ الَ نَفَ وْ لَ ًة  فَ افَّ وا كَ نُونَ لِيَنفِرُ مِ ُؤْ ا كان املْ مَ االهلي بالنفر الوارد يف قوله تعاىل ﴿وَ

(٦).﴾ ونَ رُ ذَ ْ مْ حيَ هُ لَّ مْ لَعَ يْهِ وا إِلَ عُ جَ ا رَ مْ إِذَ هُ مَ وْ وا قَ رُ نذِ لِيُ ينِ وَ وا يفِ الدِّ هُ قَّ تَفَ يَ ةٌ لِّ ائِفَ مْ طَ نْهُ مِّ

1- عبد االمري زاهد، الفكر السيايس االسالمي جدل النظرية واشكاليات التطبيق، رشكة العارف، بريوت، لبنان،٢٠1٣، ص٨٩.
٢- نور الدين الشاهرودي، املرجعية الدينية ومراجع االمامية، مصدر السابق، ص ٨٩-٩٠.

٣- عيل البهاديل، احلوزة العلمية يف النجف معاملها وحركتها االصالحية 1٩٢٠ـ 1٩٨٠، دار الزهراء للطباعة، بريوت، لبنان، 
1٩٩٢، ص٩٤.

٤-  حممد باقر البهاديل، احلياة الفكرية يف النجف، مطبعة ستارة، قم، ٢٠٠٤، ص 1٦٠.
٥- املصدر السابق، ص1٦1.

٦- التوبة :1٢٢.
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  من الباذلني للتخلق بأخالق االسالم وآدابه سواء أكانوا علامء ومبلغني ام معلمني 
املرجعية  ذراع  ذاته  الوقت  يف  وهي    (1) غريهم.  ام  ومؤرخني  مفرسين  ام  ومتعلمني 
والوجود الرابط او احللقة املوصلة بني املرجع الديني املجتهد ومقلده، واحلكم الرشعي 
ومتبعه، والعامل بأصول الرشيعة وفروعها واملتعلم. (٢)  فاملؤسسة الدينية ترتبط بالناس 
وهي   ، الدول  ومؤسسات  االوقاف  موظفي  عرب  وليس  املعنويني  والتأثري  البعد  عرب 
مؤسسة مستقلة ال تأخذ الرأي من املؤسسة السياسية، مع عدم االبتعاد عن مهوم األمة 

االجتامعية والسياسية، بل احلضور يف الساحة والفعل فيها. (٣) 
٢ -انتقال احلوزة خارج النجف:

من  الرغم  عىل  العلمية  للحوزة  مركزًا  بوصفها  موقعها  عىل  النجف  حافظت     
مرورها يف بعض الفرتات بظروف أضعفت مركزيتها العلمية وأدت إىل انتقال احلوزة 
احليل**  واملحقق  احليل*  كالعالمة  احلليني  الدين  مراجع  عهد  يف  احللة  إىل  العلمية 
وغريمها من اعالم احللة ومراجعها، وبقيت فيها املرجعية طول ثالثة قرون. (٤)  ففي 

1- عبد اهلادي احلكيم، حوزة النجف االرشف، مصدر سابق، ص٤٣.
٢- املصدر السابق، ص٤٣.

٣- صدر الدين القبانجي، احلوزة العلمية يف املعرتك الثقايف والسيايس، مطبعة نقارش، بريوت، لبنان، (1٤٢٨  هـ\ ٢٠٠٧م)، 
ص٢٤٥.

*- احلسن بن يوسف بن عيل بن املطهر احليل املعروف بالعالمة احليل ولد يف ٢٩ رمضان سنة ٦٤٨  هـ\ 1٢٥٠ م يف مدينة 
احللة، يف أرسة علمية وقد بدأ بتحصيل العلم منذ طفولته ونال درجة االجتهاد و مل يبلغ سن التكليف ومنذ ذلك الوقت اشتهر 

بنبوغه و ذكائه و فضله . ألف يف الفقه و األصول و الكالم و املنطق و الفلسفة و الرجال و غريها و له من اآلثار يف حدود 1٠٠ 
                                                 .كتاب .تويف العالمة احليل يف 11 حمرم سنة ٧٢٦  هـ\ 1٣٢٥ م، و قربه يف النجف األرشف بجوار رضيح االمام عيل

( حمسن األمني العاميل ، أعيان الشيعة، ج٥، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، 1٩٩٨، ص٣٩٦).
**- وهو الشيخ جعفر بن احلسن بن حييى بن احلسن بن سعيد اهلذيل احليل أحد اعالم احلوزة العلمية الشيعية ولد يف مدينة احللة 

سنة ٦٠٢  هـ\ 1٢٠٥ م، ونشأ هبا وقرأ عىل مشاهري الفقهاء فيها واشتهر باسم املحقق احليل ، تويف يوم الثالث عرش من ربيع اآلخر 
سنة ٦٧٦هـ عن عمر ناهز األربع وسبعني عامًا وقد دفن يف احللة يف حملة تسمى حملة اجلباويني [٢] وله مزار معروف فيها ولكن 

ينقل بعض العلامء انه قد تم دفنه يف احللة.( أعيان الشيعة - السيد حمسن األمني - ج ٢ - دار التعارف للمطبوعات بريوت، 1٩٩٨، 
ص٤1٠).

٤- حممد صادق بحر العلوم، اإلمام السيستاين شيخ املرجعية املعارصة يف النجف االرشف، دار املحجة البيضاء، بريوت، 
لبنان،٢٠٠٩، ص1٥.
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عرص عامد الدين الطربي *(ت: ٥٥٣  هـ\ 11٥٩ م) تلميذ ايب عىل الطويس يف منتصف 
رحلة  إليها  وصارت  العلمية،  اجلهة  من  النجف  احللة  زامحت  عرش،  السادس  القرن 
الشيعة نحو ثالثة قرون، ففرت الناس عن الرحلة إىل النجف من تلك اجلهة مدة طويلة، 
أي منتصف القرن السادس (اهلجري) حيث عرص ابن ادريس احليل** (ت: ٥٩٨  هـ\ 
منتصف  إىل  احللة،  م) يف   111٧ هـ\   ٥٧٣ احلميص*** (ت:  الدين  وسديد  م)   1٢1٠
ابن فهد احليل**** (ت: ٨٤1  هـ\1٤٣٧ م) فيها  التاسع (اهلجري) حيث عرص  القرن 
وهو اخر عصورها املرشقة. (1)  وكان من رواد هذه احلوزة ابن ادريس احليل (٥٤٢ هـ\ 
11٤٧ م – ٥٩٨  هـ\ 1٢٠1 م) الذي قىض عىل حالة الركود التي اعرتت احلوزة العلمية 
(يف النجف) لقرن كامل بعد وفاة الشيخ الطويس، وبذلك قام بحركة التجديد الفقهي، 
التأثري يف االجيال التي اعقبته. (٢)  وسار بعده املحقق احليل  وكانت آراؤه العلمية بالغة 
(٦٠٢ هـ\ 1٢٠٥ م-٦٧٦ هـ\ 1٢٧٧ م) عىل هنج التجديد وقد آلت اليه املرجعية وعمره 
زا مفهوم املرجعية بشكل اوسع يف الوسط الشيعي يف ذلك الوقت. وجاء  ٢٨ عاما، مركّ
بعده العالمة احليل (٦٤٨  هـ\ 1٢٥٠ م-٧٢٧  هـ\ 1٣٢٦ م)، وقد أد دورا اساسيا يف 

*- وهو أبو جعفر حممد بن أيب القاسم الطربي املعروف بعامد الدين الطربي من علامء القرن السادس اهلجري. ولد وترعرع يف أرسة 
علمية تضم العلامء و املجتهدين، بدأ الشيخ دراسته يف احلوزة العلمية يف مدينة النجف األرشف ، فحرض دروس الكبار من العلامء و 

تلقى منهم العلوم و املعارف اإلهلية ، تويف سنة ٥٥٣ هـ\ 11٥٨ م.( أعيان الشيعة - السيد حمسن األمني - - دار التعارف للمطبوعات 
بريوت، 1٩٩٨).

د بن منصور بن أمحد بن إدريس العجيل احليلّ . (٥٤٣   هـ\ 11٤٨ م ـ ٥٩٨   هـ\1٢1٠م) هو فقيه وحمدث شيعي  **- أبو عبد اهللا حممّ
معروف باسم «ابن إدريس احليل». من ناحية األم يكون جده بواسطة واحدة حممد بن احلسن الطويس املعروف بـ«الشيخ الطويس». تُويفّ 

فن فيها. يف الثامن عرش من شوال ٥٩٨   هـ\ 1٢1٠ م، بمدينة احللة،  ودُ
***- هو الشيخ سديد الدين حممود بن عيل بن احلسن احلميص  ، احليلّ  ، الرازي  .عامل أُصويل  ، فقيه  ، جمتهد  ، متكلم  ، مناظر  ، 

ًا سنة ٥٨٣    ث  ، أديب  ، شاعر  ، له مؤلفات كثرية ، كان عىل قيد احلياة سنة ٦٠٠   هـ\ 1٢٠٣ م ، وقيل كان حيّ فاضل  ، ثقة  ، ورع  ، حمدّ
هـ\ 11٨٧م .( حمسن االمني، اعيان الشيعة، ج1٠ ص1٠٥ وص1٠٦).

**** -الشيخ مجال الدين أبو العباس، أمحد بن شمس الدين حممد بن فهد احليل قدس رسه من أكابر علامء الشيعة وفقهاء اإلمامية يف 
القرنني الثامن والتاسع اهلجري. ولد سنة ٧٥٧ هـ\ 1٣٥٦ م، يف احللة وتتلمذ عىل يد اكابر العلامء امثال الشيخ عيل ابن اخلازن احلائري 

والشيخ ايب احلسن عيل ابن الشهيد االول، تويف ودفن يف كربالء. (حمسن االمني ،أعيان الشيعة، ج ٣ ، ص 1٤٧)
1- عبد اهلادي احلكيم، حوزة النجف، مصدر سابق، ص٤٨.

٢-  عباس االمامي، الدور السيايس للمرجعية الدينية يف العراق، مطبعة بيت العلم للناهبني، بريوت، لبنان،٢٠11، ص٣٥.
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تشيع الدولة املغولية زمان السلطان املغويل خدا بنده (٧٠٥ هـ\1٣٠٥م)، الذي أعلن 
التشيع مذهبا رسميا للبالد.(1) 

ولعل من أهم أسباب انتقال احلوزة من النجف إىل احللة أن احدا يف حوزة النجف 
مل جيرؤ عىل مد مائة عام تلت وفاة مؤسس احلوزة العلمية يف املدينة الشيخ الطويس 
عىل نقد آرائه، حيث تر بعض املصادر أن املائة عام التي عاشتها احلوزة العلمية بعد 
ذلك  جراء  ومن  جليًا،  واضحًا  فيها  التقليد  عامل  كان  (الطويس)،  املؤسس  الشيخ 
التقديس واالحرتام  العلمية، ويف خالهلا كانت هالة من  الوراثة  حتملت احلوزة أعباء 
حتوط آراء الشيخ الطويس الرائد وأفكاره. بحيث كان من الصعب عىل أحد أن يناهلا 
الذين  الفقهاء  أكثر  أن  حتى  والتدقيق.  للتمحيص  أو خيضعها  والنقاش،  باالعرتاض 
نشأوا بعد الشيخ كانوا يتبعونه يف الفتو تقليدًا، لكثرة اعتقادهم فيه، وحسن ظنهم 
الشيخ  آلراء  النقد  مرسح  عىل  بقوة  وبرز  احللة  يف  إدريس  ابن  نجم  برز  حتى  به.(٢)  
احللة، حتى  العلمية يف  إىل احلركة  األنظار  الربوز اجلريء قد حول  الرائد، وكان هذا 
تكاملت عنارص االنتقال يف عهد املحقق احليل، وذلك يف أوائل القرن السابع. (٣)  وعىل 
آية حال فأن ابن إدريس فتح باب النقاش عىل مرصاعيه، ومحل بكل ما أويت من مقدرة 
علمية عىل آراء جده المه الشيخ الطويس. وكان ذلك سببًا حلملة شديدة عليه من قبل 
بعض األعالم. وعىل الرغم من هذا فإن احلمالت القاسية التي شنها ابن إدريس عىل 
يد  النسبي عىل  التوقف  العلمي عن دور  الفكر  بداية خروج  الرائد كانت  الشيخ  آراء 
هذا الفقيه املبدع، إذ بث يف الفكر العلمي روحًا جديدة، وكان كتابه الفقهي "الرسائر"، 
أفكاره  التفاعل مع   الطويس إىل مستو الشيخ  العلمي يف مدرسة  الفكر  ببلوغ  إيذانًا 

1-  حممد رضا احلكيمي، تاريخ العلامء، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان،1٩٨٣م، ص ص1٦1-1٦٠.
 www.uofislam.net ،٢- موقع اجلامعة االسالمية يف بابل، انرتنت

٣- املصدر السابق.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

إىل  العلمية  احلركة  بانتقال  إيذانا  إدريس  ابن  عهد  كان  وإذا    (1) ومتحيصها.  ونقدها 
احللة، ففي عهد املحقق احليل أنتقل املركز العلمي إىل احللة متامًا، وأصبح جملس املحقق 
ـ بحسب وصف بعض املصادر يضم قرابة أربعامئة جمتهد. واستمر التأجج العلمي ينري 
العارش اهلجري، عادت بعدها  القرن  آفاق احللة طول قرون ثالثة، ودام حتى أواخر 
املركزية العلمية إىل النجف، وبقيت يف احللة حركة علمية بسيطة مفتقرة إىل يشء من 
الدفع والتوسع. (٢)  وعاودت حوزة النجف األرشف نشاطها من جديد، فدارت فيها 
رحى الفقه وأصوله وعلوم الرشيعة دورهتا احليوية بالعلم والعمل، واتصلت او كادت 
اوهلا  إىل األن، فكان  تقريبا  العارش اهلجري  القرن  أول  العلمية من  حلقات عصورها 
عرص الشيخ عيل بن عبد العايل الكركي* املحقق املشهور (ت: ٩٤٠  هـ\ 1٥٣٣ م)، 
الشيعة  العلامء  1٥٤٣ م). يعد  القطيفي**(ت: ٩٥٠  هـ\  ابراهيم  الشيخ  ومعارصه 
من  متصلة  سلسلة  طريق  عن  الطويس  ورثة  أنفسهم  النجف  مدارس  يف  املعارصون 
املعلمني متتد من القرن احلادي عرش إىل القرن العرشين. (٣)  ومل يكن االحتفاظ بمركز 
الصدارة سهال باي حال. وبحلول القرن الثامن عرش خرست النجف دورها القيادي 
يف داخل العراق. فقد انتقلت احلوزة إىل كربالء (من حوايل 1٧٣٧ – 1٧٩٧م). حيث 

1- موقع اجلامعة االسالمية يف بابل، انرتنت، www.uofislam.net، مصدر السابق.
٢- املصدر السابق.

*- عيل بن حسني بن عيل بن حممد بن عبد العايل الكركي العاميل . ولد عام ٨٦٨  هـ\ 1٤٦٣ م يف كرك نوح وهي إحد مدن 
جبل عامل . يُشتهر يف األوساط الشيعية باسم املحقق الكركي.تلقى علومه يف قر وبلدات جبل عامل، ثم هاجر إىل مرص لدراسة 
املذاهب االربعة، كام سافر إىل دمشق ودرس املذهب الشافعي فيها. وبعدها توجه إىل النجف عام ٩٠٩ هـ\ 1٥٠٣ م، وحرض عىل 
كبار علامئها، كذلك ذهب إىل بغداد واحللة وجالس العديد من العلامء. حتى إذا أقيمت الدولة الصفوية عزم عىل التوجه إىل إيران 

ده بعض املناصب الدينية العالية وجر عىل ذلك خلفه طهامسب األول وقد تويف الكركي يف  فحظي بثقة الشاه إسامعيل الصفوي وقلّ
عهده عىل بعض األقوال سنة ٩٤٠  هـ\ 1٥٣٣ م.( حمسن األمني، اعيان الشيعة ،دار التعارف، بريوت، 1٩٩٨).

**- الشيخ إبراهيم بن سليامن القطيفي. هو رجل دين وفقيه شيعي قطيفي، وقد انتقل من وطنه القطيف يف اجلزيرة العربية إىل 
النجف وعاش فيها، ثم انتقل إىل احللة حتى تويف هبا عام (٩٥٠  هـ\ 1٥٤٣ م)، له العديد من املولفات .( يوسف البحراين ، لؤلؤة 

البحرين يف اإلجازة لقريت العينني، مكتبة الفخراين ،البحرين، ٢٠٠٨ ، ص1٥٦.)
 (1٩٨٥،Roy Mottahedeh ،The Mantle of Prophet: Religion and Politics in Iran، (New York  -٣

.٩-٩٢1،pp
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 1٢٠٨) عام  املتوىف  البهبهاين*،  الوحيد  الشيخ  اهللا  آية  الكبري  األستاذ  حوزهتا  تزعم 
حيث  االصولية،  الفكرية  بمكانته  والفضالء  العلامء  استقطب  الذي  م)،   1٧٩٣ هـ\ 
وبعد  م).   1٧٩1 هـ\   1٢٠٦- م   1٧٣٧ هـ\    11٥٠) االعوام  بني  كربالء  يف  بقيت 
وفاة األستاذ الوحيد البهبهاين عاد السيد حممد مهدي بحر العلوم** (ت: 1٢1٢   هـ\ 
1٧٩٧ م)، وعادت معه احلوزة إىل النجف. (1)  وقد عادت احلركة العلمية يف النجف 
السيد  يد  امليالدي عىل  الثاين عرش اهلجري\الثامن عرش  القرن  أواخر  إىل االزدهار يف 
حممد مهدي بحر العلوم (ت:1٢1٢  هـ\ 1٧٩٧م)، والشيخ جعفر كاشف الغطاء*** 
(ت:1٢٢٧  هـ\ 1٨1٣ م). فقد درس هذان الفقيهان عىل يد املجدد البهبهاين بمدينة 
كربالء، وهاجرا إىل النجف يف حياة استاذمها ليعيدا مركز النجف الديني إىل غابر عهوده 
املريزا  املرجع  إىل سامراء، يف عهد  ايضا  العلمية  احلوزة  وانتقلت  املزدهرة.(٢)  العلمية 

*- الشيخ حممد باقر بن حممد أكمل األصفهاين ولد سنة (111٨  هـ\ 1٧٠٦ م) وهو رجل دين وفقيه ومرجع وأصويل شيعي إيراين 
م يف عرصه املدرسة األصولية يف قبال املدرسة  معروفٌ ومشهور يف األوساط الدينية والرسميّة باسم الوحيد البهبهاين، وقد تزعّ

نقل يف أحواله انتشار  ف حيث يُ األخبارية التي ختتلف عنها يف بعض األمور االستنباطية. كام كان له دورٌ كبري يف حماربة التصوُّ
ف بني الشيعة.ولد بأصفهان وأقام مدة يف هببهان ثم استقر يف كربالء و تويف فيها سنة (1٢٠٦ هـ\ 1٧٩1 م) (حمسن األمني،  التصوّ

أعيان الشيعة - ج٩، صفحة ٢٠٢)
**- هو السيد حممد املهدي ابن مرتىض ابن حممد ابن عبد الكريم ويصل نسبه اىل احلسن املثنى ابن احلسن ابن عيل بن أيب طالب 

. ولد يف األول من شوال سنة 11٥٥هـ/ 1٧٤٢م بمدينة كربالء املقدسة. و نشأ وسط عائلة علمية، انتقل من كربالء اىل النجف 
االرشف سنة 11٦٩   هـ\ 1٧٥٥م، لتحصيل العلم عىل يد كبار علامئها ذلك الزمان، اطلق عليه املريزا حممد مهدي االصفهاين لقب 
« بحر العلوم « فاشتهر بذلك اللقب وظل معروفا به عىل مد التأريخ واشتهر فيام بعد ابناؤه واحفاده وعرفوا بآل بحر العلوم، حتى 

فن يف مسجد الطويس. (جعفر ال حمبوبة ، مايض النجف وحارضها، دار  اليوم. تُويفّ يف رجب 1٢1٢ هـ\ 1٧٩٧م بمدينة النجف، ودُ
االضواء، بريوت ، 1٩٨٦ م).

1-حممد صادق بحر العلوم، مصدر سابق، ص1٦.
***- الشيخ جعفر بن خرض بن حييى بن مطر بن سيف اجلناجي النجفي املعروف بالشيخ جعفر كاشف الغطاء ، ولد بمدينة 

النجف سنة 11٥٦  هـ\ 1٧٤٣م ، وهو رجل دين وفقيه شيعي عراقي من مشاهري فقهاء الشيعة اإلثني عرشيَّة وسمي باسم كاشف 
اء وصار لقبًا لعائلته وذريته من بعده، وال تزال ذريَّته تسمى بآل كاشف  الغطاء نسبة إىل كتابه كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغرّ

الغطاء. تويف ودفن يف النجف سنة 1٢٢٨ هـ\ 1٨1٣ م ، (جعفر ال حمبوبة ، مايض النجف وحارضها، دار االضواء ،بريوت، 1٩٨٦ 
م).

٢- جودت القزويني، املرجعية الدينية العليا عند الشيعة االمامية، اخلزائن إلحياء الرتاث، ط٢،٢٠1٤، ص1٩٣.
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الكلمة يف  1٨٧٤م)، حيث كان قصده وحدة  هـ\  بتاريخ (1٢٩1  الشريازي*  حسن 
سامراء التي كان معظم سكاهنا من املسلمني السنة. وحيث كانت تضم مرقد االمامني 
املسلمني،  كلمة  توحيد  يروم  وكان  السالم)،  (عليهام  العسكري  واحلسن  اهلادي  عيل 
السنة إىل  النجفية، إىل جانب اخوهتم  العلمية  وأصبحت سامراء تضم طالب احلوزة 
وفاة املريزا  حسن الشريازي عام(1٣1٢ هـ\ 1٨٩٥م).(1) وعىل الرغم من ارتفاع مكانة 
سامراء بعد انتقال املجتهد االكرب حممد حسن الشريازي من النجف إليها(1٢٩1  هـ\ 
القيادي بوصفها املركز  1٨٩٥م)، فإن النجف مل تفقد موقعها  1٨٧٥م-1٣1٢  هـ\ 
األكاديمي الشيعي االول، ومتكنت من االحتفاظ هبذه املكانة حتى النصف االول من 
القرن العرشين.(٢) ونظمت املرجعية الدينية يف (النجف)، إذ أسس السيد حممد مهدي 
أيضا،  وسياسية  واجتهادية  علمية  حياة  الغطاء  كاشف  جعفر  والشيخ  العلوم،  بحر 
ووضعا املرجعية الدينية يف موقع متوازن يف الرصاع االيراين – الرتكي، وإن أبعد هذا 
املنهج املرجعية عن الشؤون السياسية. (٣)  ومما يلفت النظر أن املرجعية الدينية يف هذه 
املرحلة أصبحت مرجعية منظمة خالفا ملا نجده يف تأريخ املرجعيات التي جاءت بعد 
هذه املرحلة من انفصال او تقاطع او منافسة. فقد نقل أن زعامة الطائفة توزعت بني 
جمتهدي العرص، فتوىل السيد حممد مهدي بحر العلوم التدريس، واختص الشيخ جعفر 
الشيخ  إىل  مجاعة  الصالة  امامة  امر  واوكل  والفتيا،  والتقليد  بالزعامة  الغطاء  كاشف 

*- مريزا حممد حسن الشريازي، ملقب بالشريازي األول، وباملجدد الشريازي والشريازي الكبري أيضا، ولد سنة 1٢٣٠  هـ\ 
1٨1٥م  يف مدينة شرياز بإيران ، تدرج يف الدراسة حيث حرض دروس الشيخ حممد تقي يف الفقه واألصول بمدينة شرياز، سافر إىل 
اصفهان وبقي فيها عرش سنوات، ثم سافر إىل العراق سنة 1٢٩٦   هـ\  1٨٧٩ م ملواصلة الدراسة احلوزوية فوصل إىل كربالء التي 
بقي فيها فرتة ثم غادر إىل النجف حيث أستقر. تويف الشريازي سنة 1٣1٢  هـ\  1٨٩٥م  بمدينة سامراء بعد أن مرض بداء السل، 

ونقل جثامنه إىل الكاظمية ثم إىل كربالء فالنجف حيث دفن هناك بجوار مرقد اإلمام عيل.(حمسن االمني، اعيان الشيعة).
1- جودت القزويني، املرجعية الدينية العليا عند الشيعة االمامية،، ص1٧.

A Sociopolitical Analysis»(PH :1٩٠٤-1٧٩1،Meri Litvak،»The Shii ulama of Najaf and karbala  -٢
.٨٦-PP٨٥،1٩٩1،.D.harvard

٣- عباس امامي، الدور السيايس للمرجعية، مصدر سابق، ص٣٧.
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حسني حممد نجف(11٥٩-1٢٥1 هـ).(1) وتوسع مسار البحث املعريف يف علمي الفقه 
وأصوله يف النجف األرشف نتيجة فتح باب االجتهاد عىل مرصاعيه فيها حتى وصلت 

جامعة النجف األرشف ملا يمكن تسميته بدور نضج البحث املعريف.(٢)

1- هو الشيخ حسني بن حممد بن نجف عيل ، وعائلته آل نجف ، أصلهم من مدينة تربيز ،جاء جدهم نجف عيل وسكن مدينة 
النجف األرشف ، وبقيت ذريته هبا ، وهم بيت علم ، وفضل ، وتقو ، وصالح ، وزهد ، ونسك ولد الشيخ حسني نجف سنة ( 

11٥٩  هـ\1٧٤٦م) ، يف مدينة النجف ، تويف ودفن فيها سنة 1٢٥1 هـ\ 1٨٣٥م.( حمسن االمني، أعيان الشيعة ج٢٧ ،ص ٢٥1).
  جودت القزويني، املرجعية الدينية، مصدر سابق،ص1٩٣.

٢- عبد اهلادي احلكيم ،حوزة النجف، مصدر سابق،٦٠.
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املبحث الثاين: احلوزة العلمية، التنظيم   

١ -الدراسة يف احلوزة:

    تتبع احلوزة يف طريقة تعليمها النهج الذي تربى عليه الفقهاء السابقون من العصور 
هلا،  الغالب شكال  احللقات يف  نظام  من  متخذة  احلارض،  العرص  الزاهرة حتى  اإلسالمية 
متبعة نظام الدراسة التامة، وهو أن يبحث املوضوع ثم يعاد بحثه يف كتب الحقة متعاقبة مع 
توسعة متدرجة ،متخذة رشح عبارة الكتاب املقرر وحتليلها والغوص يف مداليلها ومعانيها 
طريقة للتدريس ،متيحة للطالب احلرية املطلقة يف املناقشة ،مانحة اياه الفرصة املثىل الختيار 
والدراسة    (1) عليه.  بينهام  باالتفاق  للدرس  واملكان  الزمان  وحتديد  يشاء،  الذي  األستاذ 
مرتبة  ملدارسها صفوف  فليس  التدريس،  النجف هلا سري خاص يف  العلمية يف  يف احلوزة 
يتدرج فيها الطالب، وال كتب خمصوصة مقررة للتدريس يلزم هبا الطالب، بل هناك كتب 
قديمة وحديثة يدرسها الطالب، بحسب ما تستجده فكرة االساتذة البارعني، وترغب فيه 
طباعه وطباعهم من حيث اإلتقان والتدرج. ولكنها ضمن املنهج العام للحوزة. (٢)  وعىل 
والفقه واالصول. وتوجد  واملنطق  النحو  الرئيسة يف  الكتب  توجد بعض  الرغم من هذا 
عرشة علوم يتضمنها املنهج الدرايس هي: النحو، والرصف، واملنطق، والبالغة، والفقه، 
واصول الفقه، واحلديث، وعلوم القرآن، وعلم الكالم(العقائد)، والفلسفة اإلسالمية. (٣)  
مرجعية  من  او  شخص  من  مسنون  قانون  احلوزوية  الدراسة  يف  القبول  لنظام  يوجد  وال 
تطور  مع  ونشأ  تتابع  الذي  احلوزوي)،  (العرف  تسميته  يمكن  نظام  معينة، ولكن فرض 
احلوزة  شؤون  بتنظيم  كفيال  كان  املعروفة،  التارخيية  ومراحلها  النجف،  يف  الدراسات 
هو  مما  رشط  او  قيد  فيه  يوجد  ال  العلمية  للحوزة  واالنتساب    (٤) النجف.  يف  العلمية 

1- عبد اهلادي احلكيم، حوزة النجف االرشف، مصدر سابق، ص ص ٤٣ – ٤٤.
٢- جعفر حمبوبة، مايض النجف وحارضها، النجف االرشف ،دار االضواء، بريوت، لبنان،ط٢، 1٩٨٥م، ص٣٧٩.

٣-  حممد باقر البهاديل، احلياة الفكرية، مصدر سابق، ص 1٧٠ – 1٧1.
٤- املصدر السابق، ص1٦1.



٢٦

او املدارس الرسمية، ومثله اخلروج منها، فبإمكان الطالب أن  متعارف يف اجلامعات 
الدراسة والتدريس مع من  (1)  وللطالب احلوزوي احلرية يف  يبدأ دراسته ثم يرتكها. 
وال  االسالمي،  الدين  بأحكام  يتقيد  أن  رشط  والتعبري،  الرأي  وابداء  ويرغب،  يشاء 
باالستقالل عن  احلوزة  ويمتاز طالب    (٢) عليها.  املتعارف  العلمية  الضوابط  يتجاوز 
سيطرة السلطة احلاكمة، او زعامء القبائل وشيوخها، ولكنه خاضع لسلطة كبار الفقهاء 

واعاظم املجتهدين الدينية واالدبية. (٣) 

وتكمن قوة املدارس الدينية يف النجف يف نجاح مؤسساهتا التعليمية يف االحتفاظ   
االزهر  مدرسة  بخالف  قرنا.  عرش  ثالثة  امتداد  عىل  والسياسية  املالية  باستقالليتها 
استقالهلا  تفقد  مل  النجف  فمدارس   ،أخر سنية  مدرسة  أية  او  الشهرية  املرصية 
اخلاصة  التربعات  عىل  تعتمد  كانت  و  احلكومة،  أموال  فرفضت  واملايل.  السيايس 
املايل والسيايس وكذلك  التي ضمنت للمدارس اخلاصة استقالهلا  الدينية  والرضائب 
حريتها الفكرية. (٤)  وجتسدت هذه احلرية يف نشاط املجتهدين الكبار، فهم مل يكونوا 
األموال  يوزعون  الكبار...وكانوا  الرعاة  بدور  وقاموا  احلكومة،  لسيطرة  خاضعني 
عىل املستحقني والفقراء ويعضدون اخلدمات الصحية واالجتامعية االساسية، وكانوا 
ويمنحون  للطلبة  الدعم  ويوفرون  مدراءها،  ويعينون  اخلاصة،  مدارسهم  يديرون 
إليهم،  توجه  التي  استجابة لالستفسارات   الفتاو للخرجيني، ويصدرون  االجازات 
يف  العلمية  احلوزة  متنح  وال    (٥) الشيعي.  العامل  أنحاء  خمتلف  من  الوفود  ويستقبلون 

1- حممد جعفر شمس الدين، دور احلوزات العلمية يف عملية التغيري، جملة املنطق، بريوت، عدد ٤٤ – ٤٥ (متوز-اب 
1٩٨٨م)،ص1٧.

٢- املصدر السابق،ص1٦.
٣-عيل البهاديل، احلوزة العلمية يف النجف، مصدر سابق، ص1٢٣.

٤- اسحق نقاش، شيعة العراق، مصدر سابق، ص٤٣٢.
 Abbas Amant،»In between the Madrasa and the Market place، The Designation of Clerical Leadership in Modern Shiism»in Authority and -٥

.p1٠٣ ،(1٩٨٨،Political، Cultural in Shiism، ed.said Ami Arjumand (Albany، N.Y
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

النجف شهادة علمية، كام هي احلال يف اجلامعات العلمية العاملية، اال إذا بلغ الطالب 
املرحلة  إىل هذه  تثبت وصوله  بشهادة  تزويده  اساتذته  االجتهاد، وطلب من   مستو
العالية، يف علمي الفقه واصوله، فحينئذ قد يزود بشهادة اجتهاد، اما قبل هذه املرتبة 

فال توجد شهادة من احلوزة للطالب. (1) 

ان احلوزة العلمية يف النجف األرشف أقدم حوزة علمية، لكنها تعرضت يف تارخيها   
إىل ازمات خمتلفة، ومتكنت أن تصمد أمام هذه االزمات والضغوط عىل خمتلف ادوارها. 
سواء يف زمان العباسيني، أو بعد ذلك يف زمن العثامنيني، واألزمنة املتأخرة التي تسمى 
لقد كان عدد  يد (نظام صدام حسني).  له عىل  ما تعرضت  الوطني، وآخرها  باحلكم 
العلامء والطلبة يف النجف األرشف عندما تويف االمام احلكيم عام 1٣٩٠  هـ\1٩٧٠م 

حوايل سبعة اآلف. ولكن العدد تناقص إىل سبعامئة عند وفاة اإلمام اخلوئي. (٢)  

٢ -االجتهاد

االجتهاد لغة مشتق من اجلهد وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما، وهو ال يكون اال   
يف االشياء التي يف محلها ثقل. (٣) اما االجتهاد يف املصطلح فهو ملكة حتصيل احلجج 
مما  منتزع  التعريف  وهذا  عقلية،  او  ،رشعية  العملية  الوظائف  او  الرشعية  واالحكام 
تبنته مدرسة النجف األرشف احلديثة يف علم االصول، واملجتهد هو من تتوفر فيه هذه 
املقررة  مصادرها  من  الرشعية  االحكام  استنباط  يف  اجلهد  بذل  هو  او   (٤) اخلصيصة. 
وهي القرآن الكريم، والسنة بمعونة القواعد االصولية املستدل عىل صحتها عىل وفق 
ذلك  يف  يدخل  وال  ذلك.  عىل  تساعد  التي  العلوم  دراسة  ،بعد  املوضوعية  األسس 

1 - حممد باقر البهاديل، احلياة الفكرية يف النجف االرشف، مصدر سابق، ص1٦٨.
٢ -  حممد باقر احلكيم، احلوزة العلمية، مصدر سابق، ص ص1٣٣-1٣٤.

٣ - ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، ج٣، بريوت، دار صادر للطباعة، ص٢1٣.
٤- حممد باقر احلكيم ، احلوزة العلمية، مصدر سابق، ص1٥٧.
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قبلنا ،  ما  ، وال رشع  العرف  ، وال  املرسلة  املصالح  ، وال  ، وال االستحسان  القياس 
وال مذهب الصحايب ، وال االعتامد عىل الراي الشخيص ، لبطالهنا، ويقال للقادر عىل 

استخراج االحكام من مصدرها (جمتهد). (1) 

    اما االجتهاد الذي يشرتط يف القائد االسالمي فهو القدرة عىل معرفة رأي االسالم يف 
املسائل الفرعية التي حيتاج إليها املجتمع، البحث يف املصادر اإلسالمية. وملا كان حتصيل 
االحكام االهلية عن هذا الطريق مقرونا باجلهد ومشقة البحث فقد سمي هذا العمل 
اجتهادا. (٢) فاملجتهد اجلامع للرشائط هو الذي يقدر عىل أن يبدي رأيه يف مجيع املسائل 
التي حيتاج إليها الناس مع اآلخذ بعني االعتبار عنرصي الزمان واملكان. (٣)  وإذا فرغ 
طالب احلوزة العلمية من دراسة املقدمات دراسة مستوعبة، ثم أعقبها بدراسة السطوح 
دراسة معمقة ثم أهني مرحلة البحث اخلارج بتدقيق وحتقيق، فقد تأهل لدخول مرحلة 
االجتهاد بالبحث يف االدلة التفصيلية بصورة أوسع واعمق، ليختار منها ما يسوقه اليه 
اجتهاده يف املسائل التي تعرض له او يسأل غريه عنها. (٤)  ومعدات االجتهاد الرشعي 
للترشيع،  االول  املصدر  الكريم  القرآن  تفسري  عىل  بالقدرة  يتصل  ما  منها  عديدة، 
واملحكم  واملبني،  واملجمل  واملقيد،  واملطلق  والعام،  اخلاص  الباحث  يعرف  بحيث 
هي  التي  الرشيفة،  باألحاديث  الوافية  االحاطة  ومنها  واملنسوخ.  والناسخ  واملتشابه، 
نسبة  حتقيق  عىل  القدرة  ومنها  الكريم.  القرآن  بعد  الترشيع  مصادر  من  الثاين  املصدر 
النص إىل قائله. وأن تكون له خربة يف اجلرح والتعديل بام يضمن له التأكد من سالمة 
رواة احلديث ووثوقهم فيام ينقلون. وأن يكون عىل دراية بتحقيق النصوص والتأكد من 
سالمتها من اخلطأ والتحريف. وعىل علم ومعرفة بمصادر النصوص الرشعية ومظاهنا 
املتعددة التي تعينه عىل الوصول لغرضه العلمي. وأن تكون له خربة لغوية تؤهله ألن 

1-  حممد باقر احلكيم ، احلوزة العلمية، مصدر سابق ، ص1٥٨.
٢-  حممد الريشهري، القيادة يف االسالم، تعريب عيل االسدي، دار احلديث، قم، (1٤1٧  هـ\1٩٩٦م)، ص1٨٢.

٣-  املصدر السابق، ص1٨٣.
٤-   عبد اهلادي احلكيم، حوزة النجف، مصدر سابق،1٥٧.
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النحو  الكلامت ويؤرخ هلا عىل اساس زماين. وعىل معرفة واسعة بمسائل  يفهم مواد 
العرب من وجهة بالغية وتقييمها وإدراك  والترصيف، وقدرة عالية يف فهم أساليب 
ونُّ السنة، وما وقع فيها  مجلة خصائصها. واإلحاطة التارخيية باألزمان التي رافقت تَكَ
الزماين،  الترشيعية يف موضعها  الباحث أن يضع النصوص  من احداث، كي يستطيع 

ويف اجوائها ومالبساهتا اخلاصة. (1)  

   ٣ -املرجعية الدينية

     جيمع علامء االمامية، ويوافقهم عىل ذلك الكثري من غريهم، عىل أن (الفقيه) يتبوأ 
انتزاع  ولعل  املعصوم.  االمام  غياب  عند  اجلامعة  لنظام  العام  اهليكل  يف  االول  املوقع 
عنوان (املرجعية) هلذا املوقع استفيد من احلديث الرشيف (٢) (..واما احلوادث الواقعة 
(٣)  وهذا يؤكد ما  فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإهنم حجتي عليكم وأنا حجة اهللا) 
روي عن اإلمام العسكري « فأما ما كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، خمالفا 
االمام  العلامئية حددها  (٤)  واملرجعية  يقلدوه»  أن  فللعوام   ، هلواه، مطيعا ألمر مواله 
الصادق بقوله: «أنظروا إىل من كان منكم قد رو حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا، 
وعرف احكامنا ،فارضوا به حكام، فإين جعلته حاكام، فإذا حكم بحكم فمن مل يقبله 
الرشك»  حد  عىل  وهو  اهللا،  عىل  رادّ  وهو   ، رادّ وعلينا  استخف،  اهللا  بحكم  فأنام  منه 
احكام  التعرف عىل  اجل  الدين من  فقهاء  إىل  الناس  يعني: رجوع عامة  والتقليد    (٥)

الرشيعة، وهذا الرجوع عند الشيعة االمامية إِلزاميّ وليس اختياريًا، فليس ألحد من 
الناس غري املجتهدين أن يعمل من دون تقليد.. ومن هنا فإن كل إنسان مؤمن  عامة 
وملتزم بأحكام الرشيعة جيد نفسه مضطرا لالنشداد واالرتباط بعلامء الدين مهام بعد 

1- عبد اهلادي احلكيم، حوزة النجف، مصدر سابق، ص1٦1.
٢-حممد باقر احلكيم، املرجعية الدينية، مصدر سابق، ص٢1.

٣-  العاميل، وسائل الشيعة، ج1٨، ص1٠1.
٤- املصدر السابق،ص1٠1.

٥- ابن بابويه القمي، امايل الصدوق، مطبعة االعلمي، بريوت، لبنان، ص1٢٠.
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عنهم.(1) وقد قرنت املرجعية الشيعية االمامية التقليد باالجتهاد، ألنه يعفي غري القادر او 
من مل تتح ظروفه أن يتوصل إىل درجة االجتهاد من إلزامه باالجتهاد، وأجازت له العمل 
عىل وفق إِفتاء من يراه متمكنا من محلة درجة املجتهدين املعرتف هبم.(٢)  وبذلك شكلت 
ثنائية االجتهاد والتقليد واحدة من وسائل الضبط االجتامعي والسيايس فضال عن الضبط 
املعريف الديني، وهنا نالحظ الوظيفة املركبة من بقاء االجتهاد مستمرا، والضبط يف أدواته، 

وحرص اإلفتاء بأهل العلم.  (٣) 

والفقيه هو: الرجل املتمكن من استنباط االحكام الرشعية بالطرائق الصحيحة مهام يكن 
حجم وجوده االجتامعي يف األمة، ومهام تكن عالقة األمة به وأن بلوغه درجة االجتهاد 

من الناحية العلمية يكفي ألن نطلق عليه كلمة الفقيه. (٤) 

أما املرجع فهو: الفقيه الذي دانت له األمة، ورجعت إليه عمليا، ووثقت بقيادته وأبوته 
جمتهد،  العلمية  الناحية  من  فهو  واالجتامعي.  العميل  اجلانبان  فيه  يالحظ  فاملرجع  هلا. 
وفقيه كأي واحد من الفقهاء، أو أعىل منهم علميا، وهو من الناحية االجتامعية يتمتع بثقة 
عالية من قبل األمة، منحتها إياه عرب جتربة طويلة عاشها املرجع واثبت اصالته وجدارته، 
واكتسب هبا درجه عالية من العدالة واخلربة وقوة الصمود واالرادة.(٥) والظاهر أن كلمة 
املرجع حينام يراد هبا مكان الرجوع – بمعنى العود – ال ختتص باملكان املادي الذي هو 
إىل  فالرجوع  يتعداه إىل غريه،  بل  للزمان،  فليس معناه مقاباًل  احليز مما تشغله األجسام، 
اهللا، او العقل، او االصل، او القاعدة، او امثال هذه مما يرجع اليه فيام يتعلق به وباملراجع 
أمورا  األمور، وأن كانت  اليه يف هذه  نرجع  ما  املرجع عىل  اسم  –إطالق  لغة   – يمكننا 

1  -صدر الدين القبانجي، بحوث يف خط املرجعية، ط٢، د.م،1٩٨٤، ص1٢٧.
٢  -عبد االمري زاهد، الفكر السيايس االسالمي، مصدر سابق، ص٩1.

٣  -املصدر السابق، ص٩1.
٤  -صدر الدين القبانجي، بحوث يف خط املرجعية، مصدر سابق، ص٨.

٥  -املصدر السابق، ص٨.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

معنوية وليست مكانية. (1)  واملرجع عىل ما عرفه صاحب معجم الفاظ الفقه اجلعفري 
هو «املجتهد العادل الذي يرجع اليه الناس للفتو يف عباداهتم ومعامالهتم، ويسمى 

د (بفتح الالم). فمقومات املرجع عىل وفق هذا التعريف هي: ايضا املقلَّ
االجتهاد.

العدالة.
رجوع الناس اليه للفتو يف عباداهتم ومعامالهتم. (٢) 

اكتسب من خالل جهد برشي  الذي  «االنسان  بانه  املرجع  الصدر  باقر  السيد حممد  ف  وعرّ
ومعاناة طويلة االمد استيعابا حيا وشامال ومتحركا لإلسالم ومصادره، وورعا معمقا يروض 
وما  الواقع  عىل  رشيدا  اسالميا  وعيا  وسلوكه،  وجوده  كل  يف  تتحكم  قوة  يصبح  عليه،  نفسه 
يزخر به من ظروف ومالبسات ليكون شهيدا عليهم». (٣)  وقد تعود املجتمع الشيعي االمامي 
سواء   - عليه  الواجبة  والتكاليف  دينه،  معامل  أخذ  يف  بمرجع  واالرتباط  املرجعي  العمل  عىل 
يف الواجبات الفردية أم االجتامعية – وكان هذا االرتباط يف البداية عىل شكل ارتباط بمرجع 
وبعد   ، االئمة  بوجود  الفرتة  هذه  طالت  وقد  النص،  وعرص  االمام  حضور  زمان  يف  معصوم 
االمام  قبل  من  باالسم  ص  خّ شُ ولكن  معصوما  ليس  بمرجع  عمال  االرتباط  هذا  حتول  ذلك 
بني  واالرتباط  الوصل  حلقة  هو  املرجع  هذا  وكان   ،الصغر الغيبة  زمان  يف  ،كام  (املعصوم) 
االمام املعصوم واألمة، فقد كانت األحكام والتكاليف خترج عىل يديه وسمي يف وقته بالنائب، 

وكانوا أربعة فسموا بالنواب األربعة، وهم: (٤) 
عثامن بن سعيد العمري.

عمرو بن عثامن بن سعيد.
احلسني ابن روح.

عيل بن حممد السمري.
1  -ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج1، ص٢1٨.

٢   -حممد باقر البهاديل، احلياة الفكرية يف النجف، مصدر سابق،1٣٩.
٣  -حممد باقر الصدر، خالفة االنسان وشهادة االنبياء، دار التعارف (بريوت، د.ت)، ص٢٣.
٤  -الشيخ حسني عيل العبادي، املرجعية الصاحلة، مطبعة الرشوق، (النجف ٢٠1٠). ص1٠.



٣٢

وبوفاة السمري انقطعت السفارة والنيابة اخلاصة، وانتهت هبا الغيبة الصغر. ثم   
النوبة يف عرف الشيعة االمامية إىل االرتباط بمرجع مل يشخص باالسم وانام  وصلت 
وااليامن،  املولد،  وطهارة  والعدالة،  واألعلمية،  كاالجتهاد،  عامة  صفات  فيه  بينت 
وغريها من الصفات الواردة يف أحاديث األئمة. (1)  واملرجع ال يكون مرجعا اال إذا 

انوجدت فيه رشوط ومنها: (٢) 

النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  استنطاق  عىل  والقدرة  االجتهاد  من  العالية  الدرجة 
واستنباط احلكم الرشعي منها.

بدرجة  والنفسية  الروحية  امللكات  ووجود  والسلوك،  األخالق  يف  والورع   التقو
عالية تؤهله هلذا املوقع، وجتعله قريبا من درجة العصمة التي يعتقد هبا شيعة أهل البيت 

االمامية االثنا عرشية اهنا صفة الزمة يف أئمتهم.

العقل بمعنى حسن التدبري واخلربة يف ادارة االمور العامة، والفهم الصحيح للواقع 
السيايس واالجتامعي، وكيفية التمييز بني الصالح واالصلح، والفاسد واالفسد، واملهم 

واألهم.

التصدي الشجاع والفعيل لألمور العامة، والدفاع عن بيضة االسالم واألمة اإلسالمية 
ومصاحلها، والوقوف بوجه اعدائها واملخاطر التي حتيط هبا.

واملرجعية الدينية للمسلمني الشيعة االمامية هي التي ترجع إليها األمة يف شؤوهنا   
فيه رشوط  تتوجد  الذي  املرجع  العامة، ويكون  املوازين الرشعية  العلمية عىل اساس 
يف  ذلك  حدث  الرشعية.  الناحية  من  املعصوم  اإلمام  عن  العام  النائب  هو  املرجعية 
 / السمري(ت٣٢٩  بن حممد  املهدي، عيل  لإلمام  الرابع  النائب  وفاة  بعد  تأرخيها 

1 -الشيخ حسني عيل العبادي، املرجعية الصاحلة، ص 11-1٢.
٢ -حممد باقر احلكيم، املرجعية الدينية، مصدر سابق، ص 1٦٥-1٦٦.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

الشيعة  املسلمني  الكبرية من  انتقلت مسؤولية مرجعية هذه الرشحية  ٩٤٠م). وحينها 
إىل «االمامة النائبة»، وهي مراجع الدين الذين تولوا الفتيا للشؤون الدينية للمسلمني 
الشيعة االمامية يف العامل االسالمي. (1)  ومنذ وقوع غيبة االمام يف سامراء، كانت بداية 
الفقهاء  هؤالء  ألن  العباسية،  العاصمة  حيث  بالذات  بغداد  ويف  العراق  يف  املرجعية 
العسكري اهلادي واحلسن  اإلمامني عيل  أساتذة هم من تالمذة  قد درسوا عند  كانوا 

، وكانوا عىل اتصال مبارش مع السفراء األربعة، فاستمرت املدرسة العلمية الشيعية 
يف بغداد بتواجد العلامء والفقهاء فيها، وال خيفى بأن املرجعية مل تكن عىل ماهي عليها 
الوقت احلارض.  اليه يف  ما وصلت  إىل  الزمن حتى وصلت  بمرور  بل تطورت  اآلن، 
قمة   املهدي لإلمام   الكرب الغيبة  عرص  يف  العامة  الدينية  املرجعية  احتلت  (٢)وقد 

األعرص  يف  دورها  املرجعية  هذه  ومارست  عرشي،  االثنا  الشيعي  الكيان  يف  اهلرم 
االمتداد  بوصفها متثل  التي اضطلعت هبا  والوظائف  املختلفة وعىل خمتلف األصعدة 
إلمامة االئمة االثنا عرش.(٣)ويف فرتة الغيبة – وهي فرتة طويلة مستمرة اثنا عرش قرنا 
د امتدادًا  من الزمان- كان دور املرجعية هو النيابة عن االمام املهدي، هي بحسب هذا تعّ
من الناحية العقائدية لإلمامة، التي هي امتداد للنبوة. فاملرجعية فيها بعد عقائدي يرتبط 
بامتدادها لإلمامة والنبوة من ناحية، وفيها ايضا بعد تنظيمي بوصفها متثل املوقع األهم 
واالعظم بعد الوالية.(٤) فإذا عرف الناس ترشيح كبار أهل اخلربة للمجتهد باعتباره 
ت شهرته عند أهل اخلربة شهرة املراجع  االعلم، قلدوه فأصبح مرجعا دينيا، ثم إذا بزّ
اآلخرين املعارصين له، وكثرت شهادهتم له باالعلمية، بام بزت االخرين بفارق معتد 
به، فزاد هبا مقلدوه عن مقلدي غريه من املراجع املعارصين بفارق ملحوظ ، عدّ من 
قبل احلوزات العلمية واملؤمنني مرجعا أعىل من دون النظر جلنسية املرشح وال املنطقة 

1  - حممد صادق بحر العلوم، االمام السيستاين شيخ املرجعية، مصدر سابق، ص1٥.
٢   - عباس االمامي، الدور السيايس للمرجعية، مصدر سابق، ص٢٧.

٣  - حممد باقر احلكيم، املرجعية الدينية، مصدر سابق، ص٢٣٣.
٤  - املصدر السابق، ص٣٢1.



٣٤

ولغري ذلك من امثاهلا.(1) وهذا هو طريق اختيار املرجع الديني الشيعي واملرجع االعىل، 
العرف  نحو  عىل  تلك،  او  الدولة  هذه  يف  التنفيذي  اجلهاز  يف  مسؤول  يعينه  ال  فهو 
يف  تعيينه  او  ذلك  شابه  ما  او  العام  املفتي  او  الدينية  الشؤون  رئيس  اختيار  يف  السائد 
األعم األغلب يف الدول العربية واإلسالمية حيث يعينهم رئيس اجلمهورية أو امللك 
أو رئيس الوزراء أو وزير األوقاف. فاملرجع عند الشيعة االمامية ال يعينه وال يصادق 
عىل تعيينه جملس النواب او جملس الشيوخ أو أشباههام عىل نحو ما هو جار يف العديد 
من الدول العربية واإلسالمية األخر.(٢)  والفقيه ال يصل إىل مقام املرجعية الدينية ثم 
مقام اإلمام إال بعد جتربة طويلة، تكون االمة التي تتعايش معه، واحلوزة العلمية التي 
الفقيه والية  نزاهته وإخالصه وتقواه.(٣) وال يامرس  فيه  اكتشفت  قد  ترقبه عن كثب 
دينية يف جمال التعريف بأحكام الرشيعة فقط، وإنام يامرس ايضا والية سياسية يف تعريف 
املتعارف، فالفقيه  األمة باالجتاه السيايس الصحيح او االفضل. وبحسب االصطالح 
الرشيعة،  احكام  جمال  يف  الوالية  باألوىل  يقصد  حيث  والزمانية.  الروحية  السلطة  له 
وبالثانية الوالية يف املجال السيايس، الذي خيتلف فيه املوقف من زمان إىل زمان آخر، 
ومن هنا عرب عنها بـ«السلطة الزمنية» التي تستوعب خمتلف الظروف واألزمنة.(٤)وهو 
ال يصل إىل هذا املقام عن طريق انقالب عسكري، او الصحافة واالعالم ، وإنام يصل 
واملئات من علامء  العرشات  أمام  العلمية  احلوزة  يتعمق وجوده يف وسط  أن  بعد  اليه 
الدين الذين يراقبون جمموع ترصفاته، هبذه الدائرة ينتقل ليبارش وجوده يف األمة. وهذه 
أية شخصية غري نزهية إىل مقام  – عدم صعود  – إىل حد كبري  الطويلة تكفل  التجربة 

املرجعية الدينية وإمامة األمة.(٥)

1- عبد اهلادي احلكيم، حوزة النجف، مصدر سابق، ص1٩٩.
٢- املصدر السابق، ص٢٠٠.

٣- صدر الدين القبانجي، املذهب السيايس يف االسالم، دار االضواء، (بريوت،1٩٨٥)، ص٢٢٦.
٤- صدر الدين القبانجي، بحوث يف خط املرجعية، مصدر سابق، ص٥٨.

٥- املصدر السابق، ص٥٨
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

فقد درج  االعىل)،  (املرجع  تقليدا  االكثر  املرجع  املرجع ومعرفة  انتخاب  اما طريقة 
الشيعة االمامية عىل طريقة خاصة هبم يف انتخاب مقلدهم او مرجعهم الديني، وكذلك 
تلك  يف  لإلفتاء  املتصديني  العديدين  املراجع  بني  من  االعىل  الديني  مرجعهم  معرفة 
الزمان.(1) وتستند  تلقائية متدرجة عرب  او حتديده بصورة  انتخابه  الفرتة، حيث يكون 
املرجعية الشيعية االمامية االثنا عرشية إىل عنرصين ال يتوفران لد املذاهب الفقهية 

- :األخر

 االول: عنرص االجتهاد املطلق، وهو العنرص الذي افتقدته املذاهب اإلسالمية األخر
منذ أن أغلقت بابه.

الثاين: نظرهتم للحاكم، فهم ال يرون أهلية احلكم إال للمعصوم أو من ينيبه عنه، نيابة 
قريش،  من  عرش  االثنا  واألئمة  النبي  هم  الشيعة  عند  واملعصومون  خاصة،  او  عامة 
عىل  واحلكم  اإلسالمية،  الرشيعة  بإبالغ  تعاىل  اهللا  خوهلم  الذين  هم  وحدهم  فهؤالء 
املكلفني هبا. اما غريهم فهم وأن حكموا املسلمني فحكمهم ال يكون ملزما إال بإقرار 
الرتبة  الثانية يف  – من حيث املوقع واألمهية-املؤسسة  من املعصوم.(٢) وتعد املرجعية 
بعد  تأيت  أي  الصالح،  واملجتمع  اجلامعة  تنظيم  يف  اإلسالمية   النظرية  تطور  بحسب 
مؤسسة الدولة، والكيان السيايس اإلسالمي، أو الوالية (بمعنى احلكومة اإلسالمية). 
تعدّ  واملرجعية   ، االمامية  الشيعية  اإلسالمية  النظرية  يف  االوىل  املؤسسة  تعدّ  فالدولة 
فهي  املوقع االسالمي،  القداسة هلذا  نجد  الفهم  الثانية.(٣) وعىل أساس هذا  املؤسسة 
تتوىل بصورة امجالية موقع الدولة ومهامهتا يف حال غياب الدولة اإلسالمية، أو الوالية 
العامة، وكذلك يف حالة عدم االعرتاف برشعية الدولة يف بعض املجاالت، أو يف ظلها 

إذا كانت رشعية يف اجلملة ولكن مليلء الفراغات اخلاصة باجلامعة. (٤) 
1- عبد اهلادي احلكيم، مصدر سابق، ص1٩٧.

٢- البهاديل، احلياة الفكرية يف النجف، مصدر سابق، ص1٤٤. 
٣- حممد باقر احلكيم، املرجعية الدينية، مصدر سابق، ص٢1.

٤- املصدر السابق، ص٢1
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    وتنطلق املرجعية الدينية يف بعدها العقائدي من فكرة االمامة لد االمامية االثنا 
كان  وان  احلي،  الغائب  االمام  نائب   – عامة  بصورة   – يمثل  املرجع  وأن  عرشية، 
املجتهدون خيتلفون يف حدود صالحيات املرجع ونسبتها إىل صالحيات االمام املعصوم 
نفسه. وبذلك يتبني أن للمرجعية خلفية اجتامعية وسياسية ايضا، ألن االمامة هلا هذا 
القضاء  حق  له  نفسه  الوقت  يف  وهو  العامة،  الوالية  من   مستو له  فاملرجع  الدور، 
والرتبية  االرشاد  مسؤولية  رئيسية  بصورة  ويتحمل  الناس،  بني  اخلصومات  وفصل 
والتزكية والقيادة للجامعة كام تتحملها االمامة ايضا.(1) واالهداف الكبرية املتقدمة ال 
يمكن أن حتققها املرجعية الصاحلة بمفردها، بل يتوقف حصول ذلك زيادة عىل صالح 
املرجع عىل وجود قاعدة قد آمنت هبذه االهداف يف داخل احلوزة ويف األمة قبل قيام 
املرجع  التي تشارك  القاعدة،  نفسها، ألنه مع عدم وجود مثل هذه  الصاحلة  املرجعية 
يصبح  هلا،  الصالح  األنسان  تربية  معطيات  من  األمور  إىل  وتنظر  وتصوراته،  افكاره 
وجود املرجع الصالح وحده غري كاف إلجياد املرجعية الصاحلة، وحتقيق األهداف التي 
تسعى إليها.(٢) فاملرجع املؤهل لبناء الكتلة الصاحلة، وثم القيام بدور املرجعية الصاحلة 
جيب أن يكون واعيا بدرجة ال يدركها غريه بالظروف املحيطة باألمة واملجتمع، وملام 
باحلوادث الواقعة يف زمانه، ومتنبها لألخطار املحدقة بالدين واملذهب، ومن دون هذا 
الوعي ال يستطيع القيام برتبية تلك الكتلة الواعية والصاحلة من افراد األمة.(٣)وتتحمل 

املرجعية الدينية ثالث مسؤوليات كبرية هي.

 الفتيا، وتشخيص العقائد واملفاهيم واألفكار اإلسالمية واألحكام الرشعية وتعليم 
الناس.

مسؤولية الوالية وإدارة شؤون املسلمني ، من أجل حتكيم اإلسالم، واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر العام، وإقامة احلق والعدل بني الناس.

1-حممد باقر احلكيم، املرجعية الدينية، مصدر سابق، ص1٦٤.
٢- الشيخ حسني العبادي، املرجعية الصاحلة، مصدر سابق، ص٥.

٣- املصدر السابق، ص ص ٥٠ – ٥1.
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مسؤولية القضاء وحسم اخلالفات وحل النزاعات بني الناس، وتشخيص املوضوعات 
التي يقع اخلالف فيها بينهم.

واملرجعية الدينية ال تفرض عىل الناس صيغة حمددة يف العمل االسالمي أكثر من   
احلدود اإلسالمية العامة، وال تتدخل يف تفاصيل عمل العاملني او حياهتم، وإنام ترسم 
حرية  هلم  ترتك  ثم  الصحيحة،  الوجهة  وتوجيههم  العمل،  يف  العريضة  اخلطوط  هلم 
االختيار، وحرية االبداع، والسعي يف العمل، واملكان والزمان.(1) وقد مرت املرجعية 

الدينية منذ بدء الغيبة الكرب بأربعة مراحل (٢):-

مرحلة االتصال الفردي: حيث اعتمدت املرجعية عىل االتصاالت الفردية بني العلامء 
العلامء، فيستفتوهنم وجييبوهنم عىل ما  اولئك  يقطنها  التي  البالد  الشعبية يف  والقواعد 
يواجههم من مسائل رشعية، ومن أبرز مراجع هذه املرحلة الشيخ جعفر ابن قولويه 
هـ\٩٩1م)    ٣٨1 (ت:  الصدوق  بابويه  ابن  حممد  والشيخ  هـ\٩٧٧م)    ٣٦٧ (ت: 
والشيخ حممد ابن النعامن املعروف بالشيخ املفيد (ت: ٤1٣  هـ\1٠٢٢م) والسيد عيل 

ابن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض (ت: ٤٣٦  هـ\1٠٤٤م).

املناطق  خمتلف  إىل  عنه  الوكالء  بإرسال  املرجع  بادر  املرجعي:  اجلهاز  مرحلة 
املرحلة  هلذه  أسس  وقد  الناس،  هتم  التي  املسائل  يف  رأيه  ينقلون  الذين  واالطراف، 
العاميل يف سنة(٧٧1  هـ\1٣٦٩م) حيث أرسل وكالء  الشهيد االول حممد بن مجال 
دينيا  كيانا  أنشأ  وبذلك  الرشعية،  احلقوق  بجباية  وأمر  الشام،  بالد  مناطق  إىل خمتلف 
املرحلة  هذه  مراجع  أبرز  ومن  املرجعية.  تأريخ  يف  مرة  ألول  الشيعة  للمسلمني  قويا 
وامحد ابن عيل الطربيس (ت:٥٤٨  هـ\11٥٣م)، والشيخ مجال الدين املقداد السيوري 
(ت: عام ٨٢٦  هـ\1٤٢٣م) ، وعيل ابن احلسني الكركي املعروف باملحقق الثاين (ت: 

1- صدر الدين القبانجي، بحوث يف خط املرجعية، مصدر سابق، ص1٢٩.
٢- البهاديل، احلياة الفكرية يف النجف، مصدر سابق، ص ص 1٤٦-1٤٧.
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  ٩٦٦ (ت:  الثاين  الشهيد  املعروف  عيل  ابن  الدين  زين  والشيخ  هـ\1٥٣٣م)،    ٩٤٠
هـ\1٥٥٨م) والشيخ امحد ابن حممد امللقب باملقدس االردبييل (ت: ٩٩٣  هـ\1٥٢٦م) 
والشيخ حممد ابن احلسني املعروف بالشيخ البهائي (ت: 1٠٣٥  هـ\1٦٢٥م) والشيخ 

حممد تقي املعروف باملجليس األول (ت: 1٠٧٠  هـ\1٦٥٩م) .

مساحات  شملت   كرب مرجعيات  برزت  حني  واالستقطاب:  التمركز  مرحلة 
عام(1٢1٢   املتوىف  العلوم  بحر  مهدي  حممد  السيد  مثل  االسالمي  العامل  من  واسعة 
هـ\1٨1٣م)،   1٢٢٨) سنة  املتوىف  الغطاء  كاشف  جعفر  والشيخ  هـ\1٧٩٧م)، 
وبذلك   ،األخر اإلسالمية  واملناطق  العراق  بني  واسعة  عالقات  بناء  واستطاعت 
أنظار  تستقطب  التي  املركزية  املرجعية  ونشأت  والتمركز.  االستقطاب  بذرة  وضعت 
العلوم، والشيخ  العامل االسالمي. وأبرز مراجع هذه املرحلة السيد حممد مهدي بحر 
ت:  اجلواهر(  بصاحب  املعروف  العاميل  حسن  حممد  والشيخ  الغطاء،  كاشف  جعفر 
1٢٦٦  هـ\1٨٤٩م)، والشيخ مرتىض األنصاري (ت: 1٢٨1  هـ\1٨٦٤م) واخرون.

ازدياد  مع  العرشين،  القرن  وأوائل  عرش  التاسع  القرن  أواخر  يف  القيادة:  مرحلة 
يف  والتطور  التحول  من  نوع  ظهر  اإلسالمية،  البالد  يف  االستعامري  والنفوذ  التغلغل 
الكيان املرجعي ، فمن املركزية واالستقطاب، بدأ املراجع بتسلم زمام القيادة يف الرصاع 
بتبني  ايضا  املراجع  وبدأ  املسلمني،  بالد  غزت  التي  االجنبية   والقو االستعامر  مع 
 املحافظة عىل مصالح املسلمني كافة والدفاع عنها ليدخل الكيان املرجعي مرحلة اخر
هي مرحلة القيادة، التي بدأت عىل نحو واضح يف العام (1٣1٢  هـ\1٨٩٤م) حني 
اخلراساين  كاظم  :املال حممد  الفقهاء واألصوليني وهم  كبار  من  ثالثة  مرجعية  برزت 
1٩1٨م  اليزدي(ت: 1٣٣٧  هـ\  (ت: 1٣٢٩ هـ /1٩11م ) ، والسيد حممد كاظم 
) ، واملريزا حممد تقي الشريازي.(ت: 1٣٣٨ هـ\ 1٩٢٠م). فقد كان هلم دور كبري يف 
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توسيع الفقه واألصول ومبدأ االجتهاد، فضال عن املواقف السياسية التي تنم عن فكر 
سيايس اسالمي معمق. 

احلكومات  عن  التام  االستقالل  من  جو  يف  وظائفها  الدينية  املرجعية  ومتارس 
املايل يف احلوزة  اجلانب  أن يكون  واملؤسسات واالحزاب والقو االجتامعية، وترص 
حمصورًا عىل املتطوعني، لذلك فأهنا تأخذ قرارها مستقلة عن كل مؤسسات الضغط، 
ويكون موقفها االفتائي والعلمي مبنيني عىل طاعة اهللا واخلشية منه ومراعاة املصالح 
ومن  الوسع.(1)  بقدر  املستقبل  متطلبات  االعتبار  بنظر  واالخذ  للمجتمع،  احلقيقية 
املسلم  فمن  واالجتامعي،  السيايس  النشاطني  ممارسة  ايضا  الدينية  املرجعية  وظائف 
التي تعارصه  به أن املجتمع الشيعي نشأ جمتمعا ال تنسجم رؤاه وتطلعاته مع السلطة 
عىل طول األزمان، وقد ظلت هذه السمة تالزم العالقة بني هذا املكون العقائدي ذي 
السامت السلوكية والثقافية اخلاصة، وبني سلطة الدولة واجتاهاهتا السياسية، فالبد من 
فكر عميق يدرك هذه السمة ويترصف حلامية املجتمع الشيعي املعارض، بل املتصادم 

دائام مع السلطات من حماوالت االستئصال أو رضب عقيدته وتشوهيها.(٢) 

1- عبد االمري زاهد، الفكر السيايس االسالمي، مصدر سابق، ص٩٢.
٢- املصدر السابق،ص٩٢.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

  املبحث الثالث: احلوزة العلمية، األدوار الفكرية والسياسية

مارست احلوزة العلمية عرب تأرخيها أدوارا مهمة عىل الصعيدين الفكري والسيايس، 
أمهها:

ُ عىل ، صناعة  ترصَ قْ اوال – الدور الفكري: كان هذا الدور كبريا وعظيام وواسعا، وسيُ
الفكر، وأنموذجه، وهو والية الفقيه.   

األمر االول: -الفكر السيايس الشيعي.

     أهم االمور الرضورية للبرش، وجود النظام االجتامعي واحلكومة العادلة احلافظة 
اال يف ظل  بالطبع، وال حيصل عىل حاجاته وطلباته  مدين  فاالنسان  املجتمع،  حلقوق 
االجتامع والتعاون. وكثريا ما تعرض له قضايا عامة متس مصالح املجتمع ويطلب فيها 
للمستجدات  نتيجة  وتطورت  االجتهاد  عملية  استمرت  وقد    (1) واحد.  ورأي  قرار 
التي بدأ املكلف يواجهها يف حياته العملية، وللظروف الضاغطة والعوامل املوضوعية، 
التي كانت توجب عىل املجتهدين اجياد احللول املناسبة املستمدة من مصادرها الرشعية 
الذي  االجتهاد،  وتطور  العملية.(٢)  الساحة  يف  واملستجدات  التطور  حالة  ملواكبة 
يستوجب تطور الفتو، مل يقترص عىل إعطاء احكام فردية شخصية فحسب، بل تناول 
امورا هتم األمة ومستقبلها السيايس وما تعانيه من ازمات وحتديات. (٣) ومن هنا بدأ 
يتبلور خطان يف املرجعية ومواقفها بنظر األمة، خط يمثل اجلانب التقليدي يف املرجعية، 
وجل اهتامماته ينصب عىل ما خيص الفتاو يف جانب العبادات واملعامالت التي ختص 
الفرد والشخص، وخط آخر للمرجعية جتاوز هذا االمر، ليدخل الفقه السيايس بوصفه 

1- اية اهللا حممد منتظري، والية الفقيه وفقه الدولة االسالمية، ج1، مكتب االعالم االسالمي، إيران، ط٢، 1٤٠٩، ص٣.
٢- محيد الدهلكي، مصدر سابق، ص٥.

٣- املصدر السابق، ص٥.
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عنرص جديدًا يف عملية االجتهاد، وما يرافق ذلك من تداعيات عىل الواقع االجتامعي. 
(1)  ويعد البحث عن السياسة والدين ضمن بحوث الدين والدنيا، وما قدم من قراءات 

يف شأن العالقة القائمة بني الدين والدنيا، او الدين والسياسة، من قبل احلوزة العلمية، 
قال آية اهللا السيد اخلوئي يف هذا املورد: «أن القرآن باستخدامه االسلوب املعتدل ،وامره 
بالعدالة واالستقامة، مجع بني نظام الدنيا واالخرة، وقد تضمن ما هو صالح للدنيا وما 
به سعادة االخرة» (٢)  وبناء عىل هذا، اذا كان معنى السياسة هو تدبري أمور املجتمع – 
الدين والسياسة ذات  العالقة بني  السيد اخلوئي- فسوف تكون  يبدو من حديث  كام 
استمرارية غري قابلة لالنقطاع، وفضال عن ذلك أن الدين يعطي من منظاره، ترشيعا 
واضحا إلدارة املجتمع يف كافة االصعدة، وألن الدين االسالمي ال يستطيع السكوت 
عن ادارة املجتمع من الناحية السياسية بعد رحيل النبي  اىل الرفيق األعىل. (٣) وحينام 
نستقرئ آراء غالبية علامء االسالم يف تعريف السياسة، ال نجد من يفصل بني مفهوم 
االسالم بوصفه دينًا وعقيدة ورشيعة، وبني مفهوم السياسة، بل ال يمكن الفصل بينهام، 
ألن اهلدف األسمى من العمل السيايس هو عبادة اهللا تعاىل وحتقيق العدل بني العباد يف 
شؤوهنم احلياتية. (٤)  وعىل الرغم من ذلك فان التصور بأن العصمة رشط للحاكم، وأن 
، بمثابة رفع راية ضالل، فضال عن عدم  القيام يف زمان الغيبة وقبل ظهور القائم 
احتامل أن تطول الغيبة، هي من مجلة العوامل التي أسهمت يف توقف الفكر السيايس 
االثني  الشيعة  فقهاء  بني  االساسية  احلقوق  قضية  نمو  وعدم  عرشي،  االثني  الشيعي 
عرشية . (٥)  فضاًل عن أن قهر السياسات الظاملة والعنيفة هلم قد عملت عىل تثبيت هذه 
الرؤية أكثر لد فقهاء املجتمع الشيعي. هذه العوامل ادت إىل عدم تعامل فقهاء الشيعة 

1- محيد الدهلكي، مصدر سابق،ص٦.
٢- حممد سعيد الطرحيي، االمام اخلوئي املرجع الشيعي االكرب، جملة املوسم الفصلية، عدد خاص، مطبوعات املوسم،1٩٩٣، ص 

ص 1٩٦-1٩٧.
٣- املصدر السابق،1٩٧.

٤- عباس االمامي، مصدر سابق، ص1٤٠.
٥- حمسن كديور، نظريات الدولة يف الفقه الشيعي، ترمجة حممد شقري، دار اهلادي، بريوت،٢٠٠٤، ص1٧.
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مسائل  أهنا  بعنوان  االساسية  واحلقوق  السياسية  املسائل  مع  املايض  القرن  قبل  ما  إىل 
مورد ابتالء.(1) وهلذا وردت اآلراء السياسية لفقهاء الشيعة االثني عرشية ضمن ابواب 
االمر باملعروف والنهي عن املنكر والقضاء واحلدود واجلهاد واخلمس والبيع واحلجر 
والنكاح والطالق والصوم واحلج والصالة واجلمعة، وبقي االمر كذلك إىل ما قبل قرن 
ونصف إذ مل يرَ يف الفقه الشيعي فصل مستقل يف الوالية والسياسة واالمارة.(٢) ويمكن 
تقسيم التوجه السيايس لفقهاء الشيعة االثني عرشية منذ رشوع عرص الغيبة الكرب يف 

سنة ٣٢٩ هـ وحتى اآلن عىل اربعة مراحل: - (٣)

املرحلة االوىل: عرص ازدهار الفقه اخلاص، التي متتد من اوائل القرن الرابع حتى بداية 
الفردي ونموه وازدهاره، حيث مل  الفقه  القرن العارش اهلجري، وهي مرحلة تأسيس 

يلق الفقه العمومي واملسائل السياسية واحلقوق االساسية العناية املطلوبة.

املرحلة الثانية: عرص السلطنة والوالية، التي متتد من القرن العارش حتى القرن الثالث 
عرش اهلجري، وابتدأت مع بداية الدولة الصفوية، وانتهت مع بداية حركة املرشوطة. 
ومتتاز هذه املرحلة بإعالن التشيع مذهبا رسميا يف إيران، وبالسلطة النسبية للفقهاء يف 

العرصين الصفوي والقاجاري.

املرحلة الثالثة: عرص املرشوطة والنظارة، وتبدأ من اوائل القرن الرابع عرش اهلجري، 
الشيعة  فقهاء  ذهنية  املجتمع ويف  واسئلة جديدة يف  مفاهيم  املرحلة طرحت  ويف هذه 

الذين قيدوا إطالق السلطنة وربطوها بالدستور.

املرحلة الرابعة: تبدأ من أواخر القرن الرابع عرش اهلجري، ويعد آية اهللا اخلميني اول 
فقيه يقوم بتشكيل الدولة يف تأريخ الفقه الشيعي.
1- حمسن كديور، نظريات الدولة يف الفقه الشيعي، مصدر السابق،ص1٧.

٢- املصدر السابق،ص1٨.

٣- املصدر السابق،ص1٨.
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وبصورة عامة يمكن عد املرحلة الثانية عرص بداية النظريات السياسية لفقهاء الشيعة، 
ووالدة نظرية الوالية التعيينية العامة للفقهاء. وبداية مرحلة نموها يف جانب النظرية 
الثنائية «الوالية التعيينية للفقهاء يف االمور احلسبية وسلطنة املسلمني ذوي الشوكة يف 
العرفيات». (1)  وأهم حمطة عملية برزت متثلت بالعالقة السياسية بني الفقيه والسلطان، 
وكان هلا صد يف العقل الشيعي بتجربة املحقق الكركي(ت:٩٤٠  هـ\1٥٣٤م)، الذي 
أسس لقيام مؤسسة دينية. (٢) مستندا يف فتاويه إىل االدلة التي قامت لديه عىل أن الفقيه 
املأمون اجلامع للرشائط منصوب من قبل االمام املهدي ، وهو الذي يعطي احلاكم 
الرشعية، وهبذا كانت امامته تطورا كبريا يف الفكر السيايس الشيعي االثنا عرشي عىل 
الرغم من افتقارها إىل نظرية كلية وواضحة. وإذ أضفى الكركي الرشعية عىل احلكم 
الصفوي، فأنه أسس لرشعية دينية لتدخل العلامء يف السلطة السياسية.(٣) وأبرز رشوط 

السلطان يف مدرسة اهل البيت هي:-(٤)

  أن يكون مسلام.* 

 *.أن يكون من املوالني ألهل البيت  

  أن يمتلك الشوكة والقدرة املطلوبة إلدارة البلد االسالمي والدفاع عن املسلمني يف * 
مقابل األجانب.

  أن حيرتم ظواهر الرشيعة.* 

  أن يتواضع امام علامء الدين، وأن يعرتف بوالية الفقهاء يف الرشعيات.* 

وبحسب ما جاء يف هذه النظرية فإن للفقيه سلطة مستقلة عن سلطة السلطان، وال 
نيِ بعض الفقهاء يف مناصب  يعني أحدمها األخر، وإن حصل يف بعض األزمنة أن عُ

1- حمسن كديور، نظريات الدولة يف الفقه الشيعي، مصدر السابق، ص٢٥.
٢- سامي البغدادي، مبادئ الدولة والقيادة لد مراجع احلوزة العلمية، مطبعة البينة، النجف االرشف،٢٠1٠، ص11.

٣- املصدر السابق،ص11
٤-حمسن كديور، نظريات الدولة يف الفقه الشيعي، مصدر سابق، ص٧٣.



٤٥

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

التتويج  عملية  تتم  كانت  األحيان  بعض  يف  انه  أو  االسالم،  وشيخ  االسالم  صدر 
للحكام وخيرجون إىل احلرب بإذن الفقهاء، لكن يبقى استقالل الفقاهة عن السلطنة 
من مقومات هذه النظرية.(1) وبعد ذلك ظهرت نظرية فقهية حتاول اجلمع بني سلطة 
الفقيه والسلطات الزمانية، أي عدم الفصل بينهام، فظهرت نظريات جديدة أمهها نظرية 

والية الفقيه. 

االمر الثاين - والية الفقيه:

ظل موضوع الدولة والسلطة يمثل اشكالية كرب يف الفكر السيايس الشيعي   

االثني عرشي يف عرص الغيبة، فاإلمام املعني من قبل اهللا للقيام بوظيفة الرئاسة واالمامة 
غائب، ومنصب الرئاسة مغصوب، والسلطة الغاصبة جائرة ايضا، والناس يف حاجة 
إىل السلطة ليستقيم نظام حياهتم، وبعضهم حمتاج إىل التعامل معها.(٢) ومن هنا بدأت 
تثار الكثري من التساؤالت املحورية: هل جيوز عدّ غيبة االمام املهدي  مسوغًا لقيام 
املعصوم؟  لألمام  كانت  التي  الصالحيات  له  تكون  هل  قيامه  حال  ويف  حمله؟  غريه 
وهل جيوز التعامل مع السلطة الغاصبة (غري املرشوعة) ؟،وهل هناك طريق لتصحيح 
وضع السلطة لتصبح مرشوعة؟(٣). وهذه االشكالية الكرب التي سعى الفقه السيايس 
الرابع اهلجري، وبالضبط منذ غيبة  الشيعي إىل معاجلتها، هي يف االصل وليدة القرن 
املعصوم  االمام  غيبة  ان  حيث  ميالدية،   ٩٤1\ هـ   ٣٢٩ العام  يف    املهدي  االمام 
عىل  وكان  للسلطة،  الرشعي  املوقع  يف  كبريا  فراغا  تركت  املطلقة،  الوالية  صاحب 
الفقهاء الشيعة أن حيددوا صيغة فقهية -سياسية للتعاطي معه، او بكلمة اخر حتديد 
الرؤية الفقهية لوالية األمر يف زمان غيبة املعصوم.(٤) وقد مر الفكر السيايس االسالمي 

1- حمسن كديور، نظريات الدولة يف الفقه الشيعي، مصدر سابق، ص٧٣.
٢- توفيق السيف، ضد االستبداد الفقه السيايس الشيعي يف عرص الغيبة، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان،1٩٩٩، ص1٥٥.

٣- املصدر نفسه، ص1٥٥.
٤- عيل الفياض، نظريات السلطة يف الفكر السيايس الشيعي املعارص، مركز احلضارة، ط٢، ٢٠1٠م، ص1٥.



٤٦

تارخيي،  او تكامل  بعملية نضج  الشيعي فقط-  السيايس  الفكر  بصورة عامة- وليس 
 :وأخذت تتكامل وتتبلور بالتجارب.(1) قال السيد حممد باقر الصدر عن الغيبة الكرب
« وبذلك بدأت مرحلة جديدة من خط الشهادة متثلت يف املرجعية، ومتيز يف هذه املرحلة 
النبي واالمام، وذلك  أن كانا مندجمني يف شخص  بعد  الشهادة عن خط اخلالفة  خط 
ألن هذا االندماج ال يصح اسالميا اال يف حالة وجود فرد معصوم قادر عىل أن يامرس 
اخلطني معا، وحني ختلو الساحة من فرد معصوم فال يمكن حرص اخلطني يف فرد واحد، 
فخط الشهادة يتحمل مسؤوليته املرجع عىل اساس أن املرجعية امتداد للنبوة واالمامة 
عىل هذا اخلط».(٢)  والوالية من حيث اللغة تدل عىل عدة معانٍ من قبيل النرصة والعون 
والية  من  واملراد  تنسجم  الناس  ألمور  التصدي  ولعل  والسلطة،  لألمر  والتصدي 
الفقيه، فمن تصد ألمر وكانت له الوالية عليه فهو وليه ومواله.(٣) وقد اتفق فقهاء 
التشيع االمامي عىل والية الفقيه يف غيبة االمام املعصوم، واختلفوا يف حتديدها، هل هي 
مطلقة او حمددة؟ وبلغتنا املعارصة اختلفوا يف حجم الصالحيات املوكلة لنائب اإلمام 
بغياب االمام.(٤) وتزامنت مسألة والية الفقيه مع انطالقة بداية الفقه، فقد كان االعتقاد 
مسلامت  من  عدها  أمكن  هنا  ومن  واالجتهاد،  الفقه  تاريخ  رشوع  منذ  الفقيه  بوالية 
الفقه الشيعي، واالختالف بني الفقهاء إنام يقترص عىل مد سعتها وشموليتها. فهناك 
اتفاق عىل والية الفقيه العادل يف بعض االمور كالقضاء، واألمور احلسبية *. ولكن 

1- مقابلة خاصة اجراها الباحث مع امام مجعة النجف السيد صدر الدين القبانجي بتاريخ ٤\1٢\٢٠1٤.
٢- حممد باقر الصدر، االسالم يقود احلياة، الرشكة العاملية للكتاب، بريوت، لبنان، 1٩٩٠م، ص1٦٩.

٣- دراسات يف الفكر السيايس االسالمي، مركز االمام اخلميني الثقايف، مطبعة االمرية، بريوت.٢٠٠٥، ص٧٩.
٤- حسن العلوي، الشيعة والدولة القومية، مطبعة سبحان، ط1، ٢٠٠٥م ص٢٤.

*- االمور احلسبية: مصطلح فقهي يقصد به االمور واملصالح العامة او اخلاصة، التي نعلم بصورة قطعية بان اهللا تعاىل ال يرىض 
بفواهتا واضمحالهلا من ناحية، وان حصوهلا وحتققها يتوقف عىل وجود من ييل امرها ويامرس الوالية واالرشاف عليها من ناحية 

اخر، ومل يعني اهللا هلا وليا من ناحية ثالثة. ويمثل لذلك عادة يف املوقوفات العامة التي هي بحاجة اىل من يتوىل امرها، ومل يعني 
هلا الواقف متوليا خاصا، كام يمثل له ايضا باإلرشاف عىل اموال اليتامى والقرص الذين ليس هلم اولياء، اىل غري ذلك من االمثلة. 

واملعروف بني الفقهاء – سواءا من يومن منهم بوالية الفقيه باملعنى اخلاص، ومن ال يؤمن منهم هبا – ان االمور احلسبية يتوالها الفقيه 
العادل اجلامع للرشائط. (حممد باقر احلكيم، املرجعية الدينية، عرتت، ط1، ٢٠٠٥، ص٢٠٣.)



٤٧

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

البعض ذهب بوالية الفقيه إىل ابعد من هذه االمور، لتشمل األمور االدارية والسياسية 
للمجتمع، التي يعرب عنها بوالية الفقيه العامة او النيابة العامة للفقيه.(1)

    لقد مر الفقه السيايس يف مدرسة أهل البيت بثالث مراحل هي:(٢)

حتى  الغيبة  بدء  من  متتد   ، االمامي  الفقه  يف  السياسية  النظرية  وغياب  التقية  مرحلة 
القرن العارش اهلجري.

القرن  من  ومتتد   ، االمامي  الفقه  يف  السيايس  للنظام  النظرية  االسس  ظهور  مرحلة 
العارش حتى اواسط القرن الثالث عرش اهلجري.

مرحلة تكامل النظرية السياسية يف الفقه االمامي يف القرن الرابع عرش اهلجري.

ففي القرن العارش اهلجري بلور املحقق الكركي(ت:٩٤٠  هـ\1٥٣٤م) فكرة نيابة 
له  اعرتف  اإلسالمية، وطبقها حينام  السياسية  النظرية  نواة  بوصفها  االمام  الفقيه عن 
الشاه طهامسب بحقه يف امللك بوصفه النائب عن االمام املهدي، وطبقا لصالحياته قام 
املحقق الكركي بإبقاء الشاه يف موقعه ليقوم بإدارة البالد حتت إرشاف املرجع الديني.(٣) 
وأول فقيه بحث والية الفقيه تفصيال وتعامل معها بوصفها مسألة فقهية مستقلة، وأقام 
هـ\1٨٣٢م).  النراقي* (ت1٢٤٨   ابن حممد   امحد  الشيخ  املتعددة هو  األدلة  عليها 
فقد أشار وألول مرة يف كتابه «عوائد االيام» إىل موارد يف جمال والية الفقيه يمكن أن 
تعد أول طالئع الفكر السيايس، ورأ النراقي أن تنظيم امور الدنيا للناس من وظائف 

1 - دراسات يف الفكر السيايس االسالمي، مصدر سابق، ص٨٧.
٢- محيد الدهلكي، املرجعية بني الواقع والطموح، مؤسسة املعارف للمطبوعات، بريوت، لبنان،٢٠٠٥، ص٥.

٣- املصدر السابق، ص٣٤٧.
تني يف  د مهدي النراقي. ولد يف نراق من مناطق اراك يف ايران سنة 11٨٥   هـ\1٧٧1م ، سافر إىل العراق مرّ *- هو أمحد بن حممّ

سنة 1٢٠٥  هـ\1٧٩٠م ، وسنة 1٢1٢  هـ\ 1٧٩٧م. عاد بعدها إىل مسقط رأسه نراق وهبا تويف يف ٢٣ ربيع الثاين سنة 1٢٤٤ هـ\ 
1٨٢٨م ، ونقل جثامنه إىل النجف ودفن هبا.(حمسن االمني، أعيان الشيعة ، ج٣ ، ص1٨٣ – 1٨٤ )



٤٨

الفقهاء، وهو أول ترصيح بالوظيفة السياسية للفقهاء، وعىل هذا االساس يمكن عده 
من القائلني بالوالية السياسية للفقهاء.(1) وقد اثبت النراقي للفقيه كل ما هو ثابت للنبي 
واالمام «اال ما اخرجه الويل من امجاع نص أو غريمها » ،عىل حدّ أن الشارع منح الوالية 
النراقي هو  الذي قدمه  املعنى  الفقهاء. وقد أصبح هذا  ثم  ثم االوصياء،  األنبياء،  إىل 
املعنى االصطالحي للقائلني ب «والية الفقيه». فقد استدل عىل جواز الوالية للفقهاء 
بتوسيع  النراقي  يكتف  (٢) ومل  والعقل.  باإلخبار واالمجاع والرضورة  فيهم  وحرصها 
والية الفقيه يف االمور احلسبية، بل جتاوز ذلك إىل االمور الوالئية، فوسع وظيفة الفقيه 
الدليل،  لتشملها بصورة مطلقة، وأثبت للفقيه كل ما يثبت للمعصوم، اال ما استثناه 
وجعل االدلة الواردة عىل رضورة وجود امام معصوم النتظام امور الناس، برضورة 
وجود الويل الفقيه للسبب نفسه، وبنى هبذا اساسا حمددا للقائلني بنظرية والية الفقيه.(٣)

 ومعنى والية الفقيه عند االمامية يتلخص يف ثالثة اقوال:(٤)

األوقاف،  شؤون  وادارة  أمواهلم،  يف  القارصين  عىل  الوالية  وهي  اخلاصة،  الوالية 
واألمور احلسبية بعامة، والنظر يف احلالل واحلرام، واالفتاء مع النظر بحسب موازين 

االجتهاد، واالمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتبليغ أحكام اهللا للعوام من الناس.

الوالية العامة، وهي القول بأن للفقيه العادل االعلم يف زمان غيبة املعصوم، الوالية 
والقضاء،  االفتاء،  يف  املعصوم  هبا  يتمتع  التي  والصالحيات  الشؤون  كل  يف  العامة 
وادارة االوقاف، والوالية عىل القارصين، واجلهاد يف سبيل اهللا، وإعالن حالتي احلرب 
والنظر يف  الداخيل،  االمن  واقامة اجلمعة واحلدود، ومراعاة  الدولة،  واقامة  والسلم، 
العالقات اخلارجية، وتسلم الدولة واحلكم نيابة عن االمام، ال يستثنى من ذلك يشء 

1 - محيد الدهلكي، املرجعية بني الواقع والطموح ، مصدر سابق، ص٢٤.
٢  - سامي البغدادي، مبادئ الدولة والقيادة لد مراجع احلوزة العلمية، مصدر سابق، ص1٢

٣  - املصدر السابق، ص1٢.
٤ - حممد حسني الصغري، اساطني املرجعية العليا املعارصين، مؤسسة البالغ، بريوت، لبنان،٢٠٠٣، ص٤٠.



٤٩

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

اال الترشيع يف االحكام، والعلم اخلاص باإلمام، واخلصائص التي ينفرد هبا.

الصادر  بالتوقيع  عليها  ويستدلون  القولني  بني  الوسط  احلد  وهي  الوسطى،  الوالية 
فأهنم  إىل رواة حديثنا،  فيها  فارجعوا  الواقعة  واما احلوادث    املهدي)  عن (االمام 
احلوادث وشموهلا  استيعاب  الرواية  عليهم“(1)وتقتيض  اهللا  وأنا حجة  عليكم  حجتي 
ألكثر من مدلول القضاء، وشؤون اإلفتاء، وإدارة األوقاف، ووالية أموال القارصين، 
ونحو ذلك. فللفقيه يف ضوئها االرشاف عىل الرعية، وتدبري االمور عىل نحو يتوسط 

بني العام الكيل يف والية الفقيه املطلقة، واخلاص املحدد يف والية الفقيه اخلاصة.

العامة للفقيه يف حدود ليست مطلقة بوصفه حجة  ويف هذا القسم يشء من احلركة 
الناس، ويلحظ استغراق مفهوم احلوادث ألكثر من مصداق. وهناك نوعان من  عىل 
الوالية يف الفقه، والية التصدي لشؤون املؤمنني وادارهتا، وهي الوالية املجعولة من 
العادل.  للفقيه  الغيبة  املعصومني، ويف عرص  واالئمة    االكرم  للرسول  اهللا  قبل 
والقسم الثاين من الوالية خيتص بالتصدي ألمور األفراد الذين ال يستطيعون استيفاء 
حقهم لقصورهم يف الفهم واالدراك، او لعجز عميل عن القيام بأعامهلم، ومن هنا يلزم 
أن يكون هلم ويل يدير شؤوهنم. ونامذج ذلك والية االب واجلد عىل القارص من ولده 
او السفيه او املجنون، وأولياء الدم فيام خيص املقتول، ووالية أولياء امليت.(٢) واليشء 
الرئيس هو شهادة علامء الدين عىل األمة، فالفقيه هو الشاهد عىل األمة، بمعنى املرشف 
او املسؤول االعىل، واألمة تأخذ مناحي احلركة منه، وهذا اليشء نجده عند كل فقهاء 
الشيعة.(٣) فهناك اجتاه واحد وليس اجتاهات متعددة لدور الفقيه، لكن املشهد السيايس 
والواقع اخلارجي هو الذي يفرض عليه هذا النمط او ذاك من املامرسة. فالنظرية واحدة 
وهي شهادة الفقهاء عىل األمة، لكنها تشهد مراتب عىل مستو التقنني الفقهي، بمقدار 

1 - الكليني، الكايف،٣\٥٥.
٢ - دراسات يف الفكر السيايس االسالمي، مصدر سابق، ص٨٢.

٣- مقابلة خاصة اجراها الباحث مع امام مجعة النجف السيد صدر الدين القبانجي بتاريخ ٤\1٢\٢٠1٤.



٥٠

مجيع  هبا  يؤمن  عامة  مبادئ  من  ينطلقون  فهم  واملكان.(1)  الزمان  ظروف  تفرضه  ما 
الفقهاء، لكن أحدهم يشخص املصلحة بصورة، واآلخر يشخصها بصورة اخر، يف 
حدود املصلحة واملامرسة عىل االرض، وبحسب هذا فاألمر ليس مرتبطًا بالنظرية وانام 

باملوقف اخلارجي.(٢)

بخالف   – يعرتف  وهو  اوضح،  بصورة  الحقة  مرونة  عن  االمامي  الفكر  ويسفر   
بنظرية  الفقهاء، وذلك  نفسها من دون وصاية من  أن حتكم  األمة يف  املألوف - بحق 
أطلقها  التي  نفسها»  عىل  األمة  «والية  نظرية  هي  الفقيه  والية  لنظرية  مقابلة  جديدة 
الفقيه اللبناين حممد مهدي شمس الدين، قافزا بذلك قفزة طويلة ذات بعدين: -االول: 
الغرب  مصطلحات  من  اخلجل  عقدة  متجاوزا  للحداثة،  احلقيقية  املضامني  اجتاه  يف 
السياسية. والثاين: يف اجتاه املفهوم االسالمي االكثر عمومية للشور، متجاوزا عقدة 

التوجس املزمن من املصطلح السني.(٣) 

التقليدي،  الشيعي  الفقه  الغيبة يف  ترتبت عىل  التي  النتيجة  الدين  ويرفض شمس   
التي تقول بتوقف املرشوع السيايس الفعيل لتويل السلطة، وعدم مرشوعية العمل إلقامة 
حكم اسالمي، ويرفض حل هذا املشكل عن طريق القول بوالية الفقيه املفوضة اليه 
وكاملة عىل  مبارشة  األمة سيادة  بسيادة  القول  إىل  مبارشة  ويذهب  االمام،  من  ضمنا 

نفسها يف زمان الغيبة.(٤)

ثانيا – الدور السيايس:

كان هذا الدور وما يزال دورا كبريا ومؤثرا، بيد أننا سنقترص عىل امرين مهمني فيه:

1- املصدر السابق.
٢- مقابلة خاصة اجراها الباحث مع امام مجعة النجف السيد صدر الدين القبانجي بتاريخ ٤\1٢\٢٠1٤.

٣- عبد اجلواد ياسني، السلطة يف االسالم نقد النظرية السياسية ج٢، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ٢٠٠٩، ص٢٠1.
٤- املصدر السابق، ص٢٠٢.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

االمر االول: قضية املرشوطة واملستبدة:

    ال تستغني امة من االمم عن بوصلة تأخذ هبا إىل سبيل الصواب، ويشتد مثل هذا 
األمر فيام إذا تعرض البلد او األمة إىل عدوان خارجي او اضطراب داخيل، اذ ال يمكن 
أن تتحرك األمة والسيام إذا كان يف طريق حتركها دماء واعراض واموال، من دون أن 
اليومية،  للحوادث  املواكبة  الدينية  املرجعية  الدينية، والسيام  املرجعية  برؤية  تستهدي 
املرجعية  تصدي  فإن  ذلك  من  الرغم  وعىل  غريها.(1)  من  الناس  إىل  أقرب  هي  التي 
الدينية العامة للعمل السيايس قد يكون عسريا او غري ممكن بسبب التحوالت املدنية 
او  االسالمي،  العامل  يف  السياسية  االوضاع  يف  احلاصلة  التطورات  بسبب  او  العاملية، 
بسبب القمع السيايس، وأن ذلك سيودي إىل نتائج خطرية يف احلياة اإلسالمية واملجتمع 
االسالمي.(٢)وعىل الرغم من ذلك استطاعت املرجعية عرب تارخيها الطويل أن حتافظ 
عىل استقالليتها، فلم تكن مؤسسة تابعة للحكومات يف البالد، مما جعلها تتحرك بمرونة 
وقوة، وجعلها تتحدث عن موقفها عىل اساس من رؤيتها وقناعاهتا وفهمها للظروف 
املحيطة. واستقلت املرجعية بالشؤون املالية، اذ اعتمدت عىل احلقوق الرشعية، والسيام 
الرشعي.(٣)  للواجب  وأداء  طوعا  الديني  املرجع  إىل  الشيعة  يدفعه  الذي  (اخلمس)، 
وهذه االستقاللية يف املرجعية جعلت حماوالت الضغط املضادة تواجه بثبات من قبل 
مراجع الدين، وقد حاولت احلكومات بعد ثورة العرشين، وعرب ممارسات عديدة ربط 
االرتباط  بفعل  تنجح  مل  حماوالهتا  ولكن  للدولة،  اإلداري  باجلهاز  املرجعية  املؤسسة 
إىل  يفتقد  االرتباط  هذا  كان  لو  حتى  الشيعة،  املسلمني  وعموم  املرجعية  بني  املبارش 

1- نضري اخلزرجي، املرجعية الدينية يف نصف قرن، اهلد(جملة)،العراق،العدد1٢،السنة٤، 1٤٣٢ هـ، ص٨٩.
٢- املصدر السابق ،ص1٢٩.

٣- حممد باقر البهاديل، احلياة الفكرية، مصدر سابق،ص1٥٧.



٥٢

الزمان  بمقاييس  املقاومة  تقيس  فاملرجعية  املطلوبة.(1)  والتنظيمية  االدارية  الصيغة 
االعتبار  بنظر  وآخذة  املستقبل،  الراهنة وحوادثها، مسترشفة  احلالة  وتعيش  والواقع، 
أصالة  حفظ  يف  كبري  بدور  الشيعة  املسلمني  علامء  قام  وقد  وتطلعاهتا.(٢)  األمة  حياة 
االسالم والدفاع عنه ضد األخطار التي حتيق به من الشبهات واالنحرافات واألفكار 
الضالة، واحلكام الطغاة الذين خرجوا عن جادة احلق، وحسب الظروف املتاحة هلم.(٣) 
وهكذا فإن النجف االرشف مل تكن مركز العلم والنشاط الفكري الشيعي فحسب، بل 
السيايس، وقد جعل وجود  العمل  الشيعية وممارسة  األفكار  لنرش  قاعدة  ايضا  كانت 
أن  العثامنية  احلكومة  عىل  للغاية  الصعب  من  واحدة  مدينة  يف  مدرسة  عرشين  زهاء 

متارس سيطرة فاعلة عىل نشاطاهتا الدينية والسياسية.(٤)

لقد عاشت املرجعية الدينية للشيعة االمامية عىل مر تأرخيها بطريقة واقعية بعيدا عن 
أنواع التعصب والفتن، مدافعة عن مبادئ االسالم واحلق والعدالة، مع وجود اختالف 
تفكريهم  وطريقة  األمور،  هذه  يف  االجتهادية  نظرياهتم  بحسب  املراجع  بني   رؤ
السيايس، وحتليلهم اخلاص للواقع السيايس الذي يمرون به...فمنهم من رأ رضورة 
التفكري  من  النمط  هذا  ويقابل  واجيابا،  سلبا  نتائجها  وحتمل  مبارشة  السيايس  العمل 
خط مرجعي آخر ير أن دوره ينحرص يف مراقبة التطورات السياسية والتدخل احلاسم 
حيثام كانت هناك رضورة رشعية.(٥) ويمكن عدّ مدينة النجف مركزا سياسيا مهام قبل 
ل عىل نحو جذري أبعاد ذلك  ثورة العرشين، ولكن بروز املجتهدين االصوليني قد عدّ
املجتهدون  أصبح  فقد  سيايس،  بمرشوع  املقدسة  املدينة  هذه  بتزويد  وذلك  املركز، 

1- املصدر السابق، 1٥٧.
٢- نضري اخلزرجي، املرجعية الدينية يف نصف قرن، املصدر السابق،ص٩٩.

٣- رزاق خمور، من عظامء العرص احلديث،د.م،1٤٢٩هـ،ص٨.
٤- اسحق نقاش، شيعة العراق، مصدر سابق،ص٤٣٦.

٥- عباس االمامي، الدور السيايس للمرجعية، ص1٦٤.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

زمانية   واخر االوىل،  بالدرجة  روحية  سلطة  يامرسون  الدينيون  املراجع  بينهم  ومن 
يف الوقت نفسه قد زادها االجتهاد جاذبية خاصة.(1) وقد برزت هذه السلطة السياسية 
عىل نحو جاد يف املناظرات التي دارت حول الدستور والدين واجلهاد ضد االستعامر 
االوريب، ومع مركزية النجف من حيث املرجعية الدينية، واملركزية السياسية، البد من 
أن توجد نظرية سياسية تقابل هذا التأسيس، لكن الرؤية والتوجهات احلوزوية مل تكن 
من حيث الفكر السيايس يف مسار واحد، فكثري من العلامء، بل املجتهدين ال يرون ان 
قيام فكر  ينفي  القيادية. لكن هذا ال  الدخول يف قضايا وأفكار سياسية من واجباهتم 
عام  النظر  برصف  السيايس،  النجف  مركز  مع  يتناسب  املدة  هذه  يف  حوزوي  سيايس 
القاسية  السياسية  الظروف  ظل  يف  االجتهادي  والتحرر  الفكري  التحرك  هذا  يكلف 
يف  املجتهدين  أكثر  منهج  عىل  السائدين  واالنغالق  واجلمود  جهة،  من  أنداك  القائمة 

الفكر الديني السيايس.(٢) 

    لقد بدأت مالمح املسامهات السياسية للمرجعية الدينية منذ أواخر القرن التاسع 
عرش، عندما وقف املريزا حممد حسن الشريازي بإزاء قضية التنباك يف إيران. حني منح 
أنحاء  كافة  يف  وبيعه  التنباك  جتارة  الحتكار  امتيازا  القاجاري  الدين  نارص  إيران  شاه 
إيران لرشكة بريطانية. فأصدر املرجع الشريازي فتواه الشهرية سنة 1٣٠٨  هـ\1٨٩1م 
ومن  كان،  نحو  باي  حرام  والتتن  التنباك  استعامل  الرحيم  الرمحن  اهللا  «بسم  ونصها: 
عن  وامتنع   الفتو هلذه  الشعب  استجاب   (٣).« االمام  حارب  كمن  استعمله 
اثار  الشاه نفسه مما  بالفتو رس مفعوله إىل داخل قرص  التدخني، وقيل أن االلتزام 
دهشة الشاه، وأدرك أنه ال يمكن الصمود امام قرار املرجعية، فاضطر إىل الرتاجع عن 

1- حممد باقر البهاديل، احلياة الفكرية يف النجف، مصدر سابق، ص٢٣٣.
٢- املصدر السابق،ص٢٣٣.

٣- وسن الكرعاوي، السيد حمسن احلكيم ودوره السيايس والفكري، اطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية الرتبية جامعة القادسية 
،٢٠٠٧،ص٥٦.
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موقفه والغاء االتفاقية.(1) 

ابأن  العرشين، وحتديدًا  القرن  فقد جرت يف مطلع   السياسية األخر املسامهة  اما     
الثورة الدستورية اإليرانية 1٩٠٥ – 1٩11م، وفيها أنقسم رأي املرجعية النجفية بني 
آخر  اجتاه  وبني  باملرشوطة،  وسمي  اخلراساين*  كاظم  حممد  الشيخ  وتزعمه  هلا  مؤيد 
رفض الدستور وناهضه بشتى الوسائل وسمي بـ«املستبدة»، بزعامة السيد حممد كاظم 
اليزدي**. وهذا الرصاع أفرز اقتحام مراجع الدين الساحة السياسية وانفتاحهم نحو 
إجياد حلول للمشاكل التي تدور حوهلم، وتفاعل الناس مع توجهات علامء الدين كل 
سنة  املرشوطة  حيال  الفقهاء  مواقف  يف  لالنقسام  الناس  فانقسم  مرجعه.(٢)  بحسب 
النخبة  انخرطت  ، وباتت قضية املرشوطة هاجسا نخبويا ومجاهرييا شامال،  1٩٠٦م 
من  الكثري  وصدرت  ونفيا،  إثباتا  عنه  واحلديث  واخلطابة  الكتابة  يف  والدينية  املدنية 
القضية.  هذه  ملعاجلة  املتنوعة  واملطبوعات  والكتب  واملقاالت  والرسائل  املنشورات 
ويمكن القول أن اخطر رسالتني صدرتا خالل هذه الضجة مها «تذكرة اجلاهل وارشاد 

1- املصدر السابق، ص٥٦.

*- حممد كاظم اخلراساين  هو رجل دين ومرجع وفقيه شيعي إيراين مشهور باسم اآلخوند اخلراساين، ولد يف مدينة مشهد عام 
1٢٥٥ هـ / 1٨٥٣ م. كان مدرس العلوم يف حوزه النجف العلمية طوال اربعني سنة و فيها يدرس الفلسفه والفقه واألصول الكثري 

مراجع الشيعة يف القرن الرابع عرش هجري كانوا من تالمذته، تويف يف ٢٠ ذي احلجة / 1٣٢٩ هـ/1٩11م حيث كان عازمًا عىل 
السفر إىل إيران ابان غزو الروس واإلنجليز هلا. وشيِّع ودفن يف النجف.( حمسن االمني ، اعيان الشيعة، ج٩ ، ص٥ – ٦) .

**- حممد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي احلسني الكسنوي اليزدي ، ولد يف قرية كسنوية يف حمافظة يزد يف إيران عام 1٢٤٧  هـ\ 
مات يف مدينة يزد ثم سافر إىل مشهد وبعدها إىل إصفهان إلكامل دراسته ، ثمّ سافر إىل النجف عام 1٢٨1 هـ\  1٨٣1م ، درس املقدّ

1٨٦٤م ،واستقر هبا، تويف يف النجف يف ٢٨ رجب سنة 1٣٣٧  هـ\ 1٩1٨م ، ودفن فيها خلف جامع عمران ابن شاهني يف مرقد 
االمام عيل.(حمسن االمني، أعيان الشيعة - ج1٠. صفحة ٤٣).

٢– وسن الكرعاوي، السيد حمسن احلكيم، مصدر السابق، ص٥٦.
ة 1٢٥٩ه \ 1٨٤٣م يف مازندران بإيران، وتلقى الدراسات  ***- الشيخ فضل اهللا بن مالّ عباس النوري، ولد يف الثاين من ذي احلجّ

لية فيها ، ثمّ سافر إىل طهران وبعدها إىل النجف األرشف إلكامل دراسته العليا، ثمّ رجع عام 1٣٠٣ه \ 1٨٨٦م إىل طهران  األوّ
فن يف مدينة قم .( حممد حسني اجلاليل، فهرس الرتاث،  واستقرّ هبا. اعدم يف الثالث عرش من رجب 1٣٢٧ه \ 1٩٠٩م يف طهران، ودُ

ط1،منشورات دليل ما ، 1٤٣٢  هـ\ ٢٠11م).
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

وتنزيه  األمة  و«تنبيه  1٩٠٩م)،   \ النوري***(1٣٢٧ه  اهللا  فضل  للشيخ  الغافل» 
امللة» للشيخ حممد حسني النائيني (1٣٥٥  هـ\ 1٩٣٦م). وقد اشتهرت رسالة النائيني 
الفكر  يف  املؤسسة  النصوص  أهم  وأصبحت  عليها،  املرجعية  االحاالت  وتنوعت 

السيايس االسالمي احلديث.(1) 

وقد أخرج النائيني * أطروحته يف ظرف زماين كان يعاين من حتديات كثرية، ولقد   
استجاب لتحدّ مزدوج ذي وجهني:-(٢) االول: قبول الشيعة بالبقاء يف خارج الفعل 
التارخيي، ونطاق التفكري يف نمط الدولة احلاكمة ، ورضوا بأن يكونوا تابعني لغريهم 
اهللا  دون  من  يعبد  طاغوت  فصاحبها  القائم  قيام  قبل  ترفع  راية  كل  أن»  مقولة  حتت 
تعاىل»(٣)، فإخراجهم من هذه احلالة التي حتولت عندهم إىل عقيدة راسخة أمر يف غاية 
الصعوبة، السيام أن الفا من السنني وقرنني مل يقارب فيها اغلب الشيعة قضايا السلطة 

وأحكام اإلدارة العامة للدولة واملجتمع إال ملاما وعىل حذر شديد.(٤)

الثاين: عدم وجود بديل نظري حمدد يف عموم الفكر االسالمي ألسلوب اإلدارة العامة 
للدولة واملجتمع، فهناك كليات أصولية كالشور والبيعة ورضورة وجود امام لكل 
عرص، لكن ليس يف الرتاث االسالمي برمته نظام نظري كامل لطبيعة السلطة وشكلها 
وسلطتها وطبيعة تلك السلطات وصالحياهتا وحقوق االفراد واملؤسسات.(٥) وقد أكد 
النائيني رضورة تأسيس الدولة الدينية املناهضة لالستبداد بشقيه الديني وغري الديني، 

1- عبد اجلبار الرفاعي، مفهوم الدولة يف مدرسة النجف، مؤسسة مؤمنون بال حدود، الرباط ، املغرب ،٢٠1٤م ، ص1٣.
*- الشيخ حممد حسني النائيني، وهو حممد حسني بن الشيخ عبد الرحيم شيخ االسالم املعروف بالنائيني، ولد (1٢٧٧  هـ\ 

1٨٦٠م)، اخذ مقدمات العلوم واملتون يف اصفهان. هاجر اىل العراق عام (1٣٠٣  هـ\ 1٨٨٦م)،ونزل مدينة سامراء، وتتلمذ عىل 
يد السيد حممد حسن الشريازي، ثم هاجر اىل كربالء واقام سنني عدة، ثم غادرها اىل النجف االرشف، وحرض عىل الشيخ حممد كاظم 
اخلراساين، وبعد وفاة اخلراساين استقل بالتدريس والبحث، وحرض عليه مجع من رجال الفضل والعلم بينهم السيد اخلوئي. تويف سنة 

( 1٣٥٥  هـ\ 1٩٣٦م). (االميني، معجم رجال الفكر واالدب،مج٣،ص1٢٦٢).
٢- عبد االمري زاهد، الفكر السيايس االسالمي، مصدر سابق،ص٤٠.

٣- الكليني، الكايف، حتقيق مؤسسة احياء الكتب االسالمية، قم، ب س ط،ج٨،ص٢٩٥. 
٤- عبد االمري زاهد، الفكر السيايس االسالمي، مصدر سابق،ص٤٠.

٥- املصدر السابق،ص٤1.



٥٦

املالكني  معاملة  مملكته  افراد  مع  السلطان  يتعامل  أن  «هو  بالقول:  االستبداد  وعرف 
ألمواهلم الشخصية، فالبالد وما فيها ملك شخيص وابناء مملكته كالعبيد واالماء ،او 
السلطة  أن  النائيني  شهواته».(1)واكد  وحتقيق  إلرادته  ومسخرين  خملوقني  كاألغنام، 
حيكم  قضاء  الفرد  جيد  وال  للقانون،  ترصفاهتا  يف  ختضع  ال  مادامت  استبدادية  تكون 
ترصفاهتا، ويبطل ما يصدر منها عىل خالف ما يقيض به القانون القائم.(٢)عدّ النائيني 
الدولة رضورة إنسانية اَمن هبا مجيع املسلمني ومجيع العقالء، وقد حرص وظيفة الدولة 

يف آصلني مها:-(٣)

حفظ األمن الداخيل، ومحاية القانون، وحتديد احلقوق والواجبات، وحتقيق مصالح 
الشعب.

محاية الوطن من تدخل األجانب، وهتيئة القوة الالزمة من معدات وأجهزة عسكرية 
حلفظ األمن والدفاع عن بيضة اإلسالم نحو ما جاء يف لغة الرشيعة.

الفعلية، ال  السلطة وممارساهتا  أعامل  إىل  النائيني مرشوعية احلكم  الشيخ    ويرجع 
إىل وجود شخص حمدد عىل رأسها، فقيها كان أو غريه، فهي صحيحة وسبب للثواب 
إذا  اهللا  لعقاب  فاسدة وسبب  الظلم، وهي  بواجباهتا وأعرضت عن  قامت  إذا  االهلي 
د أن املواطنة وليس الدين، االساس الذي ترتتب هبديه احلقوق  فعلت العكس. (٤)ويعّ
فإٍن  للشعب،  مشرتكا  حقا  السلطة  بحسبان  الشعب.  افراد  من  فرد  لكل  السياسية 
لكل مواطن جزءا من هذا احلق، برصف النظر عن دينه، ولذلك فأن ألتباع الديانات 
والقرار والرتشيح  السلطة  املشاركة يف  الكامل يف  الدولة اإلسالمية احلق  األخر يف 
أتباع  ينتخبون من نواب يف جملس الشور من  واالنتخاب بام يؤدي إىل متثيلهم بمن 

1- ماجد الغرباوي، الشيخ حممد حسني النائيني منظر احلركة الدستورية،ط1،قم،ايران،1٩٩٩،ص111.
٢- حممد باقر البهاديل،احلياة الفكرية يف النجف، مصدر سابق،ص٢٣٤.

٣- املصدر السابق، ص ٢٣٦.
٤- توفيق السيد، ضد االستبداد، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،1٩٩٩،ص1٦٢.



٥٧

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

الدولة الدستورية حيث  إقامة  النائيني عىل  دياناهتم أو من املسلمني.(1) ويشدد املريزا 
الشعب،  العامة، ورعاية مصالح  الواجبات  أـداء  احلال عىل  الدولة يف هذه  تقترص وظيفة 
الدستور، وحينئذ  او خمالفة  القانون  له احلق يف جتاوز  الوظائف وليس  بتلك  واحلاكم مقيد 
ال مالكية له، وال يفعل ما يشاء او حيكم بام يريد، ويسمي هذا النوع من السلطة باملقيدة او 
املحدودة او العادلة او املرشوطة او املسؤولة او الدستورية.(٢) ويؤكد قيام الدولة الدستورية 

عىل ثالثة أصول:-(٣)

ووظائف  واجبات  ببيان  ويتكفل  وحقوق،  حريات  من  لالمة  ما  يضمن  دستور  تدوين 
احلاكم وحتديد ما حيق التدخل فيه من غريه.

وعلامئها،  األمة  عىل  احلريصني  البالد  عقالء  من  يتكون  وطني   شور جملس  تشكيل 
العارفني باحلقوق الدولية العامة، واخلرباء بوظائف ومقتضيات سياسة العرص. وللمجلس 
دون  واحليلولة  بالقانون،  التزامها  من  والتأكد  وحماسبتها،  الدولة  عمل  عىل  اإلرشاف  حق 

جتاوز الدستور او التفريط بالواجبات امللقاة عليها بموجبه.

يشتمل جملس الشور عىل عدد من املجتهدين أو من ينوب عنهم إلضفاء الرشعية عىل 
أعامل املجلس والقرارات الصادرة عنه ملمثيل مذهب االمامية أو املذاهب األخر، وانتخاب 

.أهل احلل والعقد كاف لتحقيق مرشوعية املجلس النيايب الذي تتوافر فيه العلمية والتقو

وقد وضع الشيخ النائيني ثالثة مبادئ رئيسة للحكم هي:-(٤)

عبودية  من  والتحرر  احلرية  وأن  االنسان،  هلذا  االهلية  املواهب  أعظم  عدها  احلرية: 
لتعاليم  املطلقة خمالفة  احلرية  ير يف  دينية، ولكنه  أن تكون  قبل  إنسانية  االستبداد، مسألة 

1- املصدر السابق ،ص1٦٧.
٢- حممد باقر البهاديل، احلياة الفكرية يف النجف، مصدر سابق، ص ص ٢٣٦-٢٣٧.

٣- املصدر السابق ،ص٢٣٧.

٤- املصدر السابق ،ص٢٣٨.



٥٨

الديانات االهلية.

املساواة: ير أهنا أرشف املبادئ والقوانني التي تنادي هبا السياسة اإلسالمية، وهي 
تطبيق األحكام والقوانني عىل مجيع األفراد بالسوية، واملساواة يف احلقوق، واألحكام، 

و القصاص والعقوبات.

الوسائل   وإحد االسالم،  يف  احلكم  مبادئ  أهم  النائيني  الشيخ  عدها   :الشور
 بأن احلكومة الدستورية هي التي تعتمد الشور الفاعلة يف مكافحة االستبداد. وير
ترسب  التي  املنافذ  كل  وتسد  احلكم،  يف   الشور مبدأ  وتطبيق  قوانينها،  صياغة  يف 

النزعة االستبدادية. 

    وير الشيخ النائيني أن املواطنة، وليس الدين، هي األساس الذي ترتتب حسبه 
احلقوق السياسية لكل فرد من أفراد الشعب. عىل حدّ أن السلطة حق مشرتك للشعب، 
فإن لكل مواطن جزءا من هذا احلق برصف النظر عن دينه. ولذلك فإن التباع الديانات 
األخر يف الدولة اإلسالمية احلق الكامل يف املشاركة يف السلطة والقرار، والرتشيح 
واالنتخاب بام يؤدي إىل متثيلهم بمن ينتخبون من نواب يف جملس الشور، من أتباع 

دياناهتم أو من املسلمني.(1)

     ويعد الشيخ النائيني أول من بحث الفقه السيايس يف التاريخ احلديث واملعارص 
عرصية  ونظرة  قوية،  فقهية  وأرضية  سياسية،  بخلفية  والدولة  احلكم  مسائل  بمعاجلة 
اساسا  والدستور  القانون  تعتمد  رشعية  إسالمية  حكومة  لقيام  يؤسس  فهو  جديدة، 
لعملها.(٢)وقد أنفتح الشيخ النائيني عىل مبدأ احلرية بنحو متميز، ولكن هذا ال يعني 
االعرتاف بالليربالية والديمقراطية بوصفها نظريات سياسية يف الفكر الغريب وطرائق 

1- توفيق السيف، ضد االستبداد، مصدر سابق ،ص1٦٧.
٢- حممد باقر البهاديل، احلياة الفكرية يف النجف،ص٢٣٨.



٥٩

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

الليربالية  عن  ختتلف  التي  اإلسالمية  احلرية  إىل  دعا  وإنام  السيايس  العمل  ملامرسة 
الرشيعة  وعد  الوجودية،  ،والفلسفات  الفلسفية  اخللفيات  حيث  من  والديمقراطية 
اإلسالمية الركيزة االساسية ملامرسة السياسة ومرجعية كرب للترشيع السيايس.(1)لكنه 
بعض  يف  الغريب  للنظام  كاملشابه  الشعب  آراء  يعتمد  الذي  الربملاين  النظام  أن   ير
مفاصله، أفضل نظام يمكن تعقله، وبذلك يكون النائيني قد استهدف وصل خطوط 
أنه  الرشيعة؛  مقاصد  اسبقية  اعتامد  عرب  احلياة،(٢)  وتطورات  الرشيعة  بني  االرتباط 
حيدد اهلدف وهو الدولة اإلسالمية ،ثم ينطلق لتكييفه ضمن اطاره الصحيح اجتامعيا 
وأخالقيا قبل البحث عن أحكامه.(٣) وكان النائيني يسعى إٍىل اخلروج من قيود السياق 
ونفي  االنتظار  فلسفة  التي ال تصدر عن  اجلديدة  أطروحته  يقدم  عليه، كي  املتعارف 
الدولة يف عرص الغيبة، و ال تصدر عن عقيدة النيابة املحصنة للفقيه عن املعصوم، وهو 
بذلك ابتعد عن خصوصيات الرتاث الشعبي التي تؤكد مفاهيم اإلمامة ونيابة اإلمام 
ووالية الفقيه. فقد سعى إىل ذلك بتقديم نظرية للدولة تعتمد عىل الرتاث االسالمي ، 
من دون استغراق يف اخلصوصية الشيعية، متفاديا السجال بني اإلمامة واخلالفة؛ ألنه 
يبني رؤيته عىل قاعدة الشور، ليؤسس دولة إٍسالمية دستورية برملانية، مستدال بآراء 
السنة يف دحض مسوغات السلطة االستبدادية، وصوابية جملس الشور الذي اقرتحه، 

زيادة عىل آراء الشيعة.(٤)

ر      ويف مقابل فريق الدستورية او املرشوطية الذي تزعمه الشيخ كاظم اخلراساين ونظّ
اليزدي،  كاظم  حممد  السيد  تزعمه  الذي  املستبدة  فريق  هناك  كان  النائيني،  الشيخ  له 
املتبعة،  التقاليد  الربملانية فوىض، وخارجة عن  الدستور واحلياة  أن  الفريق  وير هذا 
ا باملستبدين،  وربام قالوا أهنا تتعارض مع امامة املهدي املنتظر، وختل بانتظاره، لذا سموُ

1- حممد باقر البهاديل، احلياة الفكرية يف النجف، مصدر السابق ،٢٣٩.
٢- صالح عبد الرزاق، االصالح السيايس عن املفكرين االسالميني، النور(جملة)، العدد 1٤٩، (ترشين اول ٢٠٠٣)،ص٦٩.

٣- سامي البغدادي، مبادئ الدولة والقيادة لد مراجع احلوزة العلمية، البينة، النجف االرشف،٢٠1٠،ص1٤.
٤- املصدر السابق ،ص1٣.



٦٠

او املستبدة إليامهنم باحلكم املطلق مع مراعاة العدل، أي العادل املستبد.(1) وير السيد 
كاظم اليزدي ومنارصوه أن مصلحة الدولة جيب أن تكون بيد شخص واحد مسؤول 
مربهنا  الديني  اجتهاده  اليه  يصل  بام  هذا  لرأيه  وحيتج  مشارك،  فيها  يشاركه  ال  عنها 
مقدمتهم شاه  الطبقات ويف  أتباعه من خمتلف  املختلفة، ومعه  بالرباهني واالدلة  عليه 
ايران املستبد آنذاك.(٢)وقد رأ السيد كاظم اليزدي أن هذا األمر يعقبه فساد عظيم، 
فقام بتحريم ذلك – أي املرشوطة – ولذا وقع اخلالف والنزاع بني األهلني واحلكومة 
وأد إىل اراقة الدماء.(٣)وأنقسم أهل النجف األرشف عىل فريقني متعاديني، أحدمها 
يدعو إىل املرشوطة بزعامة املال كاظم اخلراساين، واآلخر يدعو إىل االستبداد بزعامة 
السيد حممد كاظم اليزدي.(٤)واستطاع السيد اليزدي أن يستميل اليه الكثري من العامة 
الزقرت والشمرت، فكان إذا خرج إىل الصالة  ومغاوير املحالت من رجال عشرييت 
نصار  حف به املسلحون من أعوانه وهم هيتفون بالصالة عىل حممد وآل حممد، حتديا ألَ
املقصود  بأَن  املرشوطة  العامة حول  أَوساط  تروج يف  املرشوطة، وصارت اإلشاعات 
 بعض املنسوبني إىل أنصار الطرفني من  منها هو هدم الدين وإفساد األخالق.(٥) وقد أدّ
املتعاونني مع روسيا وبريطانيا دورا يف تعميق اخلالف، وتوجيه األحداث بام يتعارض 
وحقيقة موقف املراجع الدينيني ،او بام خيدم مصاحلهم يف النهاية.(٦)والواقع أَن اجلدال 
إىل   النجف األرشف وحدها، بل رس يقترص عىل  مل  أتباعي املرشوطة واملستبدة  بني 
كربالء والكاظمية املقدستني وبعض مناطق العراق األخر، حتى وصل احلال إىل أَن 
الدينية يف النجف مل يستطيعوا ملدة سنة كاملة من زيارة كربالء او  بعض طلبة العلوم 

1- رشيد اخليون، الهوت السياسة، منشورات اجلمل، بغداد،٢٠٠٩، ص٢٩.
٢- كامل سلامن اجلبوري، السيد حممد كاظم اليزدي سريته واضواء عىل مرجعيته ومواقفه ووثائقه السياسية،ط1،مطبعة برهان، قم، 

ايران،٢٠٠٦، ص ص 1٦٧-1٦٨.
٣- املصدر السابق ، ص٦٨.

٤- املصدر السابق ،ص1٨٧.

٥- املصدر السابق ،ص1٨٩.
٦- جودت القزويني، املرجعية الدينية العليا، مصدر سابق،ص٢٤٣.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

اليزدي أجرب عىل  الكوفة او مسجد السهلة خوفا عىل أرواحهم.(1) وير بعضهم أن 
حسني  حممد  الشيخ  اليه  يذهب  ما  وهذا  حمايدا،  كان  أن  بعد  املرشوطة  ضد  الوقوف 
آل كاشف الغطاء يف مذكراته املخطوطة ،التي قال فيها إن السيد اليزدي وقف موقفا 
حمايدا من احلركة الدستورية، ومل يتدخل يف السياسة ومل يعارض فيكون موقفا سلبيا، 
لكنهم مل يقتنعوا باعتزاله عنهم ،بل أرادوه ليخوض معهم، فامتنع وصعد برباطة جأش 
وعزم راسخ، ومل جيد فيه التهديد بالقتل وال حماوالت االغتيال، فهامجوه وأهانوه وآذوه 
وكالوا له أنواع التهم، حتى أجلأوه إىل أَن يقف منهم موقف املعارض .(٢)وكان العامة 
كفر  بنظرهم  ،ألهنا  املرشوطة  فكرة  باالعتداء عىل حاميل  قاموا  أهنم  اليزدي حتى  مع 
نه من املتعاونني مع اإلدارة الربيطانية يف  واحلاد.(٣)يف حني كان بعضهم يتهم اليزدي بأَ
العراق، وأَنه وقف مع األنجليز ضد ثورة النجف عام 1٩1٨م. ويقول حسن العلوي 
عليه  حصل  وما  النجف  ثورة  عن  كتب  «ما  إن  القومية»:  والدولة  «الشيعة  كتابه  يف 
الفرتة، وضعت  الباحثون من وثائق بريطانية، وما نرشه االداريون األنكليز عن تلك 
الربيطاين  السامي  املندوب  سكرترية  اشارت  فقد  صعب،  مأزق  يف  اليزدي  العالمة 
والتي توصف بكوهنا مسؤولة االستخبارات الربيطانية يف العراق، إىل أن اليزدي كان 
اليزدي  أن حممد كاظم  اخر  بريطاين  تقرير  يوكد  الربيطانية.  االدارة  املتعاونني مع  من 
موال لربيطانيا ويكره الدستوريني، وهي اشارة إىل تزعمه الفريق الداعي إىل االستبداد، 
يف مواجهة دعاة الدستورية الذين تزعمهم الشيخ كاظم اخلراساين، والقائلني برضورة 
االيراين.  والشاه  العثامين  السلطان  من  كل  هبا  يتمتع  التي  املطلقة  الصالحيات  حتديد 
وقد أفتوا بأن معاداة الدستور معاداة لإلسالم».(٤) و أصدر أحد العلامء املسلمني ،وهو 
الشيخ فضل اهللا النوري الفتو التي جاء هبا أن تأسيس الربملان وسن دستور للبالد 

1- كامل سلامن اجلبوري، السيد حممد كاظم اليزدي، مصدر سابق، ص1٨٩.
٢- كامل سلامن اجلبوري، السيد حممد كاظم اليزدي، مصدر سابق،ص1٨٥.

٣- حسن االسدي، ثورة النجف عىل االنكليز، دار احلرية للطباعة،(بغداد،1٩٧٥)،ص٣٠.
٤- حسن العلوي، الشيعة والدولة القومية، مصدر سابق،ص٩٠.



٦٢

يغاير الرشع االسالمي، واعتمد حممد عيل شاه عىل هذه الفتو وحل الربملان واوقف 
الدستور(1) يف إيران.

بعض  مع  بالتعاون   * الشهرستاين  الدين  هبة  السيد  سعى  االرشف  النجف  ويف 
جواد  اليزدي-وهم  أنصار  من  خوفا  رسا  املرشوطة  فكرة  اجتاه  دعم  إىل  االشخاص 
اجلواهري، وأمحد الصايف، وعبد الكريم اجلزائري، وغريهم، إذ سعوا إلثارة احلامسة يف 
رضورة الشور واحلرية، ووجود الدستور وحفظ القوانني، ضد االستبداد، لكوهنا من 
 ،أسس الدين اإلسالمي. وكام أكدوا رضورة تأسيس برملان يضمن موضوع الشور
الذي  احلكم،  لنظام  إنموذجا  نيابية  حكومة  إىل  والدعوة  احلكم،  يف  االنفرادية  وعدم 
يرتبط باملقاييس الدينية من الناحيتني النظرية والتطبيقية. وكان له االثر الكبري يف متهيد 
التغيري البطيء يف بنية التفكري احلديث لبعض رجال الدين، مما ساعد عىل ترسب الفكر 
احلديث إىل النجف.(٢)ولقد كانت للمرشوطة آثار اجتامعية وفكرية وسياسية ال يستهان 
به يف تطور املجتمع العراقي عامة، والنجفي خاصة. حيتوي الكثري من األبعاد السياسية 
التي تتمثل بقبول فكرة الربملانية باالعتقاد أن فكرة قيام حكومة برملانية دستورية حديثة 
ال تتعارض مع تعاليم االسالم.(٣) وهكذا فأن املرشوطة كانت حافزا جديدا حيث كان 

الناس يتجادلون حوهلا بعنف شديد إىل درجة مل يسبق هلا مثيل من قبل.(٤)

1- كامل سلامن اجلبوري، السيد كاظم اليزدي، مصدر سابق،ص1٦٨.
* -  هو حممد عيل بن حسني بن حمسن بن مرتىض احلسيني،(1٣٠1 - 1٣٨٦ هـ / 1٨٨٤ - 1٩٦٧ م) املعروف هببة الدين 

الشهرستاين. باحث من أعيان الشيعة األمامية يف العراق قىض حياته يف العراق ومرص. عامل وجمتهد كبري ، ومفرس للقرآن ، حمارب 
وجماهد ، ولد يف سامراء ، أبوه السيد حسني احلائري الكاظمي و أمه مريم وهي من العلويني أبناء املريزا مهدي الشهرستاين موسوية 

النسب ، ويصل نسبه من خالل ثالثني واسطة بزيد بن عيل بن احلسني.( املوسوعة احلرة، انرتنت).
٢- حممد باقر البهاديل، احلياة الفكرية يف النجف، مصدر سابق، ص ص ٣٦-٣٧.

٣- املصدر السابق ،ص٣٨.
٤- كامل سلامن اجلبوري، السيد حممد كاظم اليزدي،مصدرسابق،ص1٨٧.
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ثانيا: ثورة العرشين

العاملني  الرئيس الذي يربط بني  العريب، وهو املفصل  العامل  العراق قلب  يمثل      
العريب واالسالمي، ولذلك مر خالل اربعة عرش قرنا بمتغريات كثرية وحوادث أكثر، 
ويف القرن العرشين امليالدي متزق العامل االسالمي إىل دويالت تقاسمتها قو الغرب، 
العراق  غزو  إىل  الربيطانيون  يسع  ومل  الربيطاين،  االستعامر  نصيب  من  العراق  وكان 
املسعى  من  جزء  كان  بل  وحسب،  العثامنيني  وقتال  االوىل  العاملية  احلرب  سياق  يف 
اهلند.(1)  إىل  الطريق  ومحاية  اإليراين،  النفط  والسيام  املوارد،  لتأمني  الواسع  الربيطاين 
وحاسمة  جريئة  مواقف  سبقتها  التي  والفرتة  تلك  يف  الدينية  املرجعية  اظهرت  وقد 
أن  بعد  االستقالل.(٢)  وحتقيق  االحتالل  درء  صعيد  عىل  هذا،  يومنا  إىل  خالدة  ظلت 
تطورت مهمة احلوزة العلمية يف النجف وأصبحت مهمة فقهائها جزءا من األحداث 
املتغرية.(٣) حيث واجهت احلوزة العلمية رصاعا من نوع جديد خالل مرحلة دخول 
الذي  1٩1٤م،  عام  االوىل  العاملية  احلرب  اندالع  بعد  العراق  إىل  الربيطانية  القوات 
وقد  الشيعة،  ضد  بالتعصب  عرفت  التي  العثامنية  الدولة  لسيطرة  أنداك  خاضعا  كان 
كافية  العثامين  االضطهاد  من  قرونا  أن  مفادها  فرضية  أساس  عىل  الربيطانيون  عمل 
جلعل رجال الدين الشيعة مستعدين لقبول أي شخص خيلصهم من حمنتهم عىل أيدي 
العثامنيني السنة، ولكن احلوزة العلمية تناست ظلم العثامنيني ووقفت معهم ضد الغزاة 
من غري املسلمني، وأنخرط الكثري منهم يف القتال الفعيل. (٤) وكانت سياسة املجتهدين 
الشيعة أنداك ترتكز عىل حتقيق االستقالل للبالد، وطرد االحتالل الربيطاين، ومنارصة 
يف  ام  الربيطاين،  للغزو  العثامنية  الدولة  تعرض  حني  األتراك  كانوا  سواء  املسلمني 

1- عباس كاظم، ثورة 1٩٢٠ قراءة جديدة يف ضوء الوثائق التارخيية، ترمجة حسن ناظم، التنوير للطباعة، بريوت ، لبنان، ٢٠1٤، 
ص٢٨٧.

٢- نضري اخلزرجي، املرجعية الدينية يف نصف قرن، اهلد(جملة)،العدد1٢ ،1٤٣٢ هـ،ص٩٠.
٣- جودت القزويني، املرجعية الدينية العليا، مصدر سابق،ص1٩٥.

٤- عباس كاظم، ثورة 1٩٢٠، مصدر سابق، ص1٠٦.



٦٤

تعكسه  الواقع  وهذا  االيطايل،  االحتالل  حيث  ليبيا  يف  ام  روسيا،  غزهتا  حني  إيران 
نشاطاهتم وجهادهم الطويل من العام 1٩1٤م إىل العام 1٩1٨م ثم عام 1٩٢٠م يف 
ثورة العرشين. ويف هذه املرحلة كانت جهودهم بارزة وواضحة يف مقاومة االحتالل 
الربيطاين. (1) ووجد املجتهدون أنفسهم يف مواجهة مع القوات الربيطانية بعد صدور 
فتاو اجلهاد ضد االحتالل الربيطاين. (٢) فبعد أن أحس العثامنيون باخلطر القادم من 
الفقهاء  استاملة  حاولوا  ٢٢\11\1٩1٤م،  يف  البرصة  إىل  الربيطانية  القوات  دخول 
الشيعة العرب لالستفادة منهم يف تعبئة العشائر العربية. وقد ارسلت احلكومة العثامنية 
مندوبني عنها إىل كبار الفقهاء لتأكيد الدفاع عن بالد املسلمني امام غريهم. (٣)وقد عقد 
مشاركة  وجوب  مؤكدين  اهلندي  مسجد  يف  اجتامعا  النجف  يف  الشيعة  الدين  مراجع 
العراقيني  معاناة  الرغم من  املسلمني ،وعىل  بالد  الكفار عن  دفع  املسلمة يف  احلكومة 
من احلكم العثامين، اال أهنم استجابوا لفتاو اجلهاد التي اطلقها العلامء . (٤) وقد اخذ 
التقارب بني الطرفني مأخذه، حيث مل تقترص املواجهة ضد اإلنكليز عىل الفتاو فقط 
،بل أنرب كبار الفقهاء العرب إىل تعبئة العشائر والنزول إىل ساحات املواجهة قوات 
هـ\1٩1٥م)   1٣٣٣ احلبويب(ت  سعيد  حممد  السيد  رأسهم  عىل  وكان  نظامية،  شبه 
،والسيد مهدي احليدري(ت 1٣٣٦  هـ\1٩1٧م). وعىل الرغم من أن القبائل الشيعية 
مل تكن ترغب بمؤازرة العثامنيني او االنضامم إليهم يف حلف مشرتك بسبب ما عانوه يف 
املجتهدين  أن  إال  مواجهات مسلحة.  معهم يف  عليهم، واالصطدام  الرضائب  فرض 
العرب بذلوا جهودا يف اقناع هذه القبائل للعدول عن موقفها جتاه العثامنيني، وربام كان 
ذلك خاضعا إىل اعتقاد هؤالء املجتهدين إىل أن مواجهة العثامنيني يف حرهبم مع بريطانيا 

1- حممد صادق اهلاشمي، الثقافة السياسية للشعب العراقي وابرز حتوالهتا، مطبعة الساقي، بريوت،٢٠1٣، ص1٠٧.
٢- املصدر السابق ،ص٢٦٥.
٣- املصدر السابق ،ص٢٦٥.

٤- وسن الكرعاوي، حياة السيد حمسن احلكيم ، مصدر سابق،ص٥٧.



٦٥
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هي مواجهة دينية. (1) بدأت حركة اجلهاد يف العراق يف ٩\ترشين الثاين\1٩1٤م ملدامهة 
خرياته  عىل  السيطرة  بخطر  تنذر  التي  البرصة،  جهة  من  الغازية  اإلنكليزية  اجليوش 
وثرواته، واالستيالء عىل شؤونه ومقدراته، وبعد أن احس العراقيون باخلطر املحدق، 
السيطرة واالستيالء عىل  اذا متكن عدوهم من  الكوارث  وشعروا بام سيحيق هبم من 
أن  قبل  الدين  برجال  استغاثوا  والفتن،  املحن  من  عليهم  ذلك  وما سيجره   ، بالدهم 
تعلن بريطانيا احلرب عىل الدولة العثامنية. (٢)ويف 1٥ كانون االول 1٩1٤ صعد السيد 
حممد كاظم اليزدي املنرب يف الصحن احليدري بالنجف وخطب يف الناس خطبة حثهم 
فيها عىل الدفاع عن البالد اإلسالمية، واوجب عىل الغني العاجز بدنا، أن جيهز من ماله 

الفقري القوي، فكان لكالمه صد كبري. (٣)

وقد  للجهاد،  محاسا  اشد  اخلاليص*  مهدي  الشيخ  كان  فقد  ببغداد  الكاظمية  يف  اما 
 صد» جريدة  نرشهتا  الكفار»  جهاد  يف  البتار  «احلسام  بعنوان  رسالة  ذلك  يف  كتب 
االسالم» بعدئذ عىل حلقات متتابعة. ومل يكتف اخلاليص هبذا، بل أصدر حكام أوجب 

فيه عىل املسلمني رصف مجيع امواهلم يف اجلهاد حتى تزول غائلة الكفار.

1- جودت القزويني، املرجعية الدينية العليا، مصدر سابق، ص٢٦٦.
٢- كامل اجلبوري، السيد كاظم اليزدي، مصدر سابق، ص ص ٢1٨-٢1٩.

٣- املصدر السابق ،ص٢٢٢.
ى علومه يف الكاظمية والنجف   *- الشيخ مهدي بن الشيخ حسني اخلاليص ، ولد يف الكاظمية سنة 1٢٧٦   هـ\ 1٨٥٩م .تلقّ
وسامراء عىل علامء عرصه املشهورين. شارك بعد االحتالل الربيطاين للعراق عام 1٩1٤م يف ثورة العرشين، وبعد مخود الثورة 

ا وصل  رت احلكومة نفيه إىل خارج العراق وملـّ وإعالن امللكية والدعوة إىل انتخاب املجلس التأسييس دعا اىل مقاطعة االنتخابات فقرّ
آ وبعد احلج ذهب إىل إيران واختار مشهد سكنآ له حتّى وافاه االجل سنة 1٣٤٦   مة حاجّ ة املكرّ إىل عدن اُطلق رساحه فقصد مكّ

هـ\1٩٢٧م، ودفن يف مشهد.(حمسن االمني، أعيان الشيعة ، ج 1٠،ص 1٥٧).



٦٦

 ومن امتنع عن بذل ماله وجب أخذه منه كرها. (1) وبحلول كانون الثاين 1٩1٥ كان 

من  مبعوثني  وأرسل  العراق،  يامرس عمله يف كل مسجد من مساجد  باجلهاد  البشري 
مدن العتبات املقدسة إىل العشائر حيثوهنا عىل قتال الربيطانيني باسم االسالم، وكان اثر 
ذلك بالغا بصورة ظاهرة عىل عشائر الفرات االوسط ،وقيل إن زهاء 1٨ ألف متطوع 
جندوا من بني سكان الفرات االوسط . وكان عىل رأس املجاهدين شخصيات دينية 
حممد  ،والسيد  اخلاليص  مهدي  والشيخ  األَصفهاين،  الرشيعة  شيخ  منها  بارزة  شيعية 
حمسن  والسيد  احليدري،  مهدي  والسيد  الكاشاين،  مصطفى  ،والسيد  احلبويب  سعيد 
عىل  الربيطاين  االحتالل  وسيطرة  عسكريا  اجلهاد  فشل  من  الرغم  وعىل   (٢) احلكيم. 
العراق عام 1٩1٨،مل يتمكن االحتالل نفسه من سد الفراغ الذي أَوجده أنتهاء احلكم 
العثامين يف العراق، وكان الربيطانيون حينذاك فقط يف بداية إحكام سيطرهتم عىل البالد 
يف العام 1٩1٨،وكان دور املجتهدين الشيعة خالل الفرتة الدستورية ،وظهورهم قادة 
املحليني  السكان  تعبئة  قد مكنهم من  العراق بني 1٩٠٨ و 1٩1٥  حركة جهادية يف 
،وًأظهرت االحداث الالحقة قوة املجتهدين بالكامل فضال عن ازدياد توجههم نحو 
العمل واتساع حرية حركتهم . (٣)ففي هناية العام 1٩1٨م انتقل املرجع الديني حممد 
يف  إسالمية  دولة  إقامة  إىل  تدعو  بيانات  يصدر  وأخذ  كربالء،  *إىل  الشريازي  تقي 
أرجاء العراق، وشكل جملس شور للعلامء، وأصدر فتو بجواز محل السالح ضد 
الربيطانيني، وشكل جملسا إلدارة احلرب ضد القوات الربيطانية. وقد رشعت احلكومة 

1- عيل الوردي، ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث،ج٣، مصدر سابق، ص1٣٠.
٢- اسحق نقاش، شيعة العراق، مصدر سابق، ص ص 1٠٩-11٠.

٣- املصدر السابق، ص 11٠.
* حممد تقي بن املريزا حمب عيل بن املريزا حممد عيل املشهور بكلشن الشريازي احلائري. هو عامل دين شيعي إثني عرشي. ولد يف 

شرياز بجنوب إيران، وهاجر يف شبابه إىل العراق، وحتديدًا ملدينة كربالء، كام سكن لفرتة يف مدينة سامراء. وقد استلم الزعامة 
الدينية بعد وفاة حممد حسن الشريازي سنة 1٣1٢ هـ،وكان للشريازي دور يف ثورة العرشين، تويف يف ٣ ذو احلجة 1٣٣٨ هـ(اعيان 

الشيعة،ج٩،ص1٩٢).
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الربيطانية بإجراء استفتاء حول نوعية احلكومة التي يرغب فيها العراقيون .(1)وعىل الضد 

من االهتامم الذي أبداه املسؤولون الربيطانيون يف لندن بفكرة تنصيب أحد أبناء الرشيف 
حسني حاكام عىل أجزاء من العراق، اقرتح ارنولد ولسن، القائم بأعامل املفوض املدين يف 
العراق، يف ترشين الثاين 1٩1٨، إجراء استفتاء للتوثق من رأي «املتعلمني» يف العراق. 

وكان االستفتاء يتضمن ثالثة أسئلة (٢):-

هل تؤيد إقامة دولة عربية واحدة حتت الوصاية الربيطانية، متتد من حدود والية املوصل 
الشاملية إىل اخلليج؟

يف هذه احلالة، هل تر أن زعيام عربيا (أمريا)ينبغي أن ينصب عىل رأس هذه الدولة 
اجلديدة؟

ويف هذه احلالة من تفضل أن يكون أمريا؟

         وقد ولد االستفتاء الربيطاين تداعيات كبرية ليست يف صالح الربيطانيني، انتهت 
النجف وشخصيات  كبار يف  العرشين عام 1٩٢٠م.حيث أعرب جمتهدون  ثورة  بقيام 
اخر عشائرية عن الرغبة يف إٍقامة دولة مستقلة متتد من املوصل شامال إىل اخلليج جنوبا. 
حيث ًأعلنوا (بام أن اغلبية سكان العراق من العرب وبام أن كل شخص يفضل أبناء جلدته 
الذين يوحده معه الدين واللغة والقيم والعادات، فأننا نر من املناسب أن توضع هذه 
اململكة حتت حكم أمري عريب)، وكان من بني املوقعني شيخ الرشيعة األصفهاين، وعبد 

الكريم اجلزائري، وجواد صاحب اجلواهر، ومهدي كاشف الغطاء (٣). 

ثم كان التطور املثري للقلق الربيطاين بشدة يف املذكرة التي كتبت يف كربالء بتاريخ 1٠\

1- وسن الكرعاوي، حياة السيد حمسن احلكيم، مصدر سابق،ص٦1.
٢- اسحق نقاش، شيعة العراق،111.

٣- املصدر السابق، ص11٣.



٦٨

كانون الثاين \1٩1٩ ،املوقعة من لدن جمتهدين كبار وشخصيات دينية أخر ،وبتأثر 
املجتهد املؤيد للدستورية املريزا حممد تقي الشريازي، جاء فيها(وقد اجتمعنا نحن اهايل 
كربالء.. وبعد مداولة اآلراء ومالحظة االصول اإلسالمية، وطبقا هلا تقرر رأينا عىل 
أن نستظل بظل راية عربية اسالمية، فانتخبنا أحد أنجال سيدنا الرشيف حسني ليكون 
ًأمريا علينا، مقيدا بمجلس منتخب من اهايل العراق لتسنني القواعد املوافقة لروحيات 
أواخر  تركته مذكرة كربالء يف  الذي  االثر  األمة وماتقتضيه شؤوهنا).(1)وتعاظم  هذه 

كانون الثاين 1٩1٩، عندما أصدر الشريازي فتو حترم اختيار حاكم غري مسلم.(٢)

       وقد كشف االستفتاء عن تطورين هامني طغت قوهتام يف الفرتة بني 1٩1٩ و1٩٢٠ 
عىل تضارب املصالح بني الفئات املختلفة يف داخل املجتمع العراقي الشيعي والسني 
التأثري يف  قادرة عىل  الشريازي بوصفه قوة  الكبري  املجتهد  السواء، االول: ظهور  عىل 
ضد  للتعاون  والرشيفيني  املجتهدين  استعداد  والثاين:  والسني.  الشيعي  العام  الرأي 
اتفق  الرغم من اختالف تطلعاهتم يف األساس، فقد  الربيطاين، وعىل  استمرار احلكم 
(دولة  إقامة  إىل  تدعو  مبهمة  صيغة  بموجب  معا  العمل  عىل  والرشيفيون  املجتهدون 
اسالمية – عربية حيكمها أمري عريب مقيد بمجلس ترشيعي)، وكل طرف فرس االتفاقية 
بحسب رؤيته، ففي حني كان بعض املجتهدين ويف مقدمتهم الشريازي يأملون يف أن 
زوال  بعد  العراق  وشؤون  الترشيعية  العملية  عىل  اإلرشاف  من  الصيغة  هذه  متكنهم 
حلكم  مدخال  الصيغة  هذه  يعدون  الرشيفيون  كان  و  البالد،  عىل  الربيطانية  السيطرة 
العراق عمليا بتعيني أحد أبناء الرشيف حسني ملكا عليه، وكان عىل اجلانبني أن يعتمد 
أحدمها عىل اآلخر، ولذلك نحوا تطلعاهتم املختلفة جانبا يف ذلك الوقت، وقد أثبت 
حتالفهام فاعليته يف تعبئة الشيعة والسنة للعمل السيايس.(٣) فلم تكن اطروحات فقهاء 

1- اسحق نقاش، شيعة العراق، املصدر السابق، ص11٤. 
٢- املصدر السابق، ص11٥.

٣- اسحق نقاش، شيعة العراق، ص11٦.



٦٩

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

اإلٍسالم الشيعة الذين قادوا احلركة االستقاللية العراقية دينية أو مذهبية أو ذات طابع 
كهنويت ،بل ظهرت براجمهم السياسية وكأهنا مرشوعات جبهوية بطابع وطني حترري 

عريب إسالمي دستوري نيايب يف وقت واحد.(1)

الدينية  املرجعية  موقف  ًأن  اال  وتداخلها،  األحداث  تشابك  من  الرغم  عىل  وعىل 
الشيعية بقي أقرب ما يكون إىل االستقالل، وبقي رافضا فكرة احتالل العراق من لدن 
القوات االجنبية، متثل  يف مساعدة العثامنيني يف مواجهتهم مع الربيطانيني بالعىل الرغم 
من احلوادث املؤسفة التي ارتكبها االتراك بحقهم، وبانت ذروة هذا الرفض يف الثورة 
رفض  أسباهبا  أبرز  كان  التي  العرشين،  بثورة  املعروفة   1٩٢٠ عام   الكرب العراقية 
مرات  عدة  أطلقوها  التي  الوعود  وحتقيق  الكامل  استقالله  العراق  منح  الربيطانيني 
1٩1٧م،  العام  يف  بغداد  عىل  قواته  استولت  أن  بعد  مود  اجلنرال  إعالن  بعد  ،السيام 
حمررين».(٢)  بصفة  بل  اعداء،  او  فاحتني  واراضيكم  مدنكم  إىل  تؤب  مل  جيوشنا  أن» 
وكذلك اإلعالن اإلنجليزي الفرنيس الذي جر توقيعه يف ٧ ترشين الثاين 1٩1٨م، 
وينص عىل توافق فرنسا وبريطانيا العظمى عىل املساعدة يف تأسيس احلكومات الوطنية 
التي حتاول  الدول  احللفاء وكذلك يف  أن حررها  بعد  والعراق، وتشجيعها  يف سوريا 
أن حتقق حتررها.(٣) وكانت النقاط األربع عرشة التي قدمها الرئيس األمريكي وودرر 
ويلسون يف خطابه امام الكونغرس يف ٨ كانون الثاين 1٩1٨م، حارضة حضورا واضحا 
البدء، قام  الثورة، ووثائق اتصاالهتم مع املوظفني الربيطانيني.(٤) يف  يف مذكرات قادة 
الوجهاء العراقيون وممثلوهم بتذكري احلكام الربيطانيني عىل نحو هادئ باخلطط املعلنة 

1- حسن العلوي، شيعة العراق، مصدر سابق،ص1٠٢.
٢- عباس كاظم، ثورة 1٩٢٠ قراءة جديدة يف ضوء الوثائق التارخيية، ترمجة حسن ناظم، التنوير للطباعة، بريوت، لبنان، ٢٠1٤، 

ص٨٧.
.٤٥٠ Ireland، Iraq :political development ،p -٣

٤- عباس كاظم، ثورة 1٩٢٠، مصدر سابق، ص٨٨.



٧٠

حلكومتهم، بيد أن مطالبهم مل تلق آذانا صاغية، أو أهنا أفضت أحيانا إىل معاملة عدائية.(1) 
وقد ظهر خالل الثورة الكرب الدور الكبري للمريزا حممد تقي الشريازي بوصفه زعياًم 
مأل الفراغني السيايس الديني يف املرجعية الشيعية، وكان له دور مؤثر يف اإلعداد للثورة 
العراقية الكرب عام 1٩٢٠م وتصديه لقيادهتا.(٢) إذ تويف السيد حممد كاظم اليزدي يف 
الثالث من نيسان عام 1٩1٩م، وحل حمله حممد تقي الشريازي يف زعامة املرجعية الدينية 
الشيعية، ومتكن من قيادة الثورة عىل الربيطانيني عام 1٩٢٠م إىل جانب علامء الدين يف 
النجف وكربالء والكاظمية.(٣) وقد أصدر املريزا حممد تقي الشريازي فتواه التي تنص 
عىل أن» مطالبة احلقوق واجبة عىل العراقيني وجيب عليهم يف مطالبتهم رعاية السلم 
واالمن، وجيوز هلم التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع الربيطانيون من قبول مطالبهم». 
(٤) وانترشت الفتو عىل نطاق واسع ويف كل مكان من العراق مع مبعوثني خمصوصني 

من علامء الدين لتحريض اجلامهري عىل محل السالح ومقاومة القوات املحتلة بالقوة، 
 .الفتو إثر  يف  تتحرك  والكاظمية  وكربالء  بالنجف  املحيطة  اجلنوبية  املدن  وأخذت 
أرغمت  التي   الكرب العراقية  الثورة  وكانت  سالحه،  حامال  العراقي  الشعب  وهب 
املحتلني عىل إعالن احلكم الوطني.(٥)وقد كان هدف املجتهدين من الدعوة إىل الثورة 
إٍقامة حكومة اسالمية يف العراق متحررة من السيطرة األجنبية. وكان املجتهدون قد 
عربوا عن الرغبة يف إقامة حكومة إسالمية يف استفتاء 1٩1٩م،وأكدوها جمددا يف الفرتة 
التي سبقت الثورة مبارشة .وكان الشريازي يسعى إىل تطبيق نظام دستوري وتشكيل 
جملس وطني يف العراق عىل وفق املبادئ التي ناد هبا املجتهدون املؤيدون للدستورية 
خالل الثورة االيرانية.(٦)وقد أطلقت الرصاصات االوىل إيذانا باندالع ثورة العرشين 

1- عباس كاظم، ثورة 1٩٢٠، ص٩1.
٢- جودت القزويني، املرجعية الدينية العليا ،٢٧٢.

٣- حسن العلوي، الشيعة والدولة القومية، مصدر سابق،ص1٠٥.
٤- وسن الكرعاوي، حياة السيد حمسن احلكيم، مصدر سابق،ص11.

٥- املصدر السابق ،ص11.
٦- اسحق نقاش، شيعة العراق، مصدر سابق،ص11٩.



٧1

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

أَقدم مسلحون  الديوانية عندما  بلواء  الرميثة  الثالثني من حزيران عام 1٩٢٠م يف  يف 
عشائريون عىل اطالق رساح شعالن أبو اجلون الذي اعتقلته القوات الربيطانية بالقوة 
ومل يكن اعتقال أيب اجلون السبب الوحيد الندالع ثورة العرشين، فقد كانت ثمة حركة 
الشيعة  علامء  كان  حيث  وكربالء،  النجف  املقدستني  املدينتني  يف  التصاعد  طور  يف 
البارزون وأَعيان السادة وشيوخ العشائر يف الفرات االوسط قد اجتمعوا إلعالن ثورة 
شاملة ضد الربيطانيني، وقد عقد بالفعل اجتامع يف املشخاب القريبة من النجف يف ٢٨ 
حزيران 1٩٢٠م، لتهيئة األمور للثورة وذلك قبل اعتقال أيب اجلون بيومني، وأرسلت 
رسائل إٍىل شيوخ املناطق يف النجف والديوانية، ومنهم شعالن ابو اجلون، لكن حامل 
قليلة  ايام  قبل  املدينة.(1)  يف  الثورة  بدء  من  واحد  يوم  بعد  الرميثة  إٍىل  وصل  الرسائل 
.(٢) ويف منتصف آب تم االعرتاف بشيخ  الثالث عرش من آب  الشريازي يف  من وفاة 
الرشيعة األصفهاين * بوصفه أكرب املجتهدين ،الذي سعى إىل احلفاظ عىل زخم الثورة، 
اول  ترشين  يف  اال  السيطرة  واسرتداد  العشائر  ثورة  امخاد  من  الربيطانيون  يتمكن  ومل 
من عام 1٩٢٠.(٣) وقد فشل الربيطانيون يف استرشاف حدوث ثورة العرشين؛ ألهنم 
قللوا من تأثري رجال الدين عىل العشائر يف حني اظهرت ثورة العرشين طاعة قوية من 
العشائر العراقية للمرجعية الدينية ورجال الدين، بام يف ذلك العشائر التي كان االنكليز 
يعدوهنا مستفيدة منهم ومتعاونة معهم.(٤) وبعد امخاد ثورة العرشين عملت احلكومة 
العراق  الربيطاين عىل  االنتداب  اعالن  اضفى  وقد  يرتبط،  اقامة حكم  الربيطانية عىل 
لسلطة  تابعا  يعد  مل  الذي  العراق  االمم عىل  قبل عصبة  انتداهبا من  بعد  دولية  رشعية 

1- عيل الوردي ، ملحات اجتامعية ، ج٥،ص٢1٥-٢1٧.
٢- اسحق نقاش، شيعة العراق، مصدر سابق،ص1٢٣.

* فتح اهللا بن حممد جواد النامزي الشريازي اإلصفهاين (1٢٦٦ هـ - 1٣٣٩ هـ). كان من كبار مراجع الشيعة االثني عرشيَّة، وأبرز 
القيادات الدينية والسياسية يف إيران والعراق يف عرصه، ويُعرف ويُشتهر باسم شيخ الرشيعة اإلصفهاين، تويف يف ٨ ربيع الثاين 1٣٣٩ 

هـ، ودفن يف النجف( حمسن االمني، اعيان الشيعة،ج٨،ص٣٩٢).
٣- اسحق نقاش، شيعة العراق، مصدر سابق،ص1٢٤.
٤- عباس كاظم ، ثورة 1٩٢٠، مصدر سابق، ص٢٤٥.



٧٢

توىل  التي  الربيطانية  املاكنة  االوىل.(1)واخذت  العاملية  احلرب  بعد  العثامنية  احلكومة 
قيادهتا السري بريس كوكس بعد استدعاء ولسن، متهد االرض لتتويج فيصل ملكا عىل 
اثار موضوع االنتداب وتعيني فيصل بن احلسني (1٩٢1-1٩٣٣م)  العراق.(٢) وقد 
ملكا عىل العراق، حفيظة العلامء. فبعد تنصيب فيصل ملكا عىل عرش العراق عقدت 
االتفاقية الربيطانية العراقية، التي أقرت االنتداب الربيطاين عىل العراق بحسب ما قرره 
ضدها،  اخلاليص  مهدي  الشيخ  ووقف  1٩٢٠م،  نيسأن   ٢٥ يف  املنعقد  احللفاء  مؤمتر 
السيد  أيب احلسن األصفهاين  الدولة، وصدرت من  الدخول يف اجهزة  وأفتى بحرمة 
االنتخابات.  بتحريم  بيانات  اخلاليص  مهدي  والشيخ  النائيني  حسني  حممد  والشيخ 
وقد جرت حرب اعالمية بني الطرفني انتهت بتسفري املراجع الدينيني إىل ايران بعدهم 
غرباء ال حيق هلم التدخل يف سياسة العراق، وكان عىل رأس هؤالء السيد ابو احلسن 
األصفهاين*، والشيخ النائيني، واشرتط عليهم التعهد بعدم التدخل يف السياسة قبل 
عودهتم إىل العراق يف نيسان عام 1٩٢٤م.(٣)ومنذ ذلك التاريخ مل تسجل أية أحداث 
مهمة  - تقودها احلوزة واملرجعية - اال بعد ربع قرن من الزمن حني توىل السيد حمسن 
احلكيم** (1٨٨٩ – 1٩٧٠م)، املرجعية الدينية العليا حيث يعدّ عرصه منطلقا جديدا 
يف حترك املؤسسة الدينية سياسيا باألحداث الفكرية املستجدة، وتنامي االحزاب ومنها 

1- جودت القزويني، املرجعية الدينية العليا، مصدر سابق،ص٢٧٤.
٢- اسحق نقاش، شيعة العراق، مصدر سابق،ص1٢٤.

*- أبو احلسن بن حممد بن عبد احلميد املوسوي األصفهاين ، ولد سنة 1٢٧٧   هـ\ 1٨٦٠م  يف أصفهان، وابتدأ دراسته الدينية هناك 
،يف عام 1٣٠٧  هـ\ 1٨٨٩م ؛ هاجر إىل مدينة النجف وتتلمذ عند رجال الدين واملراجع املوجودين آنذاك وقد تبوأ املرجعية والقيادة 
الدينية والسياسية وقد عارض تنصيب فيصل األول ملكًا عىل العراق. تويف عام1٣٦٥   هـ\ 1٩٤٥م،يف الكاظمية ، ودفن يف النجف.

(االميني، أعيان الشيعة ج٢ ص٣٣1 – ٣٣٥).
٣- جودت القزويني، املرجعية الدينية العليا، مصدر سابق،ص٢٧٤.

**- السيد حمسن بن مهدي بن صالح الطباطبائي احلكيم ، ولد عام 1٣٠٦  هـ\ 1٨٨٨م بمدينة النجف، وينتسب ألرسة احلكيم 
ميت بذلك حيث كان أحد أجداده ـ وهو «عيل» ـ طبيبًا مشهورًا، تسنّم املرجعية  ترجع جذورها إىل جبل عامل يف جنوب لبنان، وقد سُ

بعد وفاة السيد أبو احلسن االصفهاين وكان املرجع الثاين للشيعه يف العامل ثم تسنم املرجعية العامة للشيعة بعد وفاة الشيخ حسني 
الربوجردي، وأخذ بوضع نظام إداري للحوزة، ورشع ببناء املدارس وإرسال املبلغني إىل نقاط العراق املختلفة، تويف بعمر يناهز ٨1 

سنة، عام 1٣٩٠   هـ\1٩٧٠م ، ودفن يف النجف، .(اعيان الشيعة،ج٩،ص ص٥٦-٥٧).
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األَحزاب اإلسالمية يف مخسينيات القرن العرشين.(1)

اخلالصة 

تأسيسها عىل  بتطورات كثرية منذ  النجف األرشف  العلمية يف  مرت احلوزة       
ن، وعارصت الكثري من التحديات والصعوبات، واستمر  يد الشيخ الطويس حتى االّ
التطور الفكري فيها والسيام نظرية الفقيه وحدود واليته وموقفه من العمل السيايس 
واالحداث التي تواجه األمة يف زمانه، وقد استطاعت احلوزة أن حتافظ عىل كياهنا عىل 
األمة  مصالح  عىل  حتافظ  وأن  هلا،  تعرضت  التي  والضغوطات  التحديات  من  الرغم 
وكياهنا، وذلك بفضل استقالهلا املايل واالداري عن السلطات عىل مر الزمان، ومازالت 

تتطور بتطور الزمان واملكان وما يفرزه من معطيات جديدة. 

1- جودت القزويني، املرجعية الدينية العليا، مصدر سابق ،ص٢٧٤.
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وسائل تأثري املرجعية يف الرأي العام

احلياة   جمر يف  املؤثرة  الظواهر  أهم  باتت  سياسية  ظاهرة  العام  الرأي  ان        
السياسية وهي عامل رئيس يف رشعية احلكم، وال احد ينكر امهية الرأي العام ودوره 
التعامل معه وسبل  الدور وكيفية  يف املجتمع، غري ان االختالف ربام يكمن يف حجم 
ان تكون قد رسمت  التي جيب  ترشيده وجتنيده لصالح االولويات واالسرتاتيجيات 
يف ضوء املعتقدات والعادات والتقاليد واالعراف واالعالم، وتعد الدراسات املتعلقة 
بدراسة الراي العام بوصفه ظاهرة من الظواهر املؤثرة يف املجتمع، اهم الدراسات يف 
هذا العرص، ملا وصل اليه العلم احلديث من تطور وتقدم مذهلني يف وسائل االتصال 
العام  الرأي  فيها يف  التطور احلضاري  املجتمعات ودرجة  بصفة عامة.(1)وتؤثر طبيعة 
وقد  الدولية،  العالقات  حيكم  الذي  السيايس  والنظام  السياسية  بالسلطات  وعالقته 
التي تعيشها البرشية حاليا يف نقل املجتمعات  أسهمت ثورة االتصاالت واملعلوماتية 
اساليب حياهتا  املتقدمة يف  املجتمعات  اىل مصاف  الدويل  السيايس  النظام  املتخلفة يف 

السياسية.(٢)  

     واملرجعية الدينية لدهيا ادوات كثرية ، بعضها مبارشة وبعضها اآلخر غري مبارشة، 
اىل جانب منظومة من املبلغني واملراكز الثقافية والفكرية ، والتي توجه هبا الرأي العام 
بام جيعله مؤثرا يف صناعة القرار السيايس وممارسة دور الرقابة عىل السلطات السياسية. 
وسنحاول يف هذا الفصل تسليط الضوء عىل هذه االدوات املهمة التي تؤثر هبا املرجعية 

الدينية يف الراي العام.   

 
1- كامل خورشيد مراد، مدخل اىل الراي العام، دار املسرية، عامن، االردن، ٢٠11، ص 1٥.

٢- الشيخ حممد السند، احلاكمية بني النص والديمقراطية، دار االمرية، بريوت، لبنان، ٢٠1٢، ص٢٣٦.
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     املبحث االول

وسائل اخلطاب املرجعي املبارشة

وخطب  الرشعية   الفتو منها  أمورًا  املبارش  املرجعي  اخلطاب  وسائل  تتضمن   
اجلمعة واجلامعة والعيدين واملنرب احلسيني والبيانات العلنية اىل جانب املامرسة العملية 
للمرجعية الدينية ،التي تعرب هبا عن ردود فعلها إزاء أمر ما، وهو ما يمثل رسالة واضحة 

اىل الراي العام.      وفيام يأيت هذه الوسائل واالدوات:

١-الفتو

ال نكاد نجد اهتامما مكثفا مثل االهتامم الذي يوليه الشيعة لعلامئهم باعتبارهم نواب 
االئمة، وهي ميزة خيتصون هبا عن نظرائهم يف املذاهب االخر، حيث تعد اجتهاداهتم 
تكليفات رشعية،  باعتبارها  هبا  التقيد  االتباع  يوجب عىل  الذي  الديني  النص  بمنزلة 
يف  للفقيه  ختول  التي  نفسها  االمامة  بنية  يف  كامنة  وفلسفتها  اخلصوصية  هذه  وجوهر 
الترشيعية.(1)وتعد  احلدود  يف  الغيبة  عرص  يف  االمام  صالحيات  مزاولة  الغيبة  عرص 
املرجعية عنرصا مهام يف بث القدرة والقوة الذاتية، وامليل نحو نيل احلقوق، والعمل عىل 
ن  توجيه الشيعة وحفظ حقوقهم والسري هبم نحو القوة واملكانة املستقلة عن السلطة؛ ألَ
ا  رس قوة املكون الشيعي ليس يف السلطة بل يف القوة الذاتية التي هلا ركائز عدة، أحدهِ
وامهها املرجعية الدينية.(٢) واملؤسسة الدينية يف العراق، وكام هو معروف تارخييا، كان هلا 
أثر فاعل يف رسم ثقافة املجتمع العراقي سياسيا.(٣)واملرجعية عند الشيعة تطور وابداع 

1- فؤاد ابراهيم، الفقيه والدولة، دار الكنوز االدبية، بريوت، لبنان، 1٩٩٨، ص1٥٩.
٢- حممد صادق اهلاشمي، الثقافة السياسية للشعب العراقي، مطبعة الساقي، بريوت، لبنان،٢٠1٣، ص٤٤-٤٥.

٣- املصدر السابق، ص ٢٨٨.
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ورمحة لالمة، تنقذها وتقرر مصريها يف أحلك الظروف وأشدها حمنة وأعظمها بالء.(1)   
يملكه  ما  السلطات  من  ويملك   ، االمامية  الشيعية  النظرية  يف  االمام  نائب  والفقيه 
االمام اال ما ثبت اختصاصه باإلمام، فله حق الفتيا يف القضايا الرشعية وعىل العوام ان 
يقلدوه يف ذلك، وله حق القضاء بني الناس، فلهم الرجوع اليه يف خصوماهتم، وعليهم 
االلتزام بحكمه، وله حق الوالية عىل الناس، فيجب عليهم االلتزام بكل احكامه يف 
شؤوهنم العامة واخلاصة التي تتحرك يف دائرة النظام العام اخلاضع للحاجة اىل السلطة 
احلاكمة التي تدير شؤون البالد والعباد وهذا هو املعروف بوالية الفقيه، وعليه فاإلفتاء 
تاريخ  القضاء والوالية.(٢) ويف  اىل جانب  الديني  للمرجع  الكبرية  املهامت   هو احد
املرجعية الدينية يف النجف االرشف فتاو معروفة غريت الواقع او اثرت فيه بشكل 
كبري، واستطاعت هبا أن حترك الرأي العام يف داخل العراق وخارجه، والذي استطاع 

بدوره ان يغري الكثري من اخلطط والربامج السياسية ألنظمة مستبدة او قوات حمتلة.

       فعند دخول القوات الربيطانية اىل العراق عن طريق البرصة عام 1٩1٤م، لعب 
علامء الدين يف حوزة النجف العلمية دورا كبريا يف حتفيز ابناء العشائر عىل اجلهاد ملواجهة 
الغزو الربيطاين للبلد املسلم وكان عىل رأسهم السيد حممد سعيد احلبويب والشيخ عبد 
الكريم اجلزائري والشيخ حممد جواد اجلواهري يف النجف ويف بغداد كان الشيخ حممد 
املرجع  أرسل  فيام  اجلهاد  اىل  الداعني  أبرز  احليدري  مهدي  والسيد  اخلاليص  مهدي 
السيد حممد كاظم اليزدي ولده حممد لينوب عنه يف استنهاض العشائر للجهاد.(٣) ويف 
الربيطاين  الغزو  مقاومة  عمليات  بقيادة  الشريازي  تقي  حممد  املريزا  قام  1٩1٩م  عام 
وتنظيمها بعد ان اصبح مرجعا خلفا للسيد كاظم اليزدي، الذي تويف يف الثالثني من 

1- رزاق خمور داؤود، من عظامء العرص احلديث، د م، ٢٠٠٨، ص٥.
٢- محيد الدهلوي، املرجعية بني الواقع والطموح، دار العارف للمطبوعات، بريوت، لبنان، ٢٠٠٥، ص٦1.

٣- كامل سلامن اجلبوري، السيد حممد كاظم اليزدي، مطبعة برهان، قم، إيران،٢٠٠٦، ص ٢٢٢-٢٢٩.
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نيسان عام 1٩1٩، واصدر املريزا الشريازي والسيد ابو احلسن االصفهاين فتو ضد 
تعيني احلكومة الربيطانية حاكام بريطانيا عىل العراق، وتلك الفتو حرمت عىل الشيعة 
التعاون مع سلطات االحتالل او تقديم خدمات هلا، ومحلت ايضا تواقيع 1٧ جمتهدا 
آخرين.(1)وبعد التوقيع عىل اتفاقية سان ريمو سنة 1٩٢٠م ،التي وضعت العراق حتت 
االنتداب الربيطاين، اشتعلت انتفاضة شعبية عمت العراق، وأصدر املريزا الشريازي 
بيانا اىل الشعب العراقي يدعوهم اىل التظاهرات السلمية للمطالبة باالستقالل.(٢) وملا 
اقدمت السلطات عىل قصف دواوين شيوخ العشائر وبيوت رؤساء العشائر املنتفضة 
واحرقت ديارهم أصدر املرجع الشريازي فتواه التي نصها» مطالبة احلقوق واجبة عىل 
العراقيني وجيب عليهم ضمن مطالبتهم رعاية السلم واالمن، وجيوز هلم التوسل بالقوة 
الدفاعية إذا امتنع االنكليز عن قبول مطالبهم».(٣) فكانت هذه الفتو بداية إلشعال 
يف  تعجل  ان  استطاعت  التي  العرشين،  بثورة  املعروفة   الكرب العراقية  الثورة  فتيل 
حصول العراق عىل استقالله.(٤) غري ان احلكومة التي نصبها االنكليز يف العراق بعد 
الثورة كانت ذات طابع طائفي واضح وقدد خططت يف سنة 1٩٢٢م النتخاب اعضاء 
تتناسب  النيايب  املجلس  يف  نسبة  بتكوين  للشيعة  تسمح  ال  بطريقة  النيايب  للمجلس 
وحجمهم الديموغرايف(٥)، فاعرتض علامء الشيعة ومنهم السيد ابو احلسن االصفهاين 
مهدي  والشيخ  الغطاء  كاشف  حسني  حممد  والشيخ  النائيني  حسني  حممد  والشيخ 
اخلاليص والسيد حممد الصدر، وقدموا مذكرة اىل احلكومة مطالبني برضورة ان يشكل 
الشيعة نصف اعضاء املجلس عىل االقل، وبسبب عدم  استجابة السلطات افتوا بحرمة 
يف  االنتخابية  اللجان  استقالت  حيث  االنتخابات  وتوقفت  االنتخابات،  يف  املشاركة 

1-نجو صالح اجلواد، املرجعية الدينية والعراق اجلديد، د م، ٢٠1٠، ص 1٢٠.
٢- املصدر السابق، ص 1٢1.

٣- حممد باقر البهاديل، احلياة الفكرية يف النجف، مصدر سابق، ص ٥٧.
٤- نجو صالح اجلواد، مصدر سابق، ص1٢1.

٥ - املصدر السابق ، ص 1٢1.
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اغلب املدن العراقية.(1)

ويف زمان مرجعية السيد حمسن احلكيم ، ويف بدايات العهد اجلمهوري كان التحدي 
الذي واجهه علامء الشيعة يتمثل يف غلبة االفكار املاركسية والشيوعية وتراجع التوجه 
املعروفة»  فتواه  اصدار  اىل  احلكيم  السيد  دفع  ما  الشباب  صفوف  يف  خاصة  الديني 
االحزاب  يف  كبري  أثر  هلا  كان  التي  واالحلاد»  للكفر  ترويج  او  واحلاد  كفر  الشيوعية 
الشيوعية واليسارية وسيطرهتا عىل املشهد السيايس بعد ثورة 1٤ متوز عام 1٩٥٨م.(٢) 
العراقي  اثر كبري يف الشارعني  له  باقر احلكيم ان هذا املوقف كان  السيد حممد  ويقول 
والعريب ويف نفس الرئيس املرصي االسبق مجال عبد النارص الذي كان يراقب االحداث 
الشيعة  مع  منسية  او  مطوية  كانت  جديدة  صفحة  يفتح  جعله  الذي  االمر  كثب،  عن 
حممود  آنذاك  االزهر  لشيخ  التارخيية   الفتو لصدور  املناخ  وهييئ  والعامل،  العراق  يف 
شلتوت، بجواز التعبد باملذهب الشيعي كمذهب خامس اىل جانب املذاهب االسالمية 
االربعة (٣) * كام كان للسيد حمسن احلكيم موقف داعم للقضية الفلسطينية حيث افتى 
بتأييد العمل الفدائي وجواز رصف اموال الزكوات لدعمه، وبعد جتاوز الصهاينة عىل 
القدس الرشيف أرسل نجله السيد مهدي احلكيم مندوبا عنه للمشاركة يف املؤمترات 

1- املصدر سابق، ص1٢٧.
٢- حممد باقر احلكيم، املرجعية الدينية، مصدر سابق، ص 1٨٩.

٣- املصدر السابق، ص1٩٠.
*- هي فتو تُنسب إىل شيخ األزهر حممود شلتوت، قيل أهنا صدرت يف 1٧ ربيع األول 1٣٧٨ هـ / 1٩٥٩ م، أجاز فيها التعبّد 

باملذهب الشيعي باعتباره مذهبًا إسالميًا كاملذاهب السنية األربعة (احلنفية واملالكية والشافعية واحلنبلية)، وجاء فيها « 1 - إن 
اإلسالم ال يوجب عىل أحد من أتباعه اتباع مذهب معني بل نقول : إن لكل مسلم احلق يف أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من 

املذاهب املنقولة نقال صحيحا واملدونة أحكامها يف كتبها اخلاصة وملن قلد مذهبا من هذه املذاهب أن ينتقل إىل غريه - أي مذهب كان 
- وال حرج عليه يف يشء من ذلك . إن مذهب اجلعفرية املعروف بمذهب الشيعة اإلمامية االثنا عرشية مذهب جيوز التعبد به رشعا 

كسائر مذاهب أهل السنة. فينبغي للمسلمني أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلصوا من العصبية بغري احلق ملذاهب معينة، فام كان دين اهللا وما 
كانت رشيعته بتابعة ملذهب، أو مقصورة عىل مذهب، فالكل جمتهدون مقبولون عند اهللا تعاىل جيوز ملن ليس أهال للنظر واالجتهاد 
تقليدهم والعمل بام يقرروهنم يف فقههم، وال فرق يف ذلك بني العبادات واملعامالت.  التوقيع -حممود شلتوت»(املوسوعة احلرة، 

ar.wikipedia.org ،انرتنت
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التي اقيمت يف خمتلف بلدان الوطن العريب وخاصة مؤمتر االردن، كام دعم السيد احلكيم 
املنظامت الفلسطينية املجاهدة خاصة يف الساحة العراقية.(1) وافتى بحرمة قتال االكراد 
استقالهلا  بعد  الكويت  الحتالل  قاسم  الكريم  عبد  حماوالت  ضد  ووقف  العراقيني 
القوة العسكرية ضد الكويت اذعانا حلرمة دم املسلمني.(٢) و  وافتى بحرمة استخدام 
عارض قيام الرئيس املرصي مجال عبد النارص بإعدام السيد قطب ورفاقه.(٣)  وافتى 

السيد احلكيم بدعم مرص أثناء العدوان الثالثي عليها عام 1٩٥٦م.(٤)

ويف اخلامس عرش من شعبان عام 1٤11 هـ املوافق الثاين من آذار عام 1٩٩1م انتفض 
الشعب العراقي ضد نظام صدام حسني بعد هزيمة قواته من الكويت التي احتلتها يف 
الثاين من اب عام 1٩٩٠م، وتكبدها خسائر برشية ومادية كبرية، وسقطت العديد من 
املرجع   فتصد الفوىض  وانترشت  القانون  املنتفضني، وغابت سلطة  بيد  املحافظات 
السيد ابو القاسم اخلوئي(ت: 1٩٩٢م) حماوال حفظ االمن وضامن استقرار املصالح 
االجتامعية والدينية يف العراق، فأصدر يف اخلامس من آذار بيانا بختمه الشخيص، دعا 
فيه اىل حفظ املمتلكات العامة ودفن اجلثث امللقاة يف الشوارع، وجاء يف نصه» الشك 
ان احلفاظ عىل بيضة االسالم ومراعاة مقدساته امر واجب عىل كل مسلم، واين بدوري 
ان  بكم  اهيب  االسالمية،  االمة  صالح  فيه  ملا  يوفقكم  ان  وتعاىل  تبارك  اهللا  ادعوا  اذ 
تكونوا مثال صاحلا للقيم االسالمية الرفيعة برعاية االحكام الرشعية رعاية دقيقة يف كل 
اعاملكم، وجعل اهللا تبارك وتعاىل نصب اعينكم يف كل ما يصدر عنكم، فعليكم احلفاظ 
العامة ألهنا ملك  املؤسسات  الناس وامواهلم واعراضهم وكذلك مجيع  عىل ممتلكات 
اجلميع واحلرمان منها حرمان للجميع، كام اهيب بكم بدفن اجلثث امللقاة يف الشوارع 
ووفق املوازين الرشعية ال املثلة هبا ألهنا ليست اخالقنا االسالمية، وعدم الترسع يف اختاذ 

1- رزاق خمور داؤود، من عظامء العرص احلديث، مصدر سابق، ص1٤.
٢- حسن العلوي، اسوار الطني، دار الكنوز العربية، بريوت، لبنان، 1٩٩٥، ص٩٧.

٣- حممد باقر احلكيم، املرجعية الدينية، مصدر سابق، ص٢1٤.
٤- حسن العلوي، الشيعة والدولة القومية، مصدر سابق، ص٢٧.
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العامة».(1)  واملصالح  الرشعية  واالحكام  تتناىف  التي  املدروسة  غري  الفردية  القرارات 
بيانه  اخلوئي  السيد  أصدر  1٩٩1م  آذار   ٨ املوافق  شعبان  من  والعرشين  احلادي  ويف 
الثاين الذي عني فيه جلنة إلدارة شؤون الناس وتوجيههم نحو مصاحلهم وحفظ االمن 
واملؤسسات العامة، وجاء فيه « ان البالد متر يف هذه االيام بمرحلة عصيبة حتتاج فيها 
اىل حفظ النظام واستتباب االمن واالستقرار واالرشاف عىل االمور العامة والشؤون 
الدينية واالجتامعية حتاشيا من خروج املصالح العامة عن االدارة الصحيحة اىل التسيب 
منا تعيني جلنة عليا  العامة للجميع تقتيض  املصلحة  ان  والضياع، من اجل ذلك نجد 
عنا  عنها يصدر  وما يصدر  رأينا  رأهيا  يمثل  بحيث  كلها  باإلرشاف عىل شؤونه  تقوم 
وقد اخرتنا لذلك نخبة من اصحاب الفضيلة العلامء املذكورة اسامؤهم ادناه ممن نعتمد 
اىل  اتباعهم واطاعتهم واالنصياع  املؤمنني  ابنائنا  فعىل  تدبريهم،  عىل كفاءهتم وحسن 

اوامرهم وارشاداهتم ومساعدهتم يف انجاز هذه املهمة»(٢) واعضاء اللجنة هم:(٣)

السيد حميي الدين الغريفي

السيد حممد رضا املوسوي اخللخايل

السيد جعفر بحر العلوم

السيد عز الدين بحر العلوم

السيد حممد رضا اخلرسان

السيد حممد السبزواري

الشيخ حممد رضا شبيب الساعدي

السيد حممد تقي اخلوئي

1- حسني الشاكري، االمام اخلوئي سرية وذكريات، مطبوعات املوسم، نرش اكاديمية الكوفة، د ت، ص٢٥٥.
٢- نجو صالح اجلواد، املرجعية الدينية والعراق اجلديد، مصدر سابق، 1٤1.

٣- عباس جعفر االمامي، الرقابة العامة للمرجعية الدينية يف العراق احلديث، العارف للمطبوعات، بريوت، لبنان، ٢٠1٤، 
ص٤٢1.
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السيد حممد صالح اخلرسان. 

وبعد احتالل العراق وسقوط نظام صدام حسني عام ٢٠٠٣م، توجه اجلميع صوب 
املرجعية الدينية يف النجف االرشف مطالبني بتدخلها إلنقاذ العراق وشعبه من الفوىض 
واحلرب االهلية ومواجهة االحتالل االمريكي، وقد وجدت املرجعية نفسها يف موقف 
صعب وحساس ما بني سقوط نظام وحيش قمع الشعب سنوات طويلة، وبني ان يتم 
اسقاطه عىل يد قوة غازية حمتلة، وقد عرب السيد السيستاين عن ذلك بوضوح يف جواب 
له لتلفزيون يب يب يس الربيطاين حيث قال «بالفعل فوجئت املرجعية الدينية ان عليها 
العراقية  الدولة  مؤسسات  الهنيار  املدمرة  اآلثار  من  للحد  العمل  يف  كبرية  مسؤولية 
وانعدام االمن واالستقرار وتفاقم اجلرائم وهنب املمتلكات العامة وغري ذلك».(1) ويف 
جواب آخر للتلفزيون نفسه يفرس السيد اسباب احلرج وميل املرجعية للمقاومة السياسية 
تسبب يف  استبدادي  نظام  يعيش يف ظل  العراقي  الشعب  كان   » قال  لالحتالل حيث 
كوارث معروفة للعراق واملنطقة برمتها، ومل يكن هناك أي افق واضح للتخلص منه 
عرب الطرائق السلمية، ولكن بالرغم من ذلك فان املرجعية الدينية مل تكن مع تغيري ذلك 
النظام عن طريق الغزو واالحتالل بام استتبع ذلك من مآس كثرية مل يتخلص البلد منها 
حتى اليوم. وبحسب هذا اختذت املرجعية من اليوم االول قرارا بعدم استقبال أي من 
املسؤولني يف سلطة االحتالل تعبريا عن عدم االقرار بمرشوعية االحتالل، ويف الوقت 
العليا  املصالح  تأمني  اساس  عىل  اجلدد  العراقيني  املسؤولني  مع  التعامل  قررت  نفسه 
به الظروف واالوضاع املستجدة».(٢)  العراقي قدر املستطاع ووفق ما تسمح  للشعب 
السلطة اىل  بإعادة  أكثر من مرة مطالبا  القوات االمريكية باالحتالل  لكنه كرر تسمية 
العراقيني. اما عىل الصعيد الداخيل، فقد اخذ السيد السيستاين زمام املبادرة وبدأ فعال 

1- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين، ط٦، دار املؤرخ العريب، بريوت، لبنان، ٢٠1٥، ص 1٩٢.
٢- املصدر السابق، ص 1٩٣.
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بتوجيه الرأي العام العراقي عرب سلسلة من الفتاو الرشعية واآلراء احلكيمة ملساعدة 
الشعب عىل اخلروج من صدمة االنتقال من الدكتاتورية واالضطهاد اىل فرتة احلرية يف 
ظل االحتالل االمريكي.(1) ومن أبرز ما افتى به السيد السيستاين حرمة االعتداء عىل 
االموال العامة واملؤسسات احلكومية (٢) .حيث سيطر الكثري من االهايل عىل ممتلكات 
الدوائر احلكومية واملقرات احلزبية حوهلا بعضهم اىل سكن له، ثم أصدر فتو تقيض 
تشكيل  حتى  االمر  هذا  وترك  السابق  النظام  وازالم  البعثيني  من  االقتصاص  بحرمة 
جريمة  عليه  ثبتت  من  كل  بشأن  والتحقيق  االمور  هذه  مثل  يف  تبت  قانونية  حماكم 
التورط بدماء العراقيني. (٣)  وحرم السيد عيل السيستاين االحتفاظ باألضابري األمنية 
التي استحوذ عليها بعض الناس بعد سقوط النظام، وأمر بتسليمها فورا اىل املحاكم 
املختصة، وحول استيالء بعضهم عىل هذه الوثائق أجاب «ال جيوز هلم ذلك ويلزمهم 
تسليمها اىل جهة حكومية ذات صالحية يوثق بمراعاهتا للضوابط الرشعية والقانونية 
واسعة من رجاالت  انتقام  الفتاو جلرت عمليات  ولوال هذه  معها».(٤)  التعامل  يف 
النظام السابق بسبب اجلرائم التي ارتكبت بحق العراقيني خالل سنوات حكم البعث، 
املنهوبة  « االسلحة  اجليش  مراكز  االستيالء عىل االسلحة من  بحرمة  افتى سامحته  و 
من مراكز اجليش ونحوها تبقى ملكا للدولة وال جيوز التعامل هبا، بل البد من مجعها 
وحفظها بإرشاف جلنة من اهايل املنطقة لتسلم اىل اجلهة ذات الصالحية الحقا، وليس 
لغري املسؤول عن االمن محل السالح وإطالق العيارات النارية من دون رضورة ». (٥) 
وقد شكلت بالفعل جلان يف الكثري من املناطق جلمع املمتلكات العامة لتي هنبت من 
دوائر الدولة ومعسكرات اجليش وضبط االوضاع االمنية يف وقت اختفت فيه الدولة 

1- حسني عيل الفاضيل، االمام السيستاين امة يف رجل، ط1، مؤسسة البالغ للطباعة والنرش، بريوت، لبنان،٢٠٠٨، ص٢٩٩.
٢- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص 1٣-1٥ -1٦.

٣- املصدر السابق، ص٢٨.
٤- املصدر السابق، ص1٠٤.

٥- املصدر السابق، ص 1٦.
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متاما بعد اهنيار النظام وحل اجليش واالجهزة االمنية. وافتى السيد عيل السيستاين بحرمة 
االستحواذ عىل اآلثار املوجودة يف املتاحف واملواقع االثرية او بيعها او املتاجرة هبا او 
 الفتاو  املتاحف.(1) وتعد هذه احد هتريبها اىل اخلارج وحكم بوجوب اعادهتا اىل 
ينظر   االخر االسالمية  املذاهب  من  بعض  أن  والسيام  الكثريون  عليها  توقف  التي 
اىل اآلثار بأهنا نصب ومتاثيل حمرمة ويفتي بتدمريها، يف حني حيرم السيد عيل السيستاين 
حضارة  متثل  عامة  ممتلكات  بوصفها  املتاحف  اىل  إِعادهتا  بوجوب  ويفتي  هبا  العبث 
م مد التيار اىل  رّ البلد. حتى هتريب املشتقات النفطية والتجاوز عىل التيار الكهربائي حَ
حرمة  العامة  للملكية  ليعطي  الرسمي  الطريق  بخالف  املساعدة  سبيل  عىل  االخرين 
خاصة ورعاية استثنائية يف وقت يعيش فيه البلد مرحلة غياب الدولة وهيمنة املحتل 
الكبت واحلرمان واحلصار.  تام بعد سنني من  القمع والرعب بشكل  واختفاء اجهزة 
وعند تعرض بعض الفلسطينيني املقيمني يف العراق اىل املضايقة بعد سقوط النظام عام 
٢٠٠٣م، سارع السيد السيستاين لإلفتاء بحرمة التعرض هلم بسوء حتى من كان منهم 
متهام بجرم، مع توصية منه بأن تتخذ بحقه االجراءات القضائية املبنية عىل رعاية القسط 
والعدل مطالبا السلطات العراقية املعنية توفري احلامية هلم من االعتداء.(٢) وهكذا نجح 
السيد عيل السيستاين ومعه بقية مراجع النجف االرشف يف جلم أي ردة فعل انتقامية او 

ثأرية يف داخل املجتمع العراقي يف وقت يعاين منه البلد فراغا للسلطة.

٢ -خطب اجلمعة واملناسبات الدينية:

مجاليات  من  العربية  للغة  ملا  االسالم،  قبل  العرب  عند  كبري  حظ  للخطابة  كان 
الفصاحة والبيان التي مثلت اجلانب االهم فيام ورد من خطب ذلك العرص، وبطلوع 
الحتياج  اليها  احلاجة  واشتدت  اخلطابة  نشطت  العربية،  اجلزيرة  عىل  االسالم  فجر 

1- حامد اخلفاف، مصدر سابق، ص ٢٥.
٢- عباس جعفر االمامي، الرقابة العامة للمرجعية الدينية، دار العارف للمطبوعات، بريوت، لبنان،٢٠1٤، ص ٦٣.
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الدين اجلديد لإلعالم والتبليغ يف نرش مبادئه، واقناع الناس بدعمه، وقد كان للخطابة 
االثر البالغ يف مجيع مراحل تطور الدعوة، من استنفار اهلمم للجهاد دفاعا عن الدين، 
وتبليغ احكامه وتعاليمه للمسلمني، واصبحت اخلطابة يف ظل االسالم وسيلة اعالمية 
مهمة هلا مواسم واوقات، كخطبتي اجلمعة والعيدين.(1)وبعد واقعة كربالء عام ٦1  
 ذكر بإحياء  الثقافة  نرش  يف  االثر  عظيم  احلسيني  املنرب  خلطباء  اصبح  (٦٨٠م)،  هـ 
استشهاد االمام احلسني، فاألمة االسالمية التي تعاين من خلل يف الثقافة الرسالية 
التي تستوحى من حقائق القرآن الكريم وبصائر السنة وواقعيات العرص، أصبح املنرب 
احلسيني فيها وسيلة ذات أمهية لنرشها، حيث يتلقى الناس حديث اخلطيب احلسيني 
الثقة والقناعة.(٢)وبات خطباء املنرب احلسيني يشكلون حلقات الوصل  بقدر كبري من 
وتوجيه  املجتمع  بناء  يف  الفاعلة  الروافد  أهم  ويمثلون  الرشعية،  وقياداهتا  األمة  بني 
اجلامهري توجيها سليام يرتكز عىل أسس القرآن وتعاليم االسالم، ويستسقي عقيدته من 
منابعها االصلية.(٣) وألن اخلطباء يتعايشون مع اجلامهري مبارشة، والناس هتفو قلوهبا 
يف العادة للمفاهيم والقيم التي يتناوهلا املنرب احلسيني، وتندفع تلقائيا للتجمهر العفوي 
لسامع خطبهم، فقد حتول املنرب اىل وسيلة اعالمية مهمة وأداة ثقافية تربوية وإِصالحية 
وتوجيهية فاعلة، وبات اخلطباء احلسينيون يؤدون دور التبليغ والدعوة اىل اهللا.(٤)وقد 
اختذت املرجعية الدينية باستمرار من اخلطابة وسيلة اعالمية مهمة لنرش الدين والدعوة 
اىل اهللا وتثقيف اجلامهري باألفكار املطلوبة، وشحذ اهلمم وتعبئة الراي العام يف حاالت 
افذاذ  خطباء  العلمية  احلوزات  يف  فتخرج  الظاملني،  احلكام  او  االستعامر  مع  احلروب 
قادرون عىل ايصال صوت املرجعية وتوجيهاهتا الدينية (وحتى السياسية) اىل مجاهريها 

1- عباس جعفر االمامي، الرقابة العامة للمرجعية الدينية ، مصدر السابق، ص٣٦٧.
٢- املصدر السابق، ص1٩.

٣- املصدر السابق، ص٣٧1.

٤- املصدر السابق،ص ٣٧٢.
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بالصورة املطلوب.(1)

ومع بدء دخول القوات الربيطانية اىل البرصة عام 1٩1٤م بعد اندالع احلرب العاملية 
االوىل، أبرق أهايل البرصة اىل علامء الدين يف النجف يطالبوهنم بإعالن اجلهاد املقدس 
به، اجلميع حتت  الكفار حميطون  البرصة،  العام، ورد يف بعضها ما نصه: «ثغر  والنفري 
وقد  بالدفاع».(٢)  العشائر  بأمر  ساعدونا  االسالم،  بالد  باقي  عىل  نخشى  السالح، 
واخذ  االسواق،  يف  هبا  املنادي   وناد املساجد،  يف  علنا  وامثاهلا  الربقية  هذه  تليت 
الناس بخطبهم احلامسية ويؤكدون فيها ان االنكليز  الوعاظ واخلطباء يلهبون مشاعر 
القرآن، وينتهكون  املقدسة، وحيرقون  العراق فسيهدمون مساجده وعتباته  احتلوا  إذا 
اسواقهم،  واغلقوا  وماجوا،  فهاجوا  والشيوخ،  االطفال  ويذبحون  الناس،  حرمات 
أوامر  ينتظرون  العتبات  وامليادين وصحون  الساحات  اعامهلم، واجتمعوا يف  وعطلوا 
وأعلن  وحرض  فوعظ  احليدري  مهدي  السيد  املنرب  رقي  الكاظمية  علامئهم.(٣)ويف 
كاظم  السيد  صعد   1٩1٤ عام  األول  كانون  ويف  احلرب،  ميدان  اىل  بنفسه  خروجه 
الدفاع  عىل  فيها  حثهم  خطبة  الناس  يف  وخطب  احليدري  الصحن  يف  املنرب  اليزدي 
عن بالد املسلمني.(٤)وهكذا لعبت اخلطابة دورها الكبري يف اجلهاد ضد االنكليز عام 

.1٩1٤، ومن بعده يف ثورة العرشين التي عرفت بالثورة العراقية الكرب

ويف نيسان من عام 1٩٩٨م أقيمت أول صالة مجعة يف مسجد الكوفة بإمامه السيد 
إلقامة  املنع  من  طويلة  فرتة  بذلك  كارسة  1٩٩٩م)  عام  قتل:   ) الصدر  صادق  حممد 
صالة اجلمعة يف املساجد الشيعية من قبل نظام صدام حسني، لكن النظام مل حيتمل إِقامة 
الصالة فدبر خطة اغتال فيها السيد الصدر ونجليه يف منطقة احلنانة بالنجف يف التاسع 

1- املصدر السابق. ص٣٧1.
٢- كامل سلامن اجلبوري، السيد حممد كاظم اليزدي، مصدر سابق،٢٢1.

٣- املصدر السابق، ص٢٢1.
٤- املصدر سابق، ص٢٢1.
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صالة  منرب  أصبح  ٢٠٠٣م،  عام  النظام  سقوط  وبعد  1٩٩٩م.  عام  شباط  من  عرش 
الشعبية. وباتت خطب اجلمعة  املرجعية وقواعدها  للتواصل بني  اجلمعة وسيلة قوية 
املختلفة  الدينية  والتيارات  املرجعيات  نظر  وجهات  تعكس  التي  الرئيسية  املنابر  أحد 
حيال القضايا املهمة واالحداث واملستجدات، وتتىل هبا ايضا بياناهتا الرسمية. وصالة 
اجلمعة يف زمان الغيبة ليست واجبة وانام ختيريية لد الشيعة -وان كان بعض املراجع 
الظهر  صالة  إِقامة  أو  إِقامتها  بني  خمري  رشوطها  تواجد  عند  املكلف  -و  أوجبها  قد 
يوم اجلمعة، وإذا أقيمت برشوطها أجزأت عن صالة الظهر.(1) وليست هناك معايري 
حمددة حول حمتو خطب صالة اجلمعة يف الدين االسالمي بطوائفه املختلفة والسيام 
املعايري  يتعلق منها باجلانب السيايس، بل ان االنظمة االستبدادية هي من وضعت  ما 
وحرصهتا يف اجلانب الروحي دون السيايس.(٢) غري ان خطب اجلمعة يف العراق تغريت 
جذريا بعد العام ٢٠٠٣م، وحتولت يف جمملها إِىل مناقشة أسبوعية للقضايا السياسية، 
وال يمكن جتاهل الدور االجيايب الذي يقوم به بعض خطباء اجلمعة يف حتديد مكامن 
الكثري  العراق  يف  ليس  وعمليا  كربالء،  يف  اجلمعة  خطب  يف  كحال  السيايس  اخللل 
من رجال الدين املستقلني عن التوجهات السياسية واحلزبية، وهلذا يمكن يف الوسط 
الشيعي مالحظة خطباء يروجون للمنهج السيايس للتيار الصدري وآخرون يروجون 

للمجلس االسالمي األعىل أو حزب الدعوة أو حزب الفضيلة.(٣)

غري أن منرب صالة  اجلمعة يف الصحن احلسيني بكربالء، الذي يرتقيه بالتناوب اثنان 
من معتمدي السيد السيستاين، ومها الشيخ عبد املهدي الكربالئي، والسيد أمحد الصايف، 
 منرب معرب بصورة مبارشة عن آراء املرجع األعىل السيد عيل السيستاين، حتى ان فتو

1-  الشيخ حممد اسحاق الفياض، منهاج الصاحلني العبادات، ج1، د.م، 1٤٢٦ هـ، ص ٢٨٠.
WWW.AL- ،٢- مصطفى الكاظمي، خطب اجلمعة منرب للتصعيد السيايس، موقع املونيتور االلكرتوين

MONITOR،COM
٣- املصدر السابق.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

الثانية  املنرب يف اخلطبة  الكربالئي من هذا  املهدي  الشيخ عبد  الكفائي تالها  الوجوب 
لصالة اجلمعة يوم 1٤ شعبان 1٤٣٥  هـ املوافق 1٣ حزيران عام ٢٠1٤ميالدية، الذي 
التصدي  يواجه حتديا كبريا وخطرا عظيام» وأن مسؤولية  العراق وشعبه  «ان  فيه  جاء 
هذا   » وأن  مقدسًا»  «دفاعًا  إياه  ا  معدّ اجلميع»  مسؤولية  هي  ومقاتلتهم»  لإلرهابيني 
مئات  لتطوع  طريقًا  البداية  يف  كان  الكفائي»  بالوجوب  املواطنني  عىل  واجب  الدفاع 

اآلالف يف احلشد الشعبي.

ويف دراسة حتليلية أجراها الباحث عىل عينة عشوائية خلطب صالة اجلمعة التي ألقيت 
يف  الصايف  امحد  والسيد  الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  لدن  من   ٢٠1٤ العام  خالل 
الصحن احلسيني بكربالء، بمعدل خطبة واحدة لكل شهر يتم اختيارها عشوائيا ، تبني 
أن النصف االول من العام سيطر عليه موضوع انتخابات جملس النواب العراقي التي 
نيسان عام ٢٠1٤،حيث شغلت ٣٧٫٦ % من مواضيع  الثالثني من  كانت مقررة يف 
مايس  شهر  هناية  حتى  الثاين  كانون  من  بكربالء  احلسيني  الصحن  يف  اجلمعة  خطب 
وبداية شهر حزيران عام ٢٠1٤، وتضمنت دعوات رصحية ومتكررة للتغيري وانتخاب 
النواب اجلديد لتحسني األوضاع  النزهية والكفؤة واملخلصة لعضوية جملس  العنارص 
االقتصادية والسياسية واخلدمية يف عموم حمافظات البالد، مع تأكيد حيادية املرجعية 
وعدم تبنيها ألي قائمة يف االنتخابات. فيام حل موضوع تطبيق الدستور والعدالة يف تنفيذ 
القانون وتنفيذ احلكومة لتعهداهتا ثانيا بنسبة ٢٠٫٧ %. اما موضوع األمن والدعوة اىل 
تطوير األجهزة األمنية لوقف اخلروقات األمنية وعمليات القتل العشوائي للعراقيني 
فكانت حصته من اهتامم املرجعية 1٩٫٤ %. يف حني أن 1٣ % من اهتامم املرجعية يف 
بني  والعالقة  السيايس  الوضع  يف  كانت  كربالء  يف  احلسيني  بالصحن  اجلمعة  خطب 
الكتل ورضورة تنقية األَجواء السياسية حلل مشاكل البالد األمنية واخلدمية. ومل يغب 
موضوع نقصان اخلدمات بالطرح املبارش أو غري املبارش عن مطالبات املرجعية الدينية 



٩٠

حيث شكلت نسبة ٩ % مما تم طرحه يف خطب اجلمعة عرب الدعوة اىل إِصالح الواقع 
اخلدمي املرتدي وتقديم أفضل اخلدمات للمواطنني.(1)

  جدول رقم(1) حماور خطب اجلمعة للصحن احلسيني يف كربالء يف النصف االول عام ٢٠1٤. 
(اعداد الباحث)

خمطط رقم(1) اهتاممات خطب مجعة كربالء يف الصحن احلسيني يف النصف االول من عام ٢٠1٤.
(اعداد الباحث)

1- انظر اجلدول رقم (1).

كانون الموضوعت
الثاني

ترتیبالنسبة المئو�ةالمجموعحز�رانما�سنیساناذارشبا�

الوضع ١
السیاسي

١٣٤ ٪   ١٠   ٣   ١  ١  ٣   ١   ١  

االمن ٢  
واالرهاب

١٩,٤٣٪    ١٥   ٤   ١   ١   ٥   ١   ٣  

  ٣٧,٦١٪   ٢٩   ٢   ٩   ٨   ٦   ١   ٣     االنتخا�ات٣

الدستور ٤
والقانون

٢٠,٧٢٪   ١٦   ٥   ١   ١   ١   ٦   ٢  

  ٥ ٩ ٪   ٧   ٢   ١   ١   ١   ١   ١الخدمات٥

للمواطنني.(1) اخلدمي املرتدي وتقديم أفضل اخلدمات

  جدول رقم(1) حماور خطب اجلمعة للصحن احلسيني يف كربالء يف النصف االول عام 
(اعداد الباحث)
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

عىل  ثم   ٢٠1٤ حزيران   1٠ يف   نينو حمافظة  عىل  املسلحة  املجاميع  سيطرة  أن  غري 
أجزاء من حمافظتي صالح الدين وكركوك ،وما تبعه من إعالن فتو الوجوب الكفائي 
للسيد عىل السيستاين، الذي تاله معتمده يف كربالء الشيخ عبد املهدي الكربالئي، وبنا 
عرف  فيام  وانتظموا  اإلِرهابية  املجاميع  حلرب  العراقيني  من  اآلالف  مئات  تطوع  عليه  
الحقا بـ(احلشد الشعبي) ،وهذه األَحداث املتسارعة أفرزت خطابا جديدا بدت مالحمه 
واالهتامم  االرهاب  عىل  واحلرب  األمن  موضوع  احتل  ،حيث  كربالء  مجعة  منرب  من 
حتت  الواقعة  املدن  لتحرير  العسكرية  واخلطط  له  الالزم  الدعم  وهتيئة  الشعبي  باحلشد 
الثانية موضوعها الوحدة  سيطرة (داعش) املرتبة االوىل بنسبة ٣٤٫٤%.وجاء يف املرتبة 
الوطنية والتامسك يف حماربة االرهاب من لدن مجيع العراقيني، ورضورة إِصالح الوضع 
السيايس ووقف التناحر واخلالف للتوجه معا حلرب االرهاب بنسبة 1٩٫٥% لكل منهام. 
والواقعني اخلدمي واالنساين بام فيه موضوع النازحني من املناطق التي احتلتها املجاميع 
اهتاممات  سلم  يف  ثالثا  حال   خر للذين   ،األخر العراقية  املحافظات  اىل  املسلحة 
املرجعية وتوجيهاهتا بواقع 1٣٫٨%. اما احلفاظ عىل الدستور وتطبيق القانون واحرتام 
املهل الدستورية وحماسبة املقرصين والفاسدين فحصل عىل 1٢٫٧ % من اخلطاب عرب 

املنرب نفسه.(1) 

1- انظر جدول رقم(٢).

ترشين ايلول ابمتوزاملوضوعت

االول

ترشين 

الثاين

كانون 

االول

النسبة العدد

املئوية

مرتبة

االمن وحرب 1

االرهاب

٣٤٫٤%  ٣٠  ٣  ٢  ٩  ٢  ٧  ٧1  

  1٩٫٥٢%  1٧  1  ٣  1  ٢  ٦  ٤الوضع السيايس٢ 

  1٩٫٥٢%  1٧   1  1  ٦  ٢  ٢  ٥الوحدة الوطنية٣

  1٢٫٧٤%  11   1  ٥  1  1  1  ٢الدستور والقانون٤

  1٣٫٨٣%  1٢  ٥  1  ٢  ٢  ٢ خدمي وانساين٥
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(اعداد   .٢٠1٤ عام  الثاين  النصف  يف  بكربالء  احلسيني  الصحن  يف  اجلمعة  خطب  حماور  رقم(٢)  جدول 

الباحث)

    .٢٠1٤ عام  الثاين  النصف  يف  بكربالء  احلسيني  الصحن  يف  اجلمعة  خطب  حماور  رقم(٢)  خمطط 

(اعداد الباحث)

وعىل مد األسابيع التالية إلعالن بيان الوجوب الكفائي، واصلت املرجعية الدينية 
عرب منرب اجلمعة يف كربالء اصدار التوضيحات اخلاصة ببيان الوجوب الكفائي والفئات 
التي يشملها، وتقويم عمل احلشد الشعبي، وتقييم مستو تعامل الدولة معه واهتاممها 
به. وبحسب هذا تكون املرجعية الدينية نجحت يف تعبئة الرأي العام ودفع اآلالف إىل 

التطوع ملقاتلة اإلِرهاب عرب منرب صالة اجلمعة بخطبها االسبوعية.

٣ -البيانات:

عام  الثاين  النصف  يف  بكربالء  احلسيني  الصحن  يف  اجلمعة  خطب  حماور  رقم(٢)  جدول 
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

    املرجعية الدينية وبحسب العرف الشائع يف املوروث الشيعي االمامي، منصب ديني 
ال ينحرص يف شخص يعني بمرسوم تتخذه السلطة احلاكمة، بل هو منصب قيادي يتواله 
املجتهد الذي تتوافر فيه رشوط التقليد.(1) والشيعة يتأثرون عادة بمراجعهم وما يصدر 
عنهم من مواقف وتوجيهات وبيانات، بل ان هذا املؤثر هو من ابرز املؤثرات احلساسة 
عىل وجه اخلصوص، واستنجادهم باملرجعية وثقتهم املطلقة هبا وحرصهم عىل الرجوع 
الروحي  املرشد  وكوهنا  الوالئي  بعنواهنا  املرجعية  فإن  املقابل  ويف   ،(٢) واخلضوع  اليها 
الناس  سلوك  رقابة  الرشعي  واجبها  من   تر املجتمع  يف  احلسنة  واالسوة  والفكري 
وارشادهم.(٣) لقد كان ألكثر من مرجع ديني شيعي حضوره القوي يف تاريخ هذا البلد 
الشريازي (ت: 1٣٣٨   تقي  السيد حممد  منهم  التي عاشوها،  التارخيية  الفرتة  وبحسب 
الرشيعة  وشيخ  هـ\1٩1٥م)،  احلبويب(ت:1٣٣٣  سعيد  حممد  والسيد  1٩٢٠م)،  هـ\ 
الغطاء(ت:1٣٧٤  كاشف  حسني  حممد  1٩٢٠م)،والشيخ  هـ\  االصفهاين(ت:1٣٣٨ 
باقر  حممد  والسيد  هـ\1٩٧٠م)،  احلكيم(ت:1٣٨٩  حمسن  والسيد  هـ\1٩٥٥م)، 
الصدر(ت:1٤٠٠ هـ\1٩٨٠م)، والسيد ابو القاسم اخلوئي(ت:1٤1٢ هـ\1٩٩٢م)، 
السيستاين، وكل  السيد  الصدر (ت:1٤1٩ هـ\1٩٩٩م)، واخريا  والسيد حممد صادق 
واحد من هؤالء املراجع الكبار (وغريهم كثري) امتاز بسريته اخلاصة وكان له تأثري مبارش 
وغري مبارش يف بنية العراق السياسية والعلمية، وكل بحسب ايامنه ومبادئه الفكرية والفقهية، 
السياسية اخلاصة.(٤)وقد  التي حكمت واثرت وطبعت عصورهم وازمنتهم  والظروف 
اىل مواقف عملية.(٥) وكانت  التاريخ   الواجب عىل مد العلمية هذا  احلوزة  أعالم  ردّ 
عالقتهم باألمة عالقة تعاط مستمر يف كل ما يتعلق بحاجاهتا عىل مستو املفاهيم الدينية 
املرتبطة باحلياة، او عىل مستو حتديد املواقف العملية يف جمال العبادات واملعامالت وعىل 

1- سليم اجلبوري، السيد السيستاين مرجعية االنسانية والعيش املشرتك، ط1، دار الرافدين للطباعة والنرش، بريوت، لبنان،٢٠1٣، ص ٢٣٩. 
٢- سليم اجلبوري، السيد السيستاين مرجعية االنسانية والعيش املشرتك ، مصدر سابق، ص٣٠٠.

٣- عباس جعفر االمامي، الرقابة العامة للمرجعية الدينية، مصدر سابق، ص٤1٩.
٤- غالب الشابندر، السيستاين راهنا، الدار البيضاء، لبنان، بريوت،٢٠1٥، ص٩.

٥- حممد باقر احلكيم، احلوزة العلمية، مصدر سابق، ص ٣٤٧.
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الصعد املختلفة، مما جيعل املرجع الديني مسؤوال عن حتديد املوقف العميل للمكلف 
بإِزاء كل قضية يواجهها او تواجهها االمة بصورة عامة، ويف املقابل جيد املكلف نفسه 
 لد االلتزام  تعمق  وكلام  الرشيعة،  ألحكام  طبقا  املوقف  ذلك  تطبيق  عن  مسؤوال 
لذلك  وادراك،  وعي  عن  الدينية  املرجعية  عىل  اعتامدهم  تأكد  وعيهم،  وزاد  املكلفني 
دأبت املرجعية الدينية عىل رفع املستو الثقايف للمجتمع يف العراق ببياناهتا وتوجيهاهتا 
للمجتمع.(1) واملرجعية تلجأ يف العادة إىل إصدار البيانات يف املواقف املهمة والقضايا 
اتباعها ومريدهيا، أم  بيان رأهيا للجميع، سواء كان املقصود  التي حتتاج اىل  احلساسة، 
السلطة احلاكمة، ام قوات االحتالل يف زمان الغزو اخلارجي واالحتالل، وقد متر األمة 
بمرحلة صعبة وحساسة حتتاج اىل موقف علني للمرجعية لدرء فتنة طائفية او حتشيد 
الرأي العام او اعالن النفري بوجه خطر داهم، او محاية البلد، وقد كان لبيانات املرجعية 
الدينية اكرب األثر يف تعبئة الرأي العام وحتشيد املقاتلني يف مرحلة اجلهاد ضد االحتالل 
العرشين،  بثورة  املعروفة   الكرب العراق  ثورة  ويف  1٩1٤م،  عام  للعراق  الربيطاين 
واملوقف الرافض التفاقية عام 1٩٢٢م الرسية بني حكومة العراق وبريطانيا، واملوقف 
االغلبية  بحق  جمحفة  كانت  التي  ايضا،   1٩٢٢ عام  التأسييس  املجلس  انتخابات  من 
الشيعية يف البلد، واملوقف من اتفاقية عام 1٩٣٠م، املوقعة بني حكومة نوري السعيد 
احلكومات  والنشيط يف كل  املستمر  املعارضة  خط  متثل  املرجعية  وبريطانيا.(٢)وكانت 
سواء يف العهد امللكي أم اجلمهوري أم حكم سلطة البعث، ومل حيدث بينها وبني أي 
حكومة عراقية أي تقارب جوهري حقيقي اال بعد احتالل العراق عام ٢٠٠٣م؛ لتوفر 
الظروف املناسبة هلذا التقارب.(٣) ولضامن اعادة بناء الدولة عىل اسس صحيحة بعيدا 
عن تدخل القو االجنبية، مستفيدة عىل ما يبدو من جتربة ثورة العرشين وما اعقبها 

1- عباس االمامي، الرقابة العامة للمرجعية، مصدر سابق، ص٣٤٧.
٢- حممد باقر البهاديل، احلياة الفكرية يف النجف، مصدر سابق، بترصف.

٣- باسم عبد السادة، دور املرجعية يف العملية السياسية يف العراق بعد العام ٢٠٠٣، رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة اىل كلية 
العلوم السياسية جامعة بغداد، ٢٠1٠م.ص 1٨٥.
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من التفاف بريطاين عىل اهداف الثورة ونتائجها بطرائق شتى، وعىل الرغم منه مثلت 
متتلك  كانت  التي  االوقات  يف  حتى  السلمية  املعارضة  دور  املراحل  كل  يف  املرجعية 
وهو  اخلط،  طول  عىل  الزمتها  سمة  وهي  الستخدامها،  واملؤهالت  القوة  من  مزيدا 
ما اشتهرت به حوزة النجف املعروفة باالعتدال والعقالنية.(1) و أصدر السيد حمسن 
احلكيم العديد من البيانات يف مناسبات خمتلفة محلت مواقف سياسية ورشعية، داخليا 
وخارجيا، بعضها يتعلق بقوانني وإِجراءات حملية، واخر ترتبط بالقضية الفلسطينية 
وقضايا اسالمية اخر، و اشتهر عن السيد حممد باقر الصدر إِصدار بيانات ضد نظام 
البعث احلاكم كانت ذات أَثر واضح يف تصعيد املواجهة مع النظام وزيادة العزلة بينه 

وبني الشعب.

ومنذ سقوط النظام يف العراق عام ٢٠٠٣م، مر العراق بمرحلة سياسية حرجة افرزت 
انعكاسات امنية وجمتمعية خطرية عىل مستو النظام واملجتمع، وجدت معها املرجعية 
نفسها بحاجة ماسة اىل اصدار بيانات لتوضيح بعض االمور او معاجلة اخر او تأكيد 
 الدعوة اىل تعزيز الوحدة او اظهار التعاطف مع قضايا العرب واملسلمني، وعىل مد
منها  تسع  كانت  بيانا  وعرشين  أربعة  السيستاين  عيل  السيد  اصدر  عاما،  عرش  أحد 
حول االوضاع األمنية يف البالد والتفجريات التي طالت مكاتب مراجع ورجال دين 
وزوار ودور عبادة وكنائس ومواطنني، فيام تناولت مخس منها الشأن السيايس العراقي 
وتداعياته، وبيانان للرد عىل بعض االخبار االعالمية الكاذبة، وثالث بيانات تناولت 
الرحلة العالجية للسيد السيستاين اىل لندن واالعتداء عىل القرآن الكريم يف أَمريكا، اما 
االرسائيلية  واالغتياالت  االعتداءات  ضد  منها  ثالث  فكان  املتبقية  اخلمسة  البيانات 
بحق الشعب الفلسطيني االول حول االعتداء عىل الفلسطينيني يف خميم جنني والثاين 
االعتداءات  حول  والثالث  محاس  حركة  زعيم  ياسني  امحد  الشيخ  استشهاد  حول 

1- باسم عبد السادة، دور املرجعية يف العملية السياسية يف العراق بعد العام، مصدر سابق، ص1٨٦.
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االرسائيلية عىل قطاع غزة، وحول االعتداءات االرسائيلية ضد الشعب اللبناين اصدر 
بيانني االول حول العدوان عىل لبنان عام ٢٠٠٦ والثاين حول جمزرة قانا يف اجلنوب 

اللبناين.(1)

وتعد الفتنة الطائفية التي سادت الساحة العراقية بعد تفجري مرقد االمامني العسكريني 
يف سامراء بتاريخ ٢٣ حمرم احلرام 1٤٢٧هجرية املوافق ٢٢ شباط ٢٠٠٦م صدمة كبرية 
للعامل أمجع فضال عن الشعب العراقي، وقد سعت املرجعية الدينية يف النجف االرشف 
بكل ما أوتيت من قوة وهيبة يف النفوس للوقوف أمام الفتنة الطائفية واحلرب االهلية 
، لينجو العراق وخيرج بسالم، وألجل ذلك أصدر مكتب السيد السيستاين بيانا أَدان 
ًا اهلدف الذي يريده اإلرهابيون والتكفرييون منها إِيقاع الفتنة  فيه اجلريمة النكراء، معدّ
بني ابناء الشعب العراقي لتتاح هلم فرصة الوصول اىل أَهدافهم، ودعا البيان املؤمنني 
بأن يعربوا عن احتجاجهم وإِدانتهم النتهاك احلرمات واستباحة املقدسات بالطرائق 
اىل  تبلغ هبم شدة اجلريمة  أالّ  املؤمنني مجيعا  املرجعية تدعو  بأن  البيان  السلمية، وأكد 
ما يريده االعداء من فتنة طائفية طاملا عملوا عىل ادخال العراق يف اتوهنا.(٢)وبعد اثنني 
 يف سامراء لدن االرهابيني،  وعرشين يوما من جريمة تفجري اإلمامني العسكريني 
فأَصدر  بيوهتم ألسباب طائفية،  من  للمواطنني  بغداد وهتجري  واقتتال يف  فتنة  وقعت 
السيد السيستاين رسالة خاصة اىل الشعب العراقي حول الفتنة الطائفية دعا فيها الشعب 
اىل االعتصام بالوحدة وعدم التفرقة، معربا عن عمق احلزن واالمل الذي يعترص قلبه، 
حمذرا الشعب من الوقوع يف رشك الفتنة الطائفية، مطالبا كل الفرقاء السياسيني بتحريم 
الطائفي  التسلط  عن  بعيدا  واخلالفات  النزاعات  حلل  البناء  واحلوار  العراقي  الدم 

والتحكم العرقي.(٣)  

1- ينظر كتاب حامد اخلفاف البيانات الصادرة عن السيد السيستاين،ط٦،مصدر سابق.
٢- حامد اخلفاف، البيانات الصادرة، مصدر سابق، ص1٤٩.

٣- املصدر السابق ، ص1٥٨.
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 ٤ -السلوك العميل:

وبعد حدوث التحوالت والتغريات االجتامعية والثقافية والسياسية املختلفة منذ بداية 
الطبيعي، فيام يسمى  امليالدي، تبوأت املرجعية موقعها  الرابع اهلجري/ العارش  القرن 
بمرحلة ما بعد الغيبة الكرب، وقامت بدورها املطلوب ومتكنت من حفظ التشيع من 
االهنيار واالندثار كام حدث للكثري من املذاهب االسالمية عرب التأريخ.(1) ويكمن رس 
القوة والقدسية يف موقع املرجعية لد الشيعة يف عنرصين رئيسيني مها املسري الطويل 
يف جمال االجتهاد واستنباط أَحكام الرشيعة حتى الوصول اىل االحاطة الواسعة املعرب 
علمية، والنقاء والنزاهة يف السلوك اىل درجة التقو والعدالة.(٢) وهلذا تلقي  عنها باألَ
املعصوم،  بينهم وبني االمام  الوصل  باعتبارها حلقة  املرجعية  ثقلها خلف  االمة بكل 
للشيعة عىل االجتهاد واالفتاء والتدريس والبحث  املرجع االعىل  تتوقف مهامت  وال 
اىل  ذلك   تتعد بل  والثقافية،  العلمية  الكوادر  وتربية  اخلصومات  وفصل  والقضاء 
وهنا  املصريية،  القضايا  جتاه  احلاسم  املوقف  واختاذ   ، لالمة  العامة  باملصالح  االهتامم 
ه السياسيون مصدر  تربز القيادة احلكيمة والكفاءة االدارية للمرجع يف التصدي ملا يعدّ
 القوة يف القرار.(٣)وغالبا ما يكون السلوك العميل واحدا من اكثر قوة يف التعبري لد
املرجعية الدينية واوساط احلوزة العلمية، فعندما يتحرك املرجع بنفسه ، او يعطل درسه 
العلمي، او ما شابه ذلك فهذا يعني ان االمر مهم وحساس وال يمكن السكوت عليه 
او جتاهله، فقد ظهر دور املريزا حممد تقي الشريازي زعياًم مأل الفراغ السيايس الديني 
يف املرجعية الشيعية، بعد هجرته من سامراء اىل كربالء وكان له دور مؤثر يف اإلعداد 

1- عباس االمامي، الدور السيايس للمرجعية الدينية، مصدر سابق، ص1٣.
٢- املصدر السابق، ص11.

٣- املصدر السابق، ص 11-1٢.
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للثورة العراقية الكرب عام 1٩٢٠م وتصديه لقيادهتا، وقد تويف، عندما كانت الثورة 
يف اوج قوهتا، يف السابع عرش من آب 1٩٢٠م، وكان مراجع النجف يلتقون باجلموع 
1٩1٤م  عام  اول  كانون  ففي  مهم،  امرًا  هناك  كان  اذا  احليدري  الصحن  يف  البرشية 
صعد السيد كاظم اليزدي املنرب يف الصحن احليدري وخطب بالناس خطبة حثهم فيها 
ان  بدنا  العاجز  الغني  واوجب عىل  االنكليز،  بوجه  االسالمية  البالد  الدفاع عن  عىل 
جيهز من ماله الفقري القوي، فكان لكالمه صد رددته االطراف.(1) وكان من سياسة 
السيد حمسن احلكيم إذا اراد ان يعرب عن غضبه وعدم رضاه االحتجاب عن لقاء ممثيل 
التي  او السفر اىل مكان آخر تعبريا عن االحتجاج واستعراضا لقوة املرجعية  السلطة 
ستربز باحتفاالت التوديع واالستقبال واملواكبة.(٢) ويف عام 1٩٤٨م كان السيد حمسن 
عن  بالتوقف  العراقي  اجليش  أمرت  ألهنا  العراقية؛  احلكومة  عن  راض  غري  احلكيم 
ملا  السعيد وظل متأملا  امللك والويص ونوري  التقدم لتحرير فلسطني فرفض استقبال 
الثالثي عىل مرص عام  العدوان  الدماء.(٣) وجاء  القتل وسفك  حيدث يف فلسطني من 
1٩٥٦م من قبل فرنسا وبريطانيا وارسائيل بإثر قرار الرئيس مجال عبد النارص تأميم 
قناة السويس، فاستنكر السيد احلكيم ذلك اشد االستنكار وامتنع عن اخلروج اىل صالة 
اجلامعة وأَيد موقفه علامء النجف ومراجعها العظام، وعطل الدرس العايل يف النجف 
مدة أسبوعني. وحني شن عبد السالم عارف احلرب عىل أكراد العراق اجتمع السيد 
حمسن احلكيم بجمع من العلامء يف كربالء يف يوم االربعني احلسيني عام 1٩٦٥م إلدانة 
يف  ذلك  جاء  العراقيني،  األكراد  قتال  بحرمة  احلكيم  السيد  أَفتى  وقد  الظاملة،  احلرب 
وقت كان فيه عبد السالم عارف قد مجع بعض العلامء يف مؤمتر إِسالمي حرضه مفتي 
كراد «بغاة»  جيوز قتاهلم، وكان ملوقف السيد احلكيم  بغداد وشيخ االزهر إلعالن أن األَ

1- كامل سلامن اجلبوري، السيد حممد كاظم اليزدي، مصدر سابق، ص٢٢٢.
٢- عباس االمامي، الدور السيايس للمرجعية، مصدر سابق، ص٥٣.

٣- حممد حسني الصغري، اساطني املرجعية الدينية، مصدر سابق، ص٥٨.
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أثره يف إِفشال هذا املؤمتر، وبالتايل فشل عارف يف احلصول عىل فتو رشعية ملحاربة 
بنفسه  السفر  احلكيم  حمسن  السيد  قرر  1٩٦٩م  عام  ويف  العراق.(1)  شامل  يف  االكراد 
من مقره يف النجف اىل بغداد العاصمة يف حماولة إلظهار سخطه عىل ممارسات (النظام 
معارضته  قوة  عن  انطباعا  السلطة  وإلعطاء  العراقي،  الشعب  جتاه  التعسفية  البعثي) 

واتساع قاعدته الشعبية.(٢)

التوجه الكبري والنافذ  وبعد عام ٢٠٠٣م لفت انظار الكثريين، والسيام السياسيني، 
اهلامة  القضايا  من  الكثري  يف  نفوذها   ومد االرشف  النجف  يف  الدينية  للمرجعية 
واحلساسة، ما دفعهم اىل التوجه اليها واألخذ برأهيا عىل الرغم من اختالف وجهات 
 ، فيها  أعضاء  أو  الالحقة  احلكومات  رؤساء  او  احلكم  جملس  يف  اعضاء  مع  نظرها 
حتى ممثل االمم املتحدة كان يعرض آراءه ومقرتحاته عىل املرجعية الدينية يف النجف 
االرشف قبل طرحها بشكل هنائي وعلني.(٣)ويف املقابل مل تفرض املرجعية الدينية رأيا 
عىل أحد أبدا، وإنام حتاول ان تبدي رأهيا فقط يف االمور التي يتم التشاور او االستفسار 
عنها من قبل أي كان، اال ان ايامن الناس بدورها وحسن ظنهم هبا هو الذي يدفعهم 
عىل  السيستاين،  السيد  عن  ملزمة.(٤)واملعروف   فتو وكأنه  رأهيا  وحتويل  به  لاللتزام 
وجه التحديد، عزوفه عن التعاطي يف الشأن السيايس، ولو كان السياسيون يف العراق 
أن  السيستاين  السيد  اضطر  ملا  الكبري،  التأرخيي  واحلدث  املسؤولية   بمستو اجلديد 
يتصد هبذه الطريقة، اال ان ترصف اغلب القادة من منطلقات اثنية او دينية او قومية 
او طائفية ضيقة، وعدم تقديمهم املصلحة الوطنية العراقية العامة عىل املصالح احلزبية 
الضيقة ، هي التي محلت املرجعية الدينية مسؤولية تارخيية من اجل االطمئنان عىل تقدم 

1- عباس االمامي، الدور السيايس للمرجعية، مصدر سابق، ص٥٣.
٢- جودت القزويني، املرجعية الدينية العليا، مصدر سابق، ص ٢٨٣.

٣- حممد صادق بحر العلوم، االمام السيستاين شيخ املرجعية املعارصة، دار املحجة البيضاء، بريوت، لبنان،٢٠٠٩، ص ٢٠.
٤ - سليم اجلبوري، السيد السيستاين مرجعية االنسانية والعيش املشرتك، مصدر سابق، ص1٠٨.
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العملية السياسية اجلديدة باالجتاه الصحيح.(1) وقد عرب مكتب السيد السيستاين عن ذلك 
بوضوح يف أحد بياناته حيث قال:«عىل الرغم من اهتاممه البالغ ومتابعته املستمرة للشأن 
التدخل يف تفاصيل العمل السيايس وفسح  انه دأب عىل عدم  العراقي بجميع جوانبه اال 
سامحته  ويكتفي  املهمة،  هذه  ملامرسة  السياسيني  من  العراقي  الشعب  ينتخبهم  ملن  املجال 
وزعامء  والوزراء  احلكم  جملس  اعضاء  من  به  ويلتقي  يزوره  ملن  واالرشاد  النصح  بإبداء 

االحزاب وغريهم».(٢)

       ويف الثاين والعرشين من شباط عام ٢٠٠٦م، تم تفجري القبة الذهبية ملرقد االمامني 
عيل اهلادي واحلسن العسكري يف سامراء، الذي أد إىل إحداث أرضار جسيمة باملرقد، 
وعىل الفور عقد مراجع الدين اجتامعًا يف بيت آية اهللا السيد عيل السيستاين بالنجف األرشف 
ضم السيد عيل السيستاين والسيد حممد سعيد احلكيم والشيخ بشري النجفي والشيخ حممد 
الذي  نوعه  من  االول  العميل  السلوك  هلذا  ،وكان  احلادث  يف  للبحث  الفياض  اسحاق 
التفجري  التي احدثها  الشديدة  الفورة  السيطرة عىل  اثر كبري يف  يتم تداول صوره اعالميا، 
الفعل  رداْت  واالبتعاد عن  للتهدئة  االجتامع  من  دعوات  بعد صدور  العراقي  الشارع  يف 

املضادة، واعالن احلداد مدة سبعة ايام.(٣)

ومن جانب آخر، فإِن تدهور األوضاع األمنية واالقتصادية واخلدمية واسترشاء الفسادين 
ان  بعد  احلكوميني،  واملسؤولني  والسياسيني  املرجعية  بني  اهلوة  من  وسع  واالداري  املايل 
 عجزت عن اقناع السياسيني عىل الرغم من مناشداهتا الكثرية لتعديل الواقع ورفع مستو
اخلدمات ووقف التدهور االمني، ثم جاءت التظاهرات الشعبية يف بغداد وبقية املحافظات 
العراقية يف اخلامس والعرشين من شباط عام ٢٠11م بالتزامن مع الربيع العريب، فأصدر 
السيد السيستاين بيانا يف اليوم التايل للمظاهرات جاء فيه:«ان املرجعية الدينية العليا اذ تقدر 

1- املصدر السابق ، ص1٠٩.
٢  - عامر البغدادي، فقيه عرص ورجل سياسة ملحات من حياة االمام السيستاين، الرائد للطباعة، النجف االرشف، ط٢، د.ت، ص٣٧.

www.sistani.org ٣   - املوقع الرسمي للسيد السيستاين
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يوم امس بصورة سلمية حضارية  املواطنني االعزاء ممن شاركوا يف مظاهرات  اداء  عاليا 
ومن مل يشاركوا حتسبا ملخاطر استغالهلا من قبل ذوي املأرب اخلاصة، تدعو جملس النواب 
العامة  اخلدمات  حتسني  سبيل  يف  وملموسة  جادة  خطوات  اختاذ  اىل  العراقية  واحلكومة 
للعاطلني  العمل  فرص  وتوفري  التموينية  البطاقة  ومفردات  الكهربائية  الطاقة  والسيام 
ومكافحة الفساد املسترشي يف خمتلف دوائر الدولة، وقبل هذا وذاك: اختاذ قرارات حاسمة 
بإِلغاء االمتيازات غري املقبولة التي منحت لألعضاء احلاليني والسابقني يف جملس النواب 
وجمالس املحافظات ولكبار املسؤولني يف احلكومة؛ من الوزراء وذوي الدرجات اخلاصة 
مبالغ  سنويا  تكلف  رضورية  غري  حكومية  مناصب  استحداث  عن  واالمتناع  وغريهم، 
التي  الدينية  املرجعية  ان  منها.  قائم  هو  ما  والغاء  املحروم  الشعب  هذا  اموال  من  طائلة 
طاملا اكدت عىل املسؤولني رضورة العمل عىل حتقيق مطالب الشعب املرشوعة، حتذر من 
مغبة االستمرار عىل النهج احلايل يف ادارة الدولة ومما يمكن ان ينجم عن عدم االرساع يف 
وضع حلول جذرية ملشاكل املواطنني التي صربوا عليها طويال.».(1) وفيام بعد أكد مكتب 
يف  مسؤول  أو  عراقي  سيايس  أي  استقبال  عن  يمتنع  االعىل  املرجع  ان  السيستاين  السيد 
احلكومة ألهنم ال ينصتون اىل نصائح املرجعية وتوجيهاهتا املتعلقة بمصلحة الشعب وألنه 
غري راض عن ادائهم.(٢) فيام استمر السيد السيستاين يف استقبال املواطنني بشكل اعتيادي 

واستقبال الوفود الرسمية العربية والدولية.

اخلالصة: 

االرشف  النجف  يف  الدينية  املرجعية  هبا  مرت  التي  املختلفة  الظروف  من  الرغم  عىل 
احلسينية  واملنابر  اجلمعة  وخطب   الفتو ومنها  املبارشة  خطاهبا  وسائل  عرب  نجحت، 
باالجتاه  االمة  قيادة  يف  االرض  عىل  العملية  املواقف  جانب  اىل  الرضورة  عند  والبيانات 

1  - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص1٩1.
٢   - املصدر السابق، ص٢1٣.



1٠٢

املرشوعة  باحلقوق  املطالبة  باجتاه  يصب  بام  وتوجيهه  العام  الراي  وصناعة  الصحيح، 
التي  واحلساسة  الصعبة  املراحل  بعض  يف  والسيام  املضادة،  املخططات  ومواجهة 

شهدت ضبابية يف الصورة، او تداخال يف املواقف واالحداث. 
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 املبحث الثاين

الوسائل غري املبارشة الناقلة للخطاب املرجعي:

كالترصحيات  العام،  الرأي  هبا  حترك  مبارشة  غري  ادوات  الدينية  للمرجعية      
والترسيبات واالجوبة اخلطية لوسائل االعالم املختلفة، والعمل مع املنظامت الدولية 
كاألمم املتحدة حلل املشاكل الصعبة. ونحاول هنا تسليط الضوء عىل أبرز هذه الوسائل 

واالدوات:

وسائل االعالم:

اهلام يف  التأثري  العام ومنها االعالم صاحب  الراي  أذرع مهمة لسلطة  هناك       
النظامني السيايس واحلكومي.(1) ويعد االعالم آلية مهمة للتأثري يف جمريات االمور سواء 
التأثري يف الراي العام او يف القرارين السيايس واحلكومي، وهلذا عد االعالم سلطة رابعة 
توازي السلطات الثالثة االخر الترشيعية والتنفيذية والقضائية، بل قد تذهب بعض 
النظريات احلديثة اىل ان االعالم يفوق القدرات االخر يف القوة والتأثري واالحاطة 
بتفاصيل االمور ومن ثم نقلها للرأي العام.(٢) ومنذ سقوط النظام السابق يف ٩ نيسان 
الوسط  يف  تأثريا  االكثر  الطرف  هو  السيستاين  اهللا  اية  ان  اجلميع  أدرك  ٢٠٠٣م،  عام 
يف  العراقي،  الشارع  توجيه  يف  الفصل  الكلمة  صاحب  هو  وبالتايل  العراقي،  الشيعي 
وقت كانت فيه قوات التحالف الدويل، وسلطة االئتالف التي شكلتها يف أمس احلاجة 
اىل هتدئة الرأي العام العراقي، والسيام الوسط الشيعي بوصفه املكون االكرب والضحية 
املحلية  االعالم  وسائل  من  االسئلة  اهنالت  ولذلك  السابق.  النظام  لسياسات  االوىل 
من  الرغم  وعىل  النجف.  يف  السيستاين  السيد  مكتب  عىل  املختلفة  والعاملية  والعربية 

1- كامل خورشيد مراد، مدخل اىل الراي العام ،مصدر سابق، ص٢٣٦.
٢- الشيخ حممد السند، اسس النظام السيايس عن االمامية، دار االمرية، بريوت، لبنان، ٢٠1٢، ص ٣٨.
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حذر السيد السيستاين الشديد واضطرار مكتبه إلصدار أكثر من تكذيب ألخبار نسبت 
اىل مصادر مقربة منه، بوصفه مل يكن يسمح باستغالل اسمه واصدار آراء ومواقف ال 
علم له هبا، وكان يكذب أي مصدر لإلشاعة.(1) اال انه تعامل بذكاء مع وسائل اعالمية 
بعضها بدت منتقاة إليصال رسائل حمددة يريد املرجع االعىل ايصاهلا اىل جهة او جهات 
معينة او اىل الرأي العام مبارشة وعن وعي وختطيط مسبقني، ويف جواب له عىل سؤال 
لصحيفة الواشنطن بوست االمريكية عن جدول اعامل السيد السيستاين اجاب مكتبه 
وتوكد  املختلفة.(٢)   االعالم  وسائل  تبثه  ما  متابعة  يف  الوقت  بعض  يقيض  املرجع  ان 
مصادر يف مكتبه ان نرشة يومية تقدم اىل السيد السيستاين ويطلع عليها شخصيا تتضمن 
اخلدمية  التقارير  فيها  بام  متعددة  الفضائيات ووسائل االعالم يف جماالت  تبثه  ما  أبرز 
واالنسانية وانه يأمر بحل بعضها عرب مكتبه ويتواصل يف بعضها مع املسؤولني املعنيني. 

    ان تعامل السيد السيستاين مع وسائل االعالم امتاز باحلذر الشديد والدقة يف انتقاء 
املفردات لتكون بعيدة عن التأويل والتحريف، والذي يتابع اجوبته عن اسئلة وسائل 
اخر  جماال  يفتح  ال  جوابه  ان   ير واملحرتف  الدقيق  الغريب  االعالم  خاصة  االعالم 
لألسئلة املحرجة، فحني سأله صحفي فرنيس عن الوقت املناسب خلروج االمريكان 
من العراق اجابه السيد السيستاين بالقول: « ال مربر لوجودهم من االساس، واذا كانت 
هناك حاجة اىل قوات اجنبية حلفظ االمن واالستقرار يف العراق يف املرحلة االنتقالية 
السيستاين يف  السيد  عنه مكتب  احلذر عرب  املتحدة».(٣)وهذا  االمم  مظلة  فلتكن حتت 
بلبنان حول ضعف  النبطية  للنادي احلسيني يف  التابعة  املكتبة  جوابه عن سؤال ملجلة 
السيد دام ظله ال  السيستاين حيث قال: « ان مكتب سامحة  الظهور االعالمي للسيد 
يتعامل مع وسائل االعالم اال يف حدود الرضورة، وفقا للمنهج الذي رسمه له سامحة 

1- حممد صادق بحر العلوم، االمام السيستاين شيخ املرجعية املعارصة، دار املحجة البيضاء، بريوت، لبنان،٢٠٠٩، ص٩٥.
٢- املصدر السابق، ص٣٤.

٣- غالب الشهبندر، السيستاين راهنا، الدار البيضاء، لبنان، بريوت،٢٠1٥، ص ٣٧-٣٨.
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العديد من  التي متارسها  املهنية  ينتبهوا لألساليب غري  السيد، واملؤمل من املؤمنني ان 
وسائل االعالم ويتثبتوا فيام ينرش فيها حول سامحة املرجع».(1) 

    و يف كتاب « النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين يف املسألة العراقية»  
نرش الناطق الرسمي باسم السيد عيل السيستاين حامد اخلفاف جمموعة من االسئلة التي 
وجهتها للمرجع وسائل االعالم بدءا من ٢٩- حمرم- 1٤٢٤ هـ \ ٢- ٤- ٢٠٠٣م.(٢) 
الكتاب جمموعات من االسئلة ضمت ستة ومخسني ومائة سؤاال متنوعا ،من  تضمن 
اثنني وعرشين وسيلة اعالمية عربية واجنبية، من تسع دول، اىل جانب بعض الصحف 
حيث  االمريكية  للصحافة  االسئلة  هذه  من  االكرب  النسبة  العراقية.(٣)وكانت  املحلية 
ارسلت ثامين وسائل اعالم امريكية من صحف وجمالت وقنوات فضائية أربع وستني 

سؤاال متنوعا ،أي ما يعادل ٤1% من جممل االسئلة الواصلة يف تلك الفرتة.(٤)

1- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين، ص٦، دار البذرة، النجف االرشف، ٢٠٠٩، ص٩٨.
٢- املصدر السابق.
٣- املصدر السابق.

- انظر اجلدول رقم (٣).٤- انظر اجلدول رقم (٣).

خمطط رقم (٣) عدد وسائل االعالم التي وجهت اسئلة للسيد السيستاين (اعداد الباحث)
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عدد الدولةت

وسائل       
االعالم

عدد 
االسئلة

نسبة االسئلةنسبة وسائل االعالم

   ٤1 %  ٣٦٫٣%      ٦٤      ٨امريكا1
 1٠٫٢ % 1٣٫٦ %      1٦      ٣اليابان٢
   ٦٫٤ % 1٣٫٦ %      1٠      ٣فرنسا٣
   ٥٫٧ %   ٩٫٢ %      ٩      ٢لبنان٤
   ٦٫٤ %   ٤٫٥ %      1٠      1املانيا٥
   ٥٫٧ %   ٤٫٥ %      ٩      1بولندا٦
  1٧٫٣%  ٩٫٢  %      ٢٧      ٢بريطانيا٧

   ٣٫٨ %   ٤٫٥ %      ٦      1بولونيا٨
   ٣٫٢ %   ٤٫٥ %      ٥      1اهلند٩

       1٥٦     ٢٢    ٩املجموع

خمطط رقم (٤) عدد االسئلة املوجهة للسيد السيستاين بحسب الدول (اعداد الباحث)

جدول رقم (٣) عدد وسائل االعالم بحسب الدول التي وجهت اسئلة للسيد السيستاين (اعداد الباحث)
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اما املحاور الرئيسية التي دارت عليها االسئلة العاملية، باستثناء االمريكية، بام فيها اسئلة 
بعض الصحف املحلية والعراقية الصادرة من اخلارج، فهي الدستور، واالنتخابات، وجملس 
احلكم، وشكل الدولة اجلديدة، ودور رجال الدين فيها، واالوضاع االمنية، والعالقة مع 
االوىل  املرتبة  اجلديد حيتل  العراق  البلد. وكان شكل  االحتالل يف  وقوات  التحالف  دول 
بنسبة 1٧٫٦%، فيام كان معدل االسئلة عن الدور املفرتض لرجال الدين يف العراق اجلديد 
1٤٫٧%، وموضوع العالقة مع قوات التحالف شكل 1٣% من االسئلة، مقابل %1٢٫٥ 
ملوضوع الدستور، اما االحداث االمنية فحظيت ب 11٫٧% من االسئلة، اما دور االمم 

املتحدة فحصل عىل ٢٫٥% من جممل االسئلة.(1)

النسبة الكلية عدد االسئلةاملوضوعت
لألسئلة 

املرتبة  

الدستور1
٢1            % 1٦ ٢٫٥   

     ٤ %            ٧االنتخابات٢

    ٧  ٨٫٢  %          ١٤جملس احلكم٣
    ٣   1٤٫٧ %      ٢٥رجال الدين٤
شكل الدولة ٥

    1 1٧٫٦ %          ٣٠اجلديدة
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جدول رقم(٤) نسبة االهتاممات يف اسئلة الصحافة العاملية باستثناء الصحف االمريكية (اعداد الباحث)
1- انظر جدول رقم(٤).



1٠٨

فكانت  السيستاين  للسيد عيل  االمريكية  الصحافة  قدمتها  التي  االسئلة  اجتاهات  اما 
اذا كان  اجلديد وما  العراق  الدين يف  منها عن دور رجال  ، حيث كانت ٦٨%  خمتلفة 
العراقي  العام  للرأي  استطالع  اظهر  حيث  الفقيه،  لوالية  االيراين  االنموذج  سيطبق 
اجري يف آب عام ٢٠٠٣م بتكليف من الواليات املتحدة االمريكية ان نسبة  ٨٧% من 
العراقيني تفضل ان تشارك اجلامعات الدينية يف السلطة احلكومية، فيام ايد ٥٦% منهم 
ان يكون للزعامء الدينيني دور يف السياسة، وكان رأي ثلث العراقيني الذي استطلعت 
رؤية  موضوع  بعده  وحل  بالدهم.(1)  يف  اسالمية  دولة  اقامة  يفضلون  اهنم  آراؤهم 
املرجعية ملجلس احلكم وقراراته التي قوبل بعضها باعرتاض املرجعية كقانون املرحلة 
العراق  يف  وقواته  التحالف  مع  العالقة  اما   ،%٤٢٫٨ بنسبة  اجلديد  للعراق  االنتقالية 
فحظي بنسبة ٣٦٫٣ من اسئلة االعالم االمريكي مقابل ٣٣٫٣% ملوضوع الدستور، 
املدنية  والسلطة  املرجعية  بني  جدل  من  صاحبها  وما  االنتخابات  ملوضوع  و٢٨٫٥% 
االمريكية  يف العراق ، و٢٦٫٦% من االسئلة قام عىل شكل العراق اجلديد بنظر املرجعية 
الدينية ، فيام مل تعر الصحافة االمريكية أي اهتامم لألمم املتحدة ودورها يف العراق، وربام 
يرد اختالف اسئلة الصحافة االمريكية عن غريها اىل اختالف اخلطط االمريكية حيال 
العراق، كوهنا القائد الفعيل واالكرب للتحالف الدويل الذي احتل العراق، او اختالف 
يف  ترفض  كان  وامريكا   ، املثال  سبيل  عىل  االمريكي،  الداخيل  العام  الرأي  اهتاممات 
البداية أي دور لألمم املتحدة يف العراق ولذلك مل تعر الصحافة االمريكية أي اهتامم 

هلذا املوضوع .(٢)

1- الري دايموند، النرص املهدور االحتالل االمريكي واجلهود املتخبطة إلحالل الديمقراطية يف العراق، مركز اخلليج لألبحاث، 
ديب، االمارات العربية املتحدة، ٢٠٠٧، ص٨٣.

٢- انظر جدول رقم (٥)
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

عدد      الموضوعت

االسئلة

عدد االسئلة 

االمر��یة

المرتبةنسبة االسئلة 

      ٥  ٣٣,٣ ٪     ٧     ٢١الدستور١

      ٧  ٢٨,٥ ٪     ٢     ٧االنتخا�ات٢

      ٢  ٤٢,٨ ٪     ٦     ١٤مجلس الح�م٣

      ١     ٦٨ ٪     ١٧     ٢٥رجال الدين٤

      ٨  ٢٦,٦ ٪     ٨     ٣٠ش�ل الدولة٥

      ٣     ٤٠ ٪      ٨     ٢٠االمن٦

      ٤  ٣٦,٣ ٪     ٨     ٢٢العالقة مع التحالف٧

      ٦  ٢٩,٦ ٪     ٨     ٢٧المتفرقة٨

          ٠ ٪     ٠     ٤االمم المتحدة٩

    ٦٤   ١٦٥المجموع

جدول رقم(٥) نسبة اسئلة الصحافة االمريكية للسيد السيستاين قياسا لألسئلة الكلية (اعداد الباحث).

الترسيبات الصحفية.

يف  التارخيي  التطور  وسنن  االجتامعية  القضايا  يف  حتدث  التي  التغيريات  ان       
املجتمعات ال يمكن حتديدها بطرائق حسابية رقمية، بل هي تفاعالت مستمرة، تأخذ 
اشكاال خمتلفة لتحقيق هدفها املطلوب يف كل فرتة من فرتات التاريخ، وعىل مر التاريخ، 
سعت املرجعية الدينية لالحتفاظ بدورها يف املجتمع املسلم واداء رسالتها، وتقديم ما 
تتمكن من اجل حفظ الدين ونرشه والدفاع عنه بحسب اإلمكانات املتاحة والوسائل 

املناسبة يف كل مرحلة من املراحل.(1)

1- عباس االمامي، الرقابة العامة للمرجعية، مصدر سابق، ص٦٣.
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    واملرجعية الدينية بام هلا من مكانة اجتامعية وروحية وسياسية متميزة وثقة كبرية يف 
نفوس ابناء املجتمع املسلم، تقوم باملقابل بالدفاع عن حقوقهم، والسيام ان الكثريين 
يعرفون  ال  لكنهم  جد،  بكل  ويؤدوهنا  عاتقهم  عىل  امللقاة  الواجبات  يعرفون  منهم 
حقوقهم ليطالبوا هبا، وهنا يأيت دور املرجعية لتبيان هذه احلقوق وحثهم عىل املطالبة 
هبا، بخلق مناخات سليمة لنمو العدالة وحتفيزهيم عىل أداء واجباهتم واملطالبة بحقوقهم 
املرشوعة.(1)   ولقد استخدمت املرجعية أساليب شتى يف توعية الناس وتوجيه الرأي 
العام، ومن  العامة والنظام  العام باجتاه مواجهة اخلروقات والتجاوزات عىل األمالك 
العام  الراي  اىل  املواطنني  من  املقدمة  واالجوبة  االستفتاءات  ترسيب  أسلوب  بينها 
هو  ما  فاملرجعية بحسب  املواطنني،  من  اكرب عدد ممكن  عليها  ليطلع  االعالم  وسائل 
معروف تتلقى الكثري من االسئلة واالستفتاءات من اشخاص احيانا ومن « مجع من 
املؤمنني» و تذيل االسئلة يف احيان اخر، فعند دخول القوات االمريكية اىل العراق 
املمتلكات  باالستحواذ عىل  الناس  وقام  العراقية،  الدولة  دوائر  اهنارت  عام ٢٠٠٣م 
العامة كاملدارس والبلديات وادوية املذاخر واملستشفيات، فاستفتى «مجع من املؤمنني» 
هبا،  التعامل  وحيرم  منها  يشء  اخذ  جيوز  «ال  فأجاب  ذلك  عىل  السيستاين  عيل  السيد 
السيد  افتى  نفسه  املوضوع  يف  سؤال  عن  آخر  ضامنا».(٢)جواب  كان  ذلك  فعل  ومن 
عيل السيستاين بالتحفظ عىل هذه املواد ومجعها يف مكان واحد بإرشاف جلنة من اهايل 
املنطقة لتسليمها اىل اجلهات ذات الصالحية الحقا.(٣) وعند تعرض املتاحف العراقية 
للنهب والعبث أفتى السيد عيل السيستاين جوابا عن سؤال بعضهم بحرمة االحتفاظ 
هبا او بيعها او رشائها والزم بوجوب إِعادهتا اىل املتاحف الوطنية، ولعله من الغريب أن 
دها بعضهم تنم عن نزعة وثنية ويفتي  يتصد مرجع ديني ملوضوعة اآلثار يف وقت يعّ

1- عباس االمامي، الرقابة العامة للمرجعية، مصدر سابق ، ص1٤٣.
٢- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، ص1٣.

٣- املصدر السابق، ص1٥.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

بتدمريها.(1) وحول الفساد اإلداري يف دوائر الدولة قال السيد عيل السيستاين : « حيرم 
عىل املوظفني التخلف عن أداء واجباهتم بمقتىض عقود توظيفهم النافذة عليهم رشعا، 
كام حيرم عليهم جتاوز القوانني والقرارات الرسمية مما يتعني رعايتها بموجب ذلك، وما 
يأخذه املوظف من املال – من املراجع او غريه – خالفا للقانون سحت حرام، كام ان 
اهدار املال العام واالستحواذ عليه بل مطلق الترصف غري القانوين فيه حرام ويستوجب 
بسؤال عن حكم رشاء  السيستاين  للسيد  بعضهم  ويتوجه  الذمة»(٢)  واشتغال  الضامن 
األسلحة للدفاع عن النفس فيجيب «ان االسلحة املنهوبة من مراكز اجليش ونحوها 
تبقى ملكا للدولة وال جيوز التعامل هبا بل البد من مجعها وحفظها بإرشاف جلنة من 
اهايل املنطقة لتسلم اىل اجلهة ذات الصالحية الحقا، وليس لغري اجلهات املسؤولة عن 
االمن محل االسلحة واطالق العيارات النارية من غري رضورة».(٣) كل هذه االجابات 
املمتلكات  محاية  وهو  اهلدف  ويتحقق  الفائدة  لتعم  الناس  متناول  يف  تصبح  املنظمة 
العامة وحفظ النظام، وبحسب ما ورد يف كتاب « النصوص الصادرة عن سامحة السيد 
التي  االسئلة  من   %٣٦ فإن  السيستاين  السيد  باسم  الناطق  اخلفاف  حلامد  السيستاين» 
اعقبت سقوط النظام تناولت مواضع فيها جتاوز عىل  الضوابط القانونية يف البلد مع 
غياب الدولة واجهزهتا ،اذ ان عرشًا من االجابات، التي تضمنت ستة وعرشين سؤاال 
حرمت فيها املرجعية بيع االسلحة املنهوبة من املعسكرات ورشائها، او التجاوز عىل 
خطوط الشبكات الكهربائية واآلثار واملواقع االثرية والنفط والوقود وحرمة املتاجرة 
غري  بصورة  احلدود  دخول  او  املخدرات  وهتريب  احلكومية  الدوائر  من  باملرسوقات 
قانونية او نبش املقابر اجلامعية، وهي الظواهر التي بدأت تتفشى يف املجتمع وأرادت 
املرجعية التصدي هلا ، واملوضوع الثاين هو التجاوز عىل املمتلكات العامة واملستشفيات 

1- غالب الشابندر، السيستاين راهنا، ص٢11.
٢- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص1٣٦.

٣- املصدر السابق، ص1٥.
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ودوائر الدولة وأراضيها أو السكن فيها حيث انترشت هذه الظاهرة كثريا بعد سقوط النظام 

استفتاءات  سبعة  يف  منعتها   او  املرجعية  حرمتها  سلوكيات  وهي  الدولة،  اجهزة  واهنيار 

وبواقع ثامنية اسئلة، وموضوع التعامل مع رجال النظام السابق او التقارير االمنية املنسوبة او 

االهتامات املوجهة لعدد منهم حظي بأمهية خاصة لد املرجعية خشية من االنتقام او التشهري 

فمنعت ذلك وأرصت يف جواهبا عن اكثر من مخسة اسئلة عىل رضورة الرجوع اىل املحاكم 

بعد استقرار اوضاع البلد، وا قيدت املرجعية يف 1٣٫٨% من أجوبتها من حركة رجال الدين 

ومنعت تصدهيم للوظائف التنفيذية وأرصت عىل حرص مشاركتهم يف اجلوانب الدينية واألمر 

باملعروف والنهي عن املنكر وضبط األوضاع األمنية يف املناطق ومنعت تصدهيم لبيع املواد 

املرسوقة من دوائر الدولة ورشائها ومنعت فتحهم مكاتب باسم املرجعية، ومنع فيها تعليق 

صوره يف االماكن العامة او يف دوائر الدولة او اطالق اسمه عىل املدارس اكثر من مرة.(1) 

املرتبةنسبة االسئلة عدد االسئلةاالجوبة املرسبة  املوضوعت

    ٣  ١١٪    ٨    ٧املمتلكات العامة١

    ١  ٣٦٪   ٢٦    ١٠املخالفات للقانون٢

    ٣  ١١٪    ٨    ٨االنتخابات٣

    ١٣,٨٢٪    ١٠    ٣رجال الدين٤

    ١٣,٨٢٪    ١٠    ٣امنية٥

    ٤    ٧٪    ٥     ٥قضايا سياسية٦

    ٤    ٧٪    ٥     ٤صور املرجع٧
    ٧٢    ٤٠املجموع

   جدول رقم(٦) االجوبة املرسبة اىل الراي العام (اعداد الباحث)

1- انظر اجلدول رقم(٦)
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

                        خمطط رقم (٥) االجوبة املرسبة اىل الراي العام (اعداد الباحث)

من  «مجع  لـ  سؤال  عن  إجابته  السيستاين  السيد  طرحه  الشهري  الدستور  موضوع  ان 
اهنا  العراق  يف  االحتالل  سلطات  اعلنت   » هو  ٢٠٠٣م،  حزيران   ٢1 يف  املؤمنني» 
قررت تشكيل جملس لكتابة الدستور العراقي القادم، واهنا ستعني اعضاء هذا املجلس 
يقره  الذي  الدستور  تطرح  ثم  البلد،  يف  واالجتامعية  السياسية  اجلهات  مع  باملشاورة 
ان   » السيستاين  السيد  جواب  وكان  عام»  شعبي  استفتاء  يف  عليه  للتصويت  املجلس 
ال  كام  الدستور،  كتابة  جملس  اعضاء  تعيني  يف  صالحية  بأية  تتمتع  ال  السلطات  تلك 
ضامن ان يضع هذا املجلس دستورا يطابق املصالح العليا للشعب العراقي ويعرب عن 
الدين االسالمي احلنيف والقيم االجتامعية  التي من ركائزها االساس  الوطنية  هويته 
النبيلة، فاملرشوع املذكور غري مقبول من اساسه، والبد اوال من اجراء انتخابات عامة 
لكي خيتار كل عراقي مؤهل لالنتخاب من يمثله يف جملس تأسييس لكتابة الدستور، 
كافة  املؤمنني  وعىل  املجلس،  هذا  يقره  الذي  الدستور  عىل  العام  التصويت  جيري  ثم 
طرحها  وتم  وجه،  احسن  عىل  انجازه  يف  واملسامهة  املهم  االمر  هذا  بتحقيق  املطالبة 
الدينية  املرجعية  بني  واسع  جدل  موضوع  بعد  فيام  لتفتح   واسع  بشكل  وتداوهلا 

                        خمطط رقم (٥) االجوبة املرسبة اىل الراي العام (اعداد الباحث)



11٤

الدينية  املرجعية  فيها  تكتفي  املهمة  القضايا  بعض  وهناك  االحتالل».(1)  وسلطات 
بترسيب ترصيح منسوب اىل «مصدر مقرب » تبني فيه موقفها او تثري به امرا امام الرأي 
مسؤولة  كانت  يوم  االحتالل  سلطات  او  العراقية  واألحزاب  احلكومة  أمام  أو  العام 
االمريكي  اجلانب  بشدة من  تراقب  الترسيبات  البالد. وكانت هذه  ادارة  مبارشة عن 
وتؤثر كثريا يف قراراته، حيث يقول السفري بول بريمر يف مذكراته « يلعب السيستاين 
الكاثوليك،   لد الفاتيكان  بابا  يلعبه  الذي  للدور  مماثال  دورا  الشيعية  الطائفة   لد
فهو يدير احلركة اليومية للسياسة لكنه يامرس نفوذه عرب املباحثات اخلاصة مع االتباع 
ويف  واالخر».(٢)   احلني  بني  يصدرها  التي  العامة   الفتاو او  والبيانات  واملخلصني 
موضع اخر يعرتف بريمر بمتابعة ما يتم نرشه يف املوقع االلكرتوين ملكتب السيد عيل 
السيستاين حيث يقول«نرشت رسالة واضحة يف موقع السيستاين عىل االنرتنت، فقد 
غري  «خرباء»  ان  وذكر  ٢٠٠٣م  الثاين  ترشين   1٥ اتفاق  السيستاين  عيل  السيد  ادان 
حمددين أكدوا امكانية اجراء االنتخابات يف غضون أشهر».(٣)  وقد حاول بريمر كثريا 
البحث عن طرائق اخر بعد فشل خططه لالتصال املبارش بالسيد عيل السيستاين، فقد 
انتهز فرصة زيارته اىل الكوت لالجتامع بممثله هناك وابالغه ان القانون االنتقايل يقدم 
املسار الوحيد نحو الديمقراطية يف العراق.(٤)  و ذهب بريمر اىل السيد حسني الصدر 
بالكاظمية « لتحذيره من خماطر مهامجة القانون االداري االنتقايل، وكنت اعلم انه عىل 

اتصال وثيق مع املرجعية يف النجف وأملت يف ان يقنع السيستاين».(٥)        

 
1- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٣٥.

٢- بول بريمر، عام قضيته يف العراق، ص٢1٣.
٣- املصدر السابق، ص٣٤٥.
٤- املصدر السابق، ص٣٩1.

٥- املصدر السابق، ٣٩٩.
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االمم املتحدة:

بعد ان احكمت القوات الربيطانية قبضتها عىل العراق واحتالله عام 1٩1٧م، حاول 
السياسية  الشؤون  يف  الكبار  الشيعة  القادة  نظر  وجهات  استكشاف  االحتالل  قادة 
الشيخ  مع  كوكس  بريس  اجلنرال  اجتمع  1٩1٧م،  عام  أواخر  ففي  إليهم،  وتقريبهم 
حممد تقي الشريازي بمدينة الكاظمية، وأخرب كوكس االمام الشريازي ان الربيطانيني 
جاؤوا اىل العراق حمررين ال فاحتني.(1) لكن الطريقة التي ادار هبا الربيطانيون العراق 
اثبتت عكس ذلك، ووصلت  التي عينوها،  امللك واحلكومة  او عرب  بعد، مبارشة  فيام 
ابو  السيد  العراق، وكان عىل رأسهم  نفيهم من  او  الدين  احلال اىل حد تسفري مراجع 
احلسن االصفهاين والشيخ حممد حسني النائيني والشيخ مهدي اخلاليص، ومل يسمح هلم 
بالعودة عام 1٩٢٤م اال بعد التعهد بعدم التدخل يف السياسة.(٢) ويبدوا ان هذه الصورة 
كانت حارضة يف ذهن املرجعية الدينية يف النجف وهي تتعامل مع الوضع العراقي بعد 
االحتالل االمريكي عام ٢٠٠٣م، ولذلك تعاملت بحذر شديد مع قوات االحتالل 
الدينية إلقحامها  التقرب من املرجعية  العراق  اليوم االول لدخوهلا  التي حاولت منذ 
يف الوضع السيايس اجلديد، لكن املرجعية مل تبد اهتامما هلذه املحاوالت وابقت نفسها 
مرجعيات  كل  ومتسكت  منها،  املدين  الطابع  ذات  حتى  ودوائره  االحتالل  عن  بعيدة 
معهم.(٣)ورفض  التواصل  او  االحتالل  سلطة  يف  املسؤولني  استقبال  بعدم  النجف 
السيد عيل السيستاين أي لقاء او اتصال مع احلاكم املدين يف العراق السفري بول بريمر 
طوال مدة مكوثه يف العراق، واالهم من ذلك ان الرئيس االمريكي جورج دبليو بوش 
بعث برسالتني اىل السيد عيل السيستاين لكنه مل جيب عىل أي منهام، وعندما ذهب اىل 
 برسالة ظلت هي االخر الربيطاين  الوزراء  رئيس  بلري  توين  اليه  بعث  للعالج  لندن 

1- جودت القزويني، املرجعية الدينية العليا، مصدر سابق، ص٢٦٨-٢٦٩.
٢-  املصدر السابق، ص٢٧٤.

٣- عباس امامي، الدور السيايس للمرجعية الدينية، ص٢٦٣.



11٦

السفري  العراق  يف  املدين  االمريكي  احلاكم  أرسل  1٨\٦\٢٠٠٣م  ويف  جواب.(1)  بال 
فلم  املرجع  ملقابلة  السيستاين  عيل  السيد  مكتب  اىل  هوران  هيوم  مساعده  بريمر  بول 
وقد  ايضا.(٢)  بذلك  له  يؤذن  فلم  مقابلة  بدون  ولو  املكتب  دخول  فطلب  له،  يؤذن 
تذمر الكثري من صناع القرار السيايس يف قوات االحتالل من موقف السيد السيستاين 
الرافض الستقباهلم؛ ألهنم كانوا يعدون ذلك اشارة اىل رفضه لالحتالل، فهم يعدون 
يف  بريمر  بول  السفري  دلل  وقد  باالحتالل.(٣)  اعرتاف  بمثابة  عابرا  كان  ولو  لقاء  أي 
مذكراته عىل صدق خماوف املرجعية الدينية من نوايا االحتالل حني أشار اىل انه كان 
مؤمتر  بصنع  1٩٢٥م،  عام  العراق  يف  الربيطانيون  عليه  سار  الذي  النمط  تتبع  ينوي 
جديد  دستور  مسودة  لكتابة  العراقيني  ممثيل  من  منتقاة  جمموعة  من  مكون  دستوري 
يقدم اىل الناس يف استفتاء عام، وجتر انتخابات لتشكيل برملان عراقي يتمتع بالسيادة 
استنادا اىل الرشوط املوضوعة يف الدستور، ويقوم االئتالف بتسليم السيادة اىل حكومة 
منتخبة.(٤)  والسيد عيل السيستاين دعا منذ البداية اىل املقاومة السلمية؛ ألنه كان ير ان 
الشعب العراقي ال يملك مقومات املقاومة املسلحة وان املعركة غري متكافئة، وهي احد 
السياسيني  الربيطاين، وان  العرشين ضد االحتالل  املستنبطة من جتربة ثورة  الدروس 
العراقيني واالحزاب العراقية ليسوا بمستو الكفاءة ووحدة الصف بحيث يتمكنون 
من هتيئة االجواء لالنتخابات واقامة حكومة ذات سيادة، وهو يعلم ان االمر لو ترك 
كذلك فسيبقى العراق اىل امد غري معلوم خاضعًا إلرادة قوات االحتالل.(٥) يف ضوء 
كل ذلك رأت املرجعية ان البديل عن حالة االحتالل هو ان تلعب االمم املتحدة دورا 
رئيسًا يف العراق، ومل ترتد يف الترصيح عن هذه الرغبة بصورة علنية، فحني سئل عن 
والبولندية،  كالبلغارية  واالستقرار  االمن  حلفظ  العراق  يف  تعمل  التي  بالقوات  رأيه 

1- رسول جعفريان، التشيع يف العراق وصالته باملرجعية وإيران، مكتبة فخراوي، املنامة، البحرين، ٢٠٠٨. ص1٧٦.
٢- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٥٥٨.

٣- غالب الشابندر، السيستاين راهنا، مصدر سابق، ص٢٨.
٤- بول بريمر، عام قضيته يف العراق، ترمجة عمر االيويب، دار الكتاب العريب، بريوت، ط1، ٢٠٠٦، ص٢11.

٥- عباس امامي، الدور السيايس للمرجعية، مصدر سابق، ص1٦1.



11٧

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

اجاب السيد عيل السيستاين: « إذا كان هناك حاجة إليهم فليكن عملهم بإرشاف االمم 
لألمم  العام  لألمني  ارسلها  التي  التعزية  رسالة  ويف  االحتالل».(1)  قوات  ال  املتحدة 
املتحدة كويف عنان بمناسبة مقتل ممثله اخلاص يف العراق سريجيو دي ميلو، قال السيد 
السيستاين«...نأمل ان ال يعيق هذا احلادث املؤسف جهود املنظمة الدولية يف مساعدة 
الشعب العراقي يف هذا الظرف العصيب، بل نأمل ان تتوىل دورا مركزيا يف اقامة االمن 
واالستقرار يف العراق خالل املرحلة االنتقالية، وتقوم باإلرشاف عىل اخلطوات الالزمة 
لتمكني العراقيني من ان حيكموا بلدهم بأنفسهم وتعود إليهم السيادة عليه».(٢) وهذا 
الشعبية  املامنعة  ثقافة  اشاعة  عىل  تقوم  الدينية  املرجعية   لد منهجية  وجود  اىل  يشري 
 ،والدعوة للمقاومة السلمية لالحتالل من جهة، وارشاك االمم املتحدة من جهة اخر
بوصفها منظمة دولية ليست ذات اهداف خاصة، ويمكن بمساعدهتا بناء مؤسسات 
لألمم  تنظر  فاملرجعية  االحتالل.(٣)  حالة  اهناء  اىل  للوصول  واالمنية  االدارية  العراق 
املتحدة بوصفها منظمة دولية غري تابعة لدولة ما، وهي معنية بكل شؤون بالد العامل، 
وأن العراق عضو فيها هتمها شؤونه يف هذا الوضع الصعب واالستثنائي، وقد ارادت 
املرجعية الدينية ارشاك االمم املتحدة يف القضية العراقية لتكون عامال مساعدا إلخراج 
العراق من سلطة االحتالل وحتقيق السيادة الكاملة من ناحية، واالستفادة من طاقات 
تلك املنظمة الدولية وخرباهتا يف بناء مؤسسات الدولة العراقية يف خمتلف املجاالت بعد 
 (٤).ناحية أخر نيسان عام ٢٠٠٣م من  التاسع من  النظام يف  اهنيارها بسبب سقوط 
وبعد يومني فقط من صدور فتو السيد السيستاين الشهرية بشأن الدستور، قام ممثل 
االمني العام لألمم املتحدة يف العراق سريجو فريا دي ميلو بزيارة اليه رشح خالهلا السيد 
عيل السيستاين االسباب التي دعته اىل اختاذ موقفه وبدا السيد دي ميلو متفهام ملوقف 

1  - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٧٩.
٢ - املصدر السابق، ص٥٨.

٣ - حسني عيل الفاضيل، االمام السيستاين امة يف رجل، ط1، مؤسسة البالغ للطباعة والنرش، بريوت، لبنان،٢٠٠٨، ص٢٢٤.
٤ - عباس االمامي، الدور السيايس للمرجعية، مصدر سابق، ص ٢٧٣.
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املرجعية وداعام له.(1) وابلغ دي ميلو السيد عيل السيستاين بأنه« ال ير سببا لعدم اقامة 
الرشقية،  تيمور  يف  املتحدة  االمم  ممثل  كان  فعندما  قريب،  عام  العراق  يف  االنتخابات 
اجرت منظمته االنتخابات بعيد وصوله».(٢) وهي الزيارة التي ازعجت احلاكم املدين 
يف العراق بول بريمر الذي ابلغ دي ميلو ان اجتامعه مع السيد عيل السيستاين « جعل اية 
اهللا ييسء فهم مد تعقيد اجراء االنتخابات برسعة يف العراق».(٣) وهذا يعكس ايضا 
بصورة غري مبارشة أن امريكا مل تكن ترغب بدور لألمم املتحدة يف العراق، وكانت اول 
مطالبة علنية بارشاك االمم املتحدة يف القضية العراقية صدرت عن السيد السيستاين يف 
٣٠ حزيران عام ٢٠٠٣م بعد قرابة ٧٠ يوما من احتالل العراق وذلك يف رد له عىل سؤال 
لصحيفة لوس انجلوس تايمز االمريكية حول مطالبته بانتخاب جملس كتابة الدستور 
قال فيه: « وقد تم ترتيب انتخابات املجلس الدستوري يف تيمور الرشقية بإرشاف االمم 
املتحدة – كام أخربنا بذلك ممثل االمني العام – فلامذا ال يمكن ترتيب ذلك يف العراق».(٤) 
وبعد اقل من شهر اعادت املرجعية الدينية طرح مبادرهتا عرب جريدة االقتصاد اليابانية 
التي سألت السيد السيستاين عن رأيه بوجود القوات اليابانية يف العراق، فأجاب قائال 
« يمكن ان ينظر الشعب العراقي اىل قدومهم بإجيابيه إذا تم حتت مظلة االمم املتحدة 
املكلف  العامة لتشكيل املجلس  املالئمة إلجراء االنتخابات  الظروف  ولغرض توفري 
بكتابة الدستور».(٥) ويف 1٤ آب ٢٠٠٣م أنشأت بعثة االمم املتحدة لتقديم املساعدات 
اىل العراق(UNAMI) بموجب قرار جملس االمن الدويل رقم 1٥٠٠ ملساعدة االمني 
العام لألمم املتحدة يف اداء مهمته يف العراق.(٦)ويف 1٩ اب ٢٠٠٣م، هز انفجار ضخم 

1  - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص1٩٤،
٢ - بول بريمر، عام قضيته يف العراق، مصدر سابق، ص1٢٥.

٣ - املصدر السابق، ص1٢٥.
٤ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٤٠.

٥ - املصدر السابق، ص٤٧.
٦ - افنان وطن الزيادين، العالقة بني العراق واالمم املتحدة يف ضوء الفصل السابع بعد العام ٢٠٠٣م، رسالة ماجستري غري منشورة 

مقدمة اىل كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد،٢٠11، ص1٢٤.
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مبنى االمم املتحدة يف بغداد وأسفر عن مقتل املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة 
يف العراق سريجيو فيريا دي ميلو.(1) وقد بعث السيد السيستاين يف ٢1 اب ٢٠٠٣م 
برقية تعزية اىل االمني العام لألمم املتحدة كويف عنان بمقتل السيد دي ميلو جاء فيها 
« تلقينا ببالغ االسف نبأ احلادث املروع الذي اود بحياة ممثلكم الشخيص يف العراق 
السيد رسجيو دي ميلو وعدد من العاملني معه يف مقر االمم املتحدة ببغداد. ونحن اذ 
نستنكر هذا العمل االجرامي ونشيد بالفقيد الذي استقرأنا من خالل زيارته لنا حرص 
يعيق هذا  ان ال  لنأمل  الراهنة،  العراق يف حمنته  الوقوف اىل جانب  املتحدة عىل  االمم 
الظرف  هذا  يف  العراقي  الشعب  مساعدة  يف  الدولية  املنظمة  جهود  املؤسف  احلادث 
من  العراق  يف  واالستقرار  االمن  اقامة  يف  مركزيا  دورا  تتوىل  ان  نأمل  بل  العصيب، 
خالل املرحلة االنتقالية، وتقوم باإلرشاف عىل اخلطوات الالزمة لتمكني العراقيني من 
ان حيكموا بلدهم بأنفسهم وتعود إليهم السيادة اليه».(٢)واستمرت االمم املتحدة بأداء 
دور مهم وكبري يف العراق وكان هلا دور كبري يف كتابة قانون املرحلة االنتقالية واالرشاف 
عىل انتخاب اجلمعية التأسيسية لكتابة الدستور ويف نقل السيادة اىل العراقيني بحسب 
إرادة املرجعية الدينية بل مطالبتها، واستمر التنسيق والتواصل بني ممثيل االمم املتحدة 
يف العراق واملرجعية الدينية يف النجف يف القضايا املهمة واملفصلية يف البالد، وقد تتوج 
السيستاين يف  السيد  اىل  بان كي مون  املتحدة  العام لألمم  بزيارة االمني  التواصل  هذا 

النجف يف ٢٤ متوز ٢٠1٤م.

. .www.un.org\arabic\news ،1- مركز انباء االمم املتحدة، انرتنت
٢- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٥٨.
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  املبحث الثالث

الوكالء واملعتمدون وأثرهم يف الرأي العام

متتاز املؤسسة الدينية يف النجف عن غريها بأن هلا تركيبًا هرميًا يكون املرجع عىل رأسه، 
ويأيت بعده يف الرتتيب ممثلوه ووكالؤه، وهم من علامء الدين الذين درسوا يف الغالب 
عىل يديه او يف مدرسته، ولذك هم عىل معرفة وعلم بآرائه واجتهاداته ويدعون له، اما 
شؤون  كل  يف  آراءه  يتبعون  الذين  الشيعة  عامة  من  فتتكون  للهرم  العريضة  القاعدة 
حياهتم، ويطلق عليهم « املقلدون»، وتستمد املرجعية سلطتها عىل الناس من مصدر 
فيختارونه  املنصب  هلذا  املرجع  بأهلية  يؤمنون  الذين  املقلدون  وهم  واحد،  رئيس 
التي   والفتاو االحكام  التباع  استعداد  عىل  هم  ولذلك  ارادهتم،  بمحض 
يصدرها.(1)واختيار الشيعي ملرجع التقليد يتم بحرية تامة من دون اجبار، بل بالقناعة 
الذي  املجتهد  شخص  يف  تتواجد  ان  جيب  معينة  ورشوط  خصائص  عىل  بناء  التامة 
ممثليه  وشبكة  للمرجع،  املقلدين  بعدد  فتقاس  املرجعية  قوة  اما  للمرجعية،   تصد
ومعتمديه ووكالئه املنترشين يف خمتلف املناطق، ومد نشاطهم وتأثريهم يف االوساط 
والوكالء  املساعدين  من  واسعة  وشبكة  متكامل  جهاز  اىل  حيتاج  فاملرجع  الشعبية.(٢) 
بقواعده  تربطه  التي  والفكرية  واالنسانية  واخلريية  الثقافية  واملؤسسات  واملعتمدين 
الشعبية واألمة بصورة عامة، عىل حدّ ان الكثري من املواقف التي تلجأ اليها املرجعية 
واملرجعية  الناس،  بل من عموم  فقط،  املرجع  مقلدي  معها من  التعامل  يتم  العليا ال 
تبعث  ولذلك  الرشع،  بأحكام  والتزامهم  االمة  ابناء  لسلوك  كبرية  امهية  تويل  الدينية 
واالحكام  والعقيدة  الدين  بمفاهيم  املجتمع  تثقيف  ألجل  املختلفة  للمناطق  الوكالء 

1- نجو صالح جواد، املرجعية الدينية والعراق اجلديد، مصدر سابق، ص٤٨.
٢- املصدر السابق، ص٥1.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

وحمرم  رمضان  يف  السنوية  الديني  التبليغ  بمواسم  كثريا  املرجعية  وهتتم  الرشعية.(1) 
وصفر، حيث تقوم بتعطيل الدراسة يف احلوزة وارسال اعداد كبرية من طلبتها مبلغني 
يتم  بل  فقط،  العراق  داخل  إىل  املبلغني  ارسال  يقترص  وال  املناطق،  خمتلف  اىل  دينيني 
املبلغني  ارسال  ويتم  االمكانيات،  املتوفر من  آخر بحسب  اىل  بلد  املبلغني من  ارسال 
أيضا اىل الدول غري االسالمية التي توجد فيها جتمعات شيعية، فهذه احلركة التبليغية 
من واجبات املرجعية الدينية، والرعاية الثقافية واالجتامعية تدخل ضمن مفهوم ابوة 
الدعم  عملية  يتوىل  خاص  قسم  احلساسة  الدينية  املهمة  وهلذه  لالمة.(٢)  املرجعية 
واالرشاف والتنظيم والتنسيق، حيث جيري ارسال مئات املبلغني السيام يف شهري حمرم 
احلرام ورمضان املبارك، واىل اخلارج يتم ارسال عرشات املبلغني سنويا بناء عىل طلب 
واألفريقية  العربية  الدول  العامل، السيام  بقاع  املنترشة يف خمتلف  االسالمية  املراكز  من 
ودول القوقاز وجنوب رشق آسيا واسرتاليا والدول االسكندنافية والواليات املتحدة 
وسائر البلدان، زيادة عىل اىل وسائل الدعم املختلفة التي حيملها مبلغو الداخل واخلارج 
للمؤسسات الدينية القائمة يف تلك املناطق والبلدان.(٣) عىل حد أهنا حركة املجتمعات 
واالمم واجلامعات تدرس – احيانا – بوصفها حالة نظرية، لكن اجلانب العميل هلا مهم 
اخلصوصيات  وإدراك  حقيقتها،  وتفهم  مشاكله  ومعرفة  املجتمع  مع  بالعيش  جدا، 
والتبليغ  وهيدهيم،  الناس  يعلم  ثم  يتعلم  حتى  يدرس  انام  العلم  وطالب  هبا،  املحيطة 
االستنباط  عملية  عىل  تساعد  الناس،  يعيشها  التي  للمشكالت  اجتامعية  ممارسة 
الصحيح، فمعرفة االوضاع االجتامعية هلا دور وتأثري كبريين. فالتكامل ال حيصل اال 
بتوفر هذه الرؤية، وهذه ال حتصل اال باملامرسة اخلارجية.(٤) واملبلغ او الوكيل او رجل 
للرشيعة واحكامها  يكن عاملا وعارفا وفامها  مل  إذا  فيها  يتواجد  التي  املنطقة  الدين يف 

1- عباس االمامي، الدور السيايس للمرجعية، مصدر سابق، ص٢٣٩.
٢- مقابلة خاصة اجراها الباحث مع السيد صالح احلكيم مدير مركز احلكمة للحوار والتعاون بتاريخ 1٦\٦\٢٠1٥.
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٤-  حممد باقر احلكيم، احلوزة العلمية، مصدر سابق، ص٨٢.
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بدرجة عالية، وال يكون قادرا عىل اداء رسالته بوجه أكمل، والسيام إذا اخذنا باحلسبان 
بل هي  الرشعية فحسب،  ليست عىل مستو االحكام  اليوم  ان مشكالت جمتمعات 
املبلغ ان  العامل  مشكالت فكرية واجتامعية واقتصادية وثقافية وغريها، وبالتايل حيتاج 
يكون بمستو يمكنه من مواجهة هذه املشكالت القائمة يف املجتمع.(1)وألن مؤسسة 
املرجعية متتاز باستقالل قرارهتا الفكرية والثقافية والسياسية واالجتامعية واالقتصادية 
وغريه. والبد من أن يكون هلذه املؤسسة الضخمة كوادرها وقنواهتا واجهزهتا اخلاصة 
كفوءة،   شخصيات  شؤوهنا  وسائر  ونشاطاهتا  ادارهتا  عىل  ترشف  وان  ايضا،  املستقلة 
واملقر  املركزي  املوقع  عن  ينبثق  ،حيث  معتمدة  ومنظومة   ، متخصصة  حمورية  وجلان 
الرئيس للمرجعية ، نظام الوكالء واملعتمدين واملندوبني واملمثلني الذين يتوزعون عىل 
املناطق والدول املختلفة، وتتفاوت درجات هؤالء الوكالء علام وثقافة وادارة اجتامعية، 
والوكيل يامرس عمله عىل وفق ضوابط وموازين رشعية.(٢)واملمثل او الوكيل يأيت بعد 
املرجع  الغالب من طالب  العلامء، ويكونون يف  اهلرمي، وهم من  الرتتيب  املرجع يف 
بآرائه  ومعرفة  علم  عىل  فهم  هذا  وبحسب  مدرسته،  يف  او  يديه  عىل  درسوا  الذين 
واجتهاداته، ولذلك يدعون اىل مرجعيته.(٣) ان طريقة متثيل املرجعية ختتلف بموجب 
املنطقة والظروف، فأحيانا تبعث املرجعية الدينية شخصية من علامء احلوزة العلمية يف 
النجف عىل مستو جمتهد ليكون ممثال هلا وعاملا يف منطقة معينة، كالذي كان يف زمان 
وحمرتمني  جمتهدين  علامء  االحيان  بعض  يف  يرسل  كان  حيث  احلكيم  حمسن  السيد 
لإلرشاف عىل عمل منطقة او مدينة او حمافظة او مدينة او قرية، بحسب امهية املوضوع.(٤) 
يتابع شؤونا  متابعًا،  يندبون مندوبا متابعا، أي وكياًل  املراجع  فان  ويف بعض االحيان 
معينة، وهم يتابعون مع هذا الوكيل، لكنه ال يكون دائام يف مقره ويف وضعه، وأحيانا يتم 

1- حممد باقر احلكيم، احلوزة العلمية، مصدر سابق ، ص٨٤.
٢- حممد صادق بحر العلوم، االمام السيستاين شيخ املرجعية املعارصة، مصدر سابق، ص٢٤٩.

٣- نجو صالح اجلواد، املرجعية الدينية والعراق اجلديد، ص٤٨.
٤- الشيخ عيل النجفي نجل املرجع الشيخ بشري النجفي يف مقابلة خاصة اجراها معه الباحث بتاريخ 1٥\٦\٢٠1٥.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

اعتامد وكيل ويكون يف الغالب من الفضالء االساتذة الذين وصلوا اىل مرحلة ال بأس 
عليها من الدراسة والتدريس يف النجف االرشف، وهو اصال من تلك املنطقة نفسها، 
وتعتمد املرجعية عىل خربته ومعرفته باملنطقة وعىل ما وصل اليه من خربة و دراسة يف 
احلوزة العلمية، فتعينه وكيال يف منطقته.(1) وبعد العام ٢٠٠٣م تم اعتامد نظام جديد، 
وهو نظام املعتمدين، حيث يعتمد وكيل من الدرجة االوىل، وهو يف الغالب رجل عامل 
كبري السن جمتهد يف املنطقة، ويوجد وكالء يف بعض النواحي او االقضية يف املحافظة 
نفسها يعدون أقل منه رتبة ويتبعون له.(٢) وقد أنشأ مرشوع املعتمدين، وهم جمموعة 
من رجال الدين شباب او كبار ختتلف مراحلهم واعامرهم  يكلفون باملهام امليدانية، عىل 
حدّ أن الوكيل يف الغالب يكون حمله ثابتا وعنده مكتب والناس تتعامل معه وهو يتابع 
األمور بطريقته، اما املعتمدون فهم اجلهاز الفعال لتنفيذ رؤ املرجعية ومتابعة قضايا 
عن  خمتلفة  عملهم  طبيعة  تكون  العادة  يف  وهؤالء  يوميًا  املرجعية  اىل  وإيصاهلا  الناس 
الوكالة ،حيث يكون اعتامدهم مؤقتا وليس دائميا كأن يكون االعتامد تكليفًا ملدة سنة 
واحدة فقط  بنهايتها ينتهي التكليف، وممكن ان جيدد له ، باعتباره مكلف بمهمة وعمل 
يقوم به يف قضايا دينية او اجتامعية اوعشائرية او سياسية حسب الظرف ،اىل غري ذلك 
املنطقة.(٣)وهناك  تلك  يف  املرجعية  شؤون  إدارة  من  املعتمد  هبا  يكلف  التي  املهام  من 
وكالء مناطقيني اي اقليميني يرشف كل منهم عىل جمموعة دول يف قارة اوربا او امريكا 
او آسيا عىل سبيل املثال، حيث يرشف عىل جمموعة بلدان، ويكون لدهيم صالحيات 
وادارات واسعة بمتابعة جمموعة وكالء يف عدة دول ضمن االقليم قد حيصل بعضهم 
الوكيل  عرب  تتم  متابعتهم  ولكن  مبارشة،  النجف  يف  املرجعية  مكتب  من  وكالة  عىل 
الوكالء، ويعني عىل مدينة  اعىل مراتب  العام وهو عامل جمتهد  الوكيل  (٤) ويعدّ  العام. 

1- الشيخ عيل النجفي نجل املرجع الشيخ بشري النجفي يف مقابلة خاصة اجراها معه الباحث بتاريخ1٥\٦\٢٠1٥.
٢- املصدر السابق.
٣- املصدر السابق.
٤- املصدر السابق.
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املنطقة  ابن  الغالب هو  او احيانا حتى حمافظة ويف  او قضاء كبري  ناحية كبرية  او  كبرية 
قابلة  مؤقته  ميدانية  بمهام  يكلف  الذي  الرجل  وهو  املعتمد  يأيت  ثم  مبتعثًا،  وليس 
للتجديد، اما موضوع املخول فهو ليس دائام وانام بحسب الظروف، ويمكن القول إِنه 
اما شخص خمول او جلنة ملهام معينة، اما عزل الوكيل فيتم من اجلهة التي نصبته، فإِذا 
الوكيل فمن حقه عزله، وللمرجعية حق عزل أي  الوكيل االقليمي هو من عني  كان 
من  الواسعة  الشبكة  هذه  وعرب  االقليمي.(1)  الوكيل  أم  نصبته  من  هي  سواء  وكيل 
الوكالء واملعتمدين واملمثلني تستطيع املرجعية الدينية التواصل مع الناس، واستيعاب 
اعداد كبرية من االفراد ضمن اطارات عمل املرجعية كاحلوزات واملؤسسات الثقافية 
الوكالء  طريق  وعن  والنرشية.(٢)  العلمية  واملؤسسات  اخلريية  واجلمعيات  واملربات 
العام وتوجيهه بالشكل الذي تراه  الرأي  الدينية صناعة  واملعتمدين تستطيع املرجعية 
تتوافر  الشعبية، مستفيدة مما  صحيحا لتحقيق املطالب واستجالب احلقوق لقواعدها 
مصادر  متثل  التي  الرشعية،  احلقوق  عرب  املقلدون  هلا  يمنحها  مالية  امكانية  من  عليه 
اسرتاتيجية لنشاطات املرجعية وانصارها، وهبذه القدرة املالية تستطيع املرجعية احلفاظ 
نفوذها  وتدعيم  السلطة،  ضغوطات  من  املرجعي  القرار  وحترير  استقالهلا،  عىل 
االجتامعي، ونرش الوكالء يف اماكن تواجد قواعدها الشعبية املسامة باملقلدين.(٣)ويسعى 
يدفعها  وبعضهم  دفعها،  عىل  املكلفني  وتشجيع  احلقوق  هذه  مجع  يف  املرجعية  وكالء 
للمحتاجني بنفسه وبمعرفته بعد احلصول عىل اذن املرجع. و املرجع او الفقيه يستمد 
التأثري يف  فيتمكن من  ملا يصدر عنه،  به وطاعتهم  الناس  ثقة  الفعلية وتأثريه من  قوته 
فإن  العامة،  املصلحة  فيه  ما  اىل  وارشادهم  السلطة  اصحاب  وتوجيه  األمور  جمريات 
التزموا حتقق املطلوب واال يتمكن املرجع من حتريك االمة والرأي العام بام قد يؤدي اىل 

1- الشيخ عيل النجفي نجل املرجع الشيخ بشري النجفي يف مقابلة خاصة اجراها معه الباحث بتاريخ 1٥\٦\٢٠1٥.
٢- فؤاد ابراهيم، الفقيه والدولة، مصدر سابق، ص ٣٢٩.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

النزاهة  منها  متعددة  الوكالء  اختيار  ورشوط  السلطة.(1)  اصحاب  حيبذها  ال  امور 
والكفاءة واالمكانية، وهناك قضايا اساسية ثابته واخر متفرعة بحسب املنطقة مثل 
وتقوم  فيها.(٢)  املعني  والرجل  املنطقة  بحسب  ختتلف  وهي  العلمي  ووضعه  اللغة 
املرجعية الدينية بمراقبة وكالئها ومعتمدهيا قبل و االعتامد وبعده لضامن حسن االداء، 
ويتم اعتامد الوكيل عىل وفق املوازين الرشعية املتطلبات العلمية والنزاهة واالمانة، فإن 
أد املعتمد ما عليه كان قد أد األمانة، وإن قرص عوتب وصحح تقصريه، وإن خان 
وبَّخ وعزل.(٣)ويعمل الوكيل او املعتمد عىل وفق توجيهات وارشادات خاصة، وإذا 
حصل حدث جديد خارج حدود االعتامد والوكالة فعليه الرجوع اىل املرجع فيها، ويف 
آخر،  اىل  شخص  من  فتختلف  صالحياهتم  اما  منه.(٤)  الوكالة  تسحب  املخالفة  حال 
ليست  ولكن  واسعة  صالحيته  والوكيل  جدا،  واسعة  صالحياته  العام  فالوكيل 
كصالحيات الوكيل العام، اما املعتمد  فلديه نسبة صالحية معينه، ومهامهم فيها اشياء 
واالمور  الناس  بني  االصالح  هي  الثابتة  متغرية،  أشياء  وهناك  عليها  متعارف  ثابتة 
هذه  للجميع  وليس  صالحياته  بموجب  والزواج  الطالق  قضايا  ومتابعة    ، احلسبية 
اذن  الوكيل  يعطى  واحيانا  الرشعية،  باحلقوق  الترصف  العام  وللوكيل  الصالحية، 
ترصف عام باحلق الرشعي، من دون العودة اىل مكتب املرجع ،ويف احيان اخر يمنح 
املحيطة  والظروف  املنطقة  حاجة  بحسب  وتوزع  املرجع  حيددها  بنسبة  الترصف  حق 
باالعتامدية.(٥) ويتم تشجيع من يتحىل بالواقعية واالخالص والتقو وحسن السلوك 
هلذه  يتعرض  وال  ذلك،  فيه  يعرف  مل  من  عىل  والتحفظ  معه،  والتعاون  الوكالء  من 
والدعايات  التهريج  عىل  التحفظ  مع  محلها  عىل  وقادرًا  هلا  اهال  كان  من  اال  األمانة 

1- عباس االمامي، الرقابة العامة للمرجعية، مصدر سابق، ص1٥٥.
٢- الشيخ عيل النجفي، مقابلة خاصة، مصدر سابق.
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٤- عباس االمامي، الرقابة العامة، مصدر سابق، ص1٩٨.
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الكاذبة وتدخل االغراض الشخصية واملصالح الفردية والعواطف واملجامالت.(1)فإِذا 
وجد املرجع تالمذته او القريبني منه اهال لتحمل املسؤولية فال حمذور من اعتامده عليهم 
والسيام بعد تلكؤ اآلخرين من التضحية بأوقاهتم قبل بروز املرجع عىل الصعيد العام، 
يعرفه  ال  ما  عنهم  وعرف  وجرهبم  معه  عاشوا  قد  منه  واملقربني  تالمذته  ان  حدّ  عىل 
حتمل  اساسها  عىل  التي  حيملها،  التي  ومفاهيمه  وآرائه  باجتاهاته  وهم  عنهم،  غريهم 
املهمة احلساسة قسم خاص يف مكتب املرجع  التصدي للمرجعية.(٢) وهلذه  مسؤولية 
يتوىل عملية الدعم واالرشاف والتنظيم والتنسيق، وخيضع الوكالء ملراقبة شديدة من 
قبل هذا املكتب املراجع أنفسهم ، بحسبان ان الوكيل هو لسان حال املرجع عند الناس 
وهو رسوله اليهم، وما يصدر عنه يتعامل معه الناس عىل أنه صادر من املرجع مبارشة، 
وكان السيد حممد باقر الصدر يشعر بأمهية الدور االساس لوكالء املرجعية الدينية يف 
املذاهب  علامء  مع  االسالمية  العالقات  أوارص  مدّ  يؤكد  ،وكان  االجتامعية  الساحة 
االخر، وبناء عالقة طيبة معهم تقوم عىل اساس االخوة االسالمية.(٣) وكان املريزا 
عن  االجابة  منها  الغرض  وكان  االفتاء،  جمالس  ابتكر  من  اول  النائيني  حسني  حممد 
بطرق  او  واملعتمدين  الوكالء  عرب  املرجع  ترد  التي  الرشعية  واالسئلة  االستفتاءات 
جمالس   » ب  املجالس  هذه  بعضهم  ويسمي  املختلفة  الدول  وربام  املناطق  من   اخر
الفقهاء العلامء».(٤) وقد أد الوكالء دورا كبريا عىل مر تاريخ العراق احلديث يف تنفيذ 
اوامر املرجعية وفتاواها والسيام السياسية واجلهادية منها، فقد كان دور املرجعية الدينية 
العرشين  ثورة  أثناء  املقاومة وتوجيهها يف  نطاق  توسيع  العراقي  اجلنوب  لوكالئها يف 
ضد  املقاومة  من  حالة  وخلق  وحتريضهم،  االهايل  وتعبئة  االنكليز،  املحتلني  ضد 

1-حممد سعيد احلكيم، املرجعية الدينية وقضايا اخر، ج 1،٢، مؤسسة احلكمة، النجف االرشف، ط 1٠ ،٢٠11، ص٦٣.
٢- املصدر السابق. ص ٥٦.

٣- عباس االمامي، الرقابة العامة، مصدر سابق، ص1٩٩.
٤- حممد باقر البهاديل، احلياة الفكرية يف النجف، مصدر سابق، ص٨٦.



1٢٧

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

االنكليز، وهذا الدور اقلق سلطات االحتالل التي عجزت عن احتوائهم.(1) ومن بني 
من  الكثري  حل  يف  ومعتمدهيم  املراجع  وكالء  يساهم  أيضا،  هبا  يقومون  التي  املهام 
املشاكل االجتامعية واخلالفات العشائرية وحقن الدماء عرب القضاء بني املتخاصمني يف 
املشاكل العشائرية التي يشهد الكثري منها عمليات قتل وما شابه ذلك، ويتم القضاء من 
اضافية  عام ٢٠٠٣م مسؤوليات  عنه.(٢)ومحل  ممثل  او عن طريق  مبارشة  املرجع  قبل 
للمرجعية ووكالئها ومعتمدهيا يف العراق بعد سقوط (نظام صدام حسني) ، واهنيار 
و  العامة  املمتلكات  وتعرض  االمنية،  واالجهزة  اجليش  السيام  احلكومية  املؤسسات 
اخلاصة للسلب والنهب واالعتداء، بحيث باتَ وضع العراق» خطري وحساس للغاية، 
وانه ليمر يف هذه اللحظات بمنعطف خطري» ويف جواب له عىل سؤال حول التجاوز 
عىل املمتلكات العامة قال السيد السيستاين بتاريخ ٢ نيسان ٢٠٠٣م: « ال جيوز اخذ 
يشء منها وحيرم التعامل هبا ومن فعل ذلك كان ضامنا».(٣) ويف جواب له عىل سؤال 
احلكومية  والدوائر  واجلامعات  املستشفيات  من  املرسوقة  العامة  املمتلكات  عن  آخر 
قال: « البد من التحفظ عليها، ويرجح ان يكون ذلك بجمعها يف مكان واحد بإرشاف 
جلنة خمتارة من اهايل املنطقة لكي يتسنى تسليمها اىل اجلهات ذات الصالحية الحقا».(٤) 
أوجده سقوط  الذي  الفراغ  اثناء  يف  املحافظات،  يف  الدينية  املرجعية  وكالء    أدّ وقد 
املدين  احلاكم  لدن  من  االمنية  واالجهزة  اجليش  حل  ثم  ومن  ٢٠٠٣م   عام  النظام 
االمريكي بول بريمر، دورا كبريًا يف حفظ االمن والنظام ومحاية املستشفيات واجلامعات 
ومنع  فيها  االمور  لضبط  املناطق  يف  اللجان  وتشكيل   ،االخر العامة  واملمتلكات 
التسيب واالنفالتني االمني واالداري، وكان هلم بالفعل الدور االكرب يف محاية أرواح 
العبث  من  العامة  واملمتلكات  احلكومية  املؤسسات  إنقاذ  ويف   ، وممتلكاهتم  الناس 

1- عباس االمامي، الدور السيايس للمرجعية الدينية، مصدر سابق، ص٩٢.
٢- املصدر السابق ، ص٩٢.

٣- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص1٣.
٤- املصدر السابق، ص 1٥.



1٢٨

والتدمري، فاملعروف عن املرجعية الدينية اهنا متوجهة صوب العمل التدرييس والتبليغي 
الظروف  يف  استثنائية  أدوار  ممارسة  اىل  تبادر  لكنها  االعتيادية،  الظروف  يف  والثقايف 
احلرجة التي يتالشى فيها وجود الدولة ، ويصبح البلد وارواح الناس يف خطر ،وبالفعل 
نجح الكثري من الوكالء وطلبة احلوزة العلمية واملرتبطني مع مكاتب املرجعيات الدينية 
ويف  آنذاك  التام  الدولة  غياب  خلفه  الذي  الكبري  الفراغ  ملء  يف  منها،  مبارش  بتوجيه 
مسك زمام األمور، ومنع البلد من االنزالق يف الفوىض العارمة، واسرتجاع نوع من 
والسلب  العنف  وعمليات  الفوىض  عمتها  التي  العراقية  املدن  يف  والسيطرة  النظام 
أَعلنت  ٢٠٠٣م،  عام  بعد  الدستور  كتابة  آلية  حول  اجلدل  خضم  ويف  والنهب.(1) 
وأهنا  القادم،  العراقي  الدستور  لكتابة  جملس  تشكيل  قررت  أَهنا  االحتالل  سلطات 
ستعني اعضاء املجلس بالتشاور مع اجلهات السياسية واالجتامعية يف البلد، ثم طرح 
الدستور الذي يقره املجلس للتصويت عليه يف استفتاء شعبي عام.(٢) فقامت املرجعية 
بأمهية  شعبي  وعي  خللق  جدا  مكثفة  بحملة  ومعتمدهيا  وكالئها  طريق  عن  الدينية 
الدستور ووجوب انبثاقه من مجعية تأسيسية منتخبة، وجتاوب الشارع مع دعوة املرجعية 
املتحدة استحالة اجراء  التجاوب حينام أعلنت االمم  بصورة كبرية، وبرزت قوة هذا 
االنتخابات يف اوضاع البلد احلالية، ووصل احلل السيايس للموضوع اىل طريق مسدود، 
ملوقفه،  تأييد  بيانات  واصدروا  السيستاين  السيد  جانب  اىل  النجف  مراجع  واصطف 
وهنا بدأ التحرك املدروس لكبار وكالء املرجعية الدينية ومعتمدهيا يف توجيه الرسائل 
عىل  للهيمنة  فيه  للسري  خيطط  الذي  الطريق  يف  السري  مغبة  من  وحتذيره  االحتالل  اىل 
العراق ومستقبله، فقد هدد امام مجعة كربالء ووكيل املرجعية فيها الشيخ عبد املهدي 
املرجعية  ملطالب  االستجابة  العام يف حال عدم  الشعبي  بإعالن االرضاب  الكربالئي 
الدينية ، اما اجلامهري فقد واجهت الرفض االمريكي آلراء املرجعية بالنزول اىل الشارع، 

1- نجو صالح اجلواد، املرجعية الدينية والعراق اجلديد، ص٢٠٨.
٢- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٣٥.



1٢٩

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

حيث انطلقت مظاهرة كرب يف بغداد والتي بدأت احلشود بالتدفق للمشاركة فيها منذ 
ساعات الفجر االوىل، وعىل الرغم من ان السيد السيستاين مل يدع بشكل علني للتظاهر 
نزل يف شوارع بغداد اكثر من مائة الف شخص مطالبني بإجراء انتخابات عامة مبارشة 
عدد  قدر  بتظاهرة  اجلميع  وفوجئ  الدستور.(1)  لكتابة  التأسيسية  اللجنة  النتخاب 
املشاركني فيها بنصف مليون شخص قادها السيد عيل الصايف وكيل عام املرجعية يف 
حال  يف  االحتالل  قوات  وهتدد  نزهية،  حرة  انتخابات  بإجراء  تطالب  وهي  البرصة، 
عراقية  حمافظات  اىل  التظاهرات   عدو ورست  املرجعية،  ملطالب  الرضوخ  رفضها 
اخر.(٢) ومن البرصة ايضا أعلن وكيل املرجعية السيد عيل الصايف ان الشيعة سيسعون 
اىل حتقيق اهدافهم بالوسائل السلمية يف الوقت الراهن، وان العراقيني ال حيتاجون اىل 
العنف للحصول عىل حقوقهم مادامت هناك وسائل سلمية يمكن اللجوء اليها، وإذا 
وجد العراقيون ان الوسائل السلمية مل تعد متاحة فسيتعني عليهم البحث عن وسائل 
اخر.(٣) ومن الكويت هدد ممثل املرجعية الدينية هناك السيد حممد باقر املهري بإصدار 
فتو من املرجعية العليا تنزع الرشعية عن احلكومة العراقية التي يعينها االحتالل يف 
حال عدم االستجابة ملطلب اجراء االنتخابات.(٤) واستغل السيد عيل السيستاين فرصة 
إجراء مباحثات يف نيويورك ملناقشة دور االمم املتحدة يف العراق بعد نقل السيادة اىل 
العراقيني، من اجل الضغط عىل مسار هذه املفاوضات بحيث يصبح لألمم املتحدة دور 
قبل تسليم السيادة وليس بعدها، فقام يوم 1٠ \ 1 \ ٢٠٠٤م ، وبرتتيب من وكالءه ، 
باستقبال وفد من عشائر الرميثة بمحافظة املثنى، وكان هلذا االستقبال مغز كبري عىل 
1٩٢٠م  عام  للعراق  االنكليزي  االحتالل  ضد  انطلقت  التي  العرشين  ثورة  أَن  حدّ 
انطلقت رشارهتا االوىل من الرميثة، ويف الوقت نفسه رسبت املرجعية اخبارا وهو أهنا 

1- نجو صالح اجلواد، املرجعية الدينية والعراق اجلديد، مصدر سابق، ص٢٢٧.
٢- حسني الفاضيل، االمام السيستاين امة يف رجل، مصدر سابق، ص٢٢٧.

٣-  املصدر السابق، ص ٢٤٠.
٤- املصدر السابق، ص٢٤٣.



1٣٠

لن متسك بزمام االمور بعد اآلن، وآلن االنتفاضة الشيعية يف اجلنوب هي آخر ما تود 
االدارة االمريكية سامعه من انباء مزعجة يف العراق بحسب الصحافة االمريكية.(1) فقد 
سارع املتحدث باسم البنتاغون االمريكي يوم 1٤ \ 1 \ ٢٠٠٤م لإلعالن عن إِمكانية 
أوسع  متثيال  يضمن  بام  العام  اطارها  ضمن  ٢٠٠٣م  الثاين  ترشين   1٥ اتفاقية  تعديل 
من  بنفسه  ليعلن  بريمر  بول  السفري  باستدعاء  واشنطن  وقامت  العراقي،  للشعب 
العرتاض  استجابة  الثاين  ترشين   1٥ اتفاقية  تعديل  امكانية  التايل  اليوم  يف  واشنطن 
لكتابة  التأسيسية  اللجنة  اعضاء  الختيار  االنتخابات  اجراء  قرار  وبعد  املرجعية.(٢) 
يف  كبريا  دورا  املحافظات  يف  ووكالئها  معتمدهيا  عرب  الدينية  املرجعية  ت  أدّ الدستور 
الرغم من األوضاع  الواسعة يف االنتخابات عىل  باملشاركة  العراقي  العام  الرأي  إِقناع 
األمنية اخلطرية والتحديات الكثرية التي كان يواجهها العراق آنذاك، ويف االستفتاء عىل 
الدستور ب « نعم» بعد ذلك، حيث تم تعطيل الدراسة وارسال طلبة العلوم الدينية اىل 

املناطق املختلفة حلث الناس عىل املشاركة القوية والفاعلة يف املامرستني.

1- نجو صالح اجلواد، املرجعية الدينية والعراق اجلديد، مصدر سابق،٢٢٨.
٢- املصدر السابق، ص٢٢٨.



1٣1

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

    املبحث الرابع

اخلطاب املرجعي باالستعانة باملؤسسات الثقافية والفكرية

غريها  عن  به  متتاز  الذي  املعريف  للعقل  االساس  املكون  الفكري  االمم  تراث  يعد 
ويكون الباعث وراء اختياراهتا ، واملعتمد يف تفسري السلوك الفردي واملجتمعي ملايض 
املنتجة  املؤسسات  أبرز  النجف  يف  الدينية  واملرجعية  ومستقبلها،  وحارضها  امة  اية 
ومدرسة  عامة،  املسلمني  تراث  ثريا يف  مرجعا موضوعيا  تشكل  فهي  الرتاث،  لذلك 
القرن  منذ  العراق  تاريخ  الظواهر االساسية يف  البيت خاصة، وهي واحدة من  آل 
اخلامس اهلجري حتى اليوم.(1) وقد مارست املرجعية مهمة حوار االختالفات واجلدل 
التارخيية  السياسات  ومواجهة  االسالمية،  املدارس  مع  واملنهجي  والفقهي  الكالمي 
التي طبقت ضد املعرفة الشيعية والوجود الشيعي.(٢) وهي تويل امهية كرب للجانب 
تظهر  التي  الرشعية  لألمة من مسؤولياهتا  العامة  االجتامعية  الثقافة  تعد  الثقايف حيث 
مع  بالتزامن  الثقافة  تلك  هلا  تتعرض  التي  اهلجمة  ضوء  يف   ، باستمرار  عليها  ختوفها 
تطور  بعد  والسيام  املختلفة،  اإلعالم  وسائل  بعض  يف  تظهر  التي  السياسية  اهلجمة 
مفهوم احلسبة لدهيا ليعطي معنى اوسع وهو كفالة االمة وحاجاهتا ومطالبها السياسية 
واهدافها العقيدية، عىل حدّ أن األمر يتعلق ببناء املستقبل وحاجة الشعوب االسالمية 
اىل نظام يتكفل باحلرية واحلقوق املدنية وحاجة االمة اىل قيادة ترعى مسريهتا االجتامعية 
املنظامت  هي  واملدنية  الدينية  املجتمع  ومؤسسات  الكريمة.(٣)  احلرة  احلياة  يف  وآماهلا 
والتجمعات ذات العالقة املبارشة بالناس غري املرتبطة بالسلطة التنفيذية، فاملؤسسات 

1- عبد االمري زاهد، الفكر السيايس االسالمي، مصدر سابق، ص٨٧.
٢- املصدر السابق، ص٨٨.

٣- سامي البغدادي، مبادئ الدولة والقيادة لد مراجع احلوزة العلمية، مطبعة البينة، النجف االرشف،٢٠1٠، ص٩٥.



1٣٢

ها ضمن تلك املؤسسات املجتمعية وكذلك  الدينية يف املساجد واحلسينيات يمكن عدّ
ندية الثقافية واملكتبات واجلمعيات الدينية الثقافية املختلفة، واملرجعية ترعى بنفسها  األَ
الكثري من هذه املؤسسات بوكالئها ومكاتبها املتوزعة يف خمتلف املناطق.(1) واملرجعية 
الدينية حني تر مؤسسات الدولة – أيا كانت رشعيتها – قائمة بمهام اخلدمات العامة 
ومحاية املجتمع، فإِهنا تتوىل مهامها الدينية والفكرية وتراقب حلامية الوجود الشيعي من 
ان يترضر، ولكنها متارس مهام استثنائية حني تدرك انعدام فعالية املؤسسات احلكومية 
أو عجزها.(٢) ويعد قانون الرقابة أهم النظم االدارية يف االسالم إلدارة شؤون الدولة 
العامة  املصالح  ومحاية  النظام،  واستقرار  األمن  حفظ  قبيل  من  احلسبة،  نظام  ضمن 
عىل  بالسيطرة  االحتكار  ومنع  السلع،  وأسعار  األَسواق  كمراقبة  لألفراد  واخلاصة 
وهذه  ذلك.(٣)  غري  اىل  والرشوة،  النقود،  وتزوير  الطعام  غش  من  واحلامية  األَسعار، 
من بني االشياء التي تصدت هلا املرجعية الدينية بعد سقوط النظام عام ٢٠٠٣م بصور 
السيستاين  السيد  ذلك  ذكره  ما  بحسب  حصل  بام  تفاجأت  أَهنا  من  الرغم  شتى، عىل 
ان  الدينية  املرجعية  قال: (فوجئت  الربيطاين   BBC تلفزيون  له عىل سؤال  يف جواب 
الدولة  املدمرة الهنيار مؤسسات  اآلثار  احلد من  العمل عىل  كبرية يف  عليها مسؤولية 
العراقية وانعدام االمن واالستقرار وتفاقم اجلرائم وهنب املمتلكات العامة وغري ذلك، 
الدولة  اموال  من  يشء  اخذ  حتريم  بشأن  هو  السيد  سامحة  من  صدر  بيان  اول  وكان 
والتعامل هبا وكان ذلك يف ٢ نيسان ٢٠٠٣م، وتم االيعاز اىل الوكالء واملعتمدين يف 
خمتلف انحاء العراق باختاذ اجراءات مناسبة حلفظ النظام العام يف البلد باملقدار املمكن 
املرجعية  جذور  و  وعوائلهم).(٤)  السابق  النظام  يف  املسؤولني  عىل  التعدي  من  واملنع 

1- عباس االمامي، الدور السيايس للمرجعية، مصدر سابق، ص٢٣٩.
٢- عبد االمري زاهد، الفكر السيايس االسالمي، مصدر سابق، ص ٩٤.

٣- عباس االمامي، الرقابة العامة للمرجعية، مصدر سابق، ص1٠٤.
٤- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص1٩٢.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

الدينية هي اجلذور الفكرية ملدرسة أهل البيت، وهذه املدرسة أَنتجت قيادة معصومة 
دينية،  ثقافية  املرجعية هي حركة  الدينية، وحركة  املرجعية  أَنتجت  املعصومة  والقيادة 
بأَن  تؤمن  وهي  والظروف.(1)  االمكانات  بحسب  ترتاجع  او  تتطور  احلركة  وهذه 
االسالم هو دين إقناع ال إِكراه، واملفروض أَن يبقى هذا الدين باالعتامد عىل املعجزة 
والربهان واالسوة احلسنة؛ لتكوين قناعات عامة وأَرضية صاحلة وأمة مؤمنة بمبادئ 
حلفظها  اداة  وتكون  مقاصدهم،  تتفهم  شعبية  ارضية   ئمة األَ بنى  وقد  االسالم.، 
واقناعهم هبا واالخذ  احلقائق هلم،  لبيان  يسعى  واملرجع   ،االخر وايصاهلا لألجيال 
بيدهم لتطبيقها، ويستمر بالتواصل معهم بالود والكلم الطيب، وبام يملكه من وسائل 
تعليم وتربية وخربة يف جمال تربية النفس وهتذيبها.(٢) ولذلك اهتمت مرجعية النجف 
باجلانب التبليغي يف املجالت الفكرية والثقافية باستخدام الوسائل املتاحة يف كل عرص، 
ويف القرن العرشين كانت احلركة الثقافية والفكرية االبرز يف زمان املرجع السيد حمسن 
احلكيم الذي كان حيمل هم التبليغ وهيتم به كثريا، والسيام وأن فرتة مرجعتيه شهدت 
نشاطا واسعا للتيارات اليسارية والعلامنية واإلِحلادية، ولذلك قام بإنشاء املكتبات يف 
للثقافة  تروج  التي  الكتب  من  كبرية  بأعداد  وزودها  املختلفة  العراقية  املدن  مساجد 
والتعاليم االسالمية، واوىل امهية كبرية للتبليغ االسالمي ثقافيا وفكريا.(٣) وبعد ثورة 
آل  مرتىض  برئاسة  األَرشف  النجف  يف   ( العلامء  مجاعة   ) تأسست  1٩٥٨م  متوز   1٤

ياسني الكاظمي وعضوية كل من: -(٤)
الشيخ حممد طاهر الشيخ رايض.

السيد حممد باقر الشخص.

الشيخ حسني اهلمداين.

1- السيد صالح احلكيم مدير مركز احلكمة للحوار والتعاون، مقابلة خاصة اجراها الباحث بتاريخ 1٦ \ ٦ \ ٢٠1٥.
٢- املصدر السابق.

٣-   املصدر السابق.
٤- املصدر السابق، ص٦٥.
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الشيخ جمتبى اللنكراين.

الشيخ حممد جواد الشيخ رايض.

السيد اسامعيل الصدر.

السيد حممد باقر الصدر.

السيد حممد تقي احلكيم.

السيد حممد مجال اهلاشمي.

الشيخ حممد امني زين الدين.

الشيخ حممد حسن اجلواهري.

الشيخ حممد رضا املظفر.

وحتقيق  اإلِسالمي،  الدين  أَصالة  عىل  باحلفاظ  املطالبة  البيانات  اجلامعة  فأصدرت 
العليا،  اإلِسالم  بثقافة  والتبشري  الدخيلة،  األطروحات  ورفض  اإلِصالحي،  املناخ 
وتأكيد الدور املرجعي واحلوزوي يف قيادة األمة، وأَصدر السيد حمسن احلكيم فتو يف 
دعم اجلامعة، وهي:«ان مجيع ما اصدره فريق من اعالم اهل العلم باسم مجاعة العلامء 
يف النجف االرشف، وما سيصدرونه من النرشات وغريها مما يتضمن الدعوة اىل دين 
االسالم هلو من اهم الوظائف الرشعية التي جيب القيام هبا يف سبيل اعالء كلمة الدين، 
مؤازرهتم  عىل  العمل  املسلمني  عامة  فعىل  املقدسة،  وتعاليمه  الرشيفة  مبادئه  وترويج 
وكانت  املباركة».(1)  الدينية  الدعوة  هذه  حتمل  يف  ومشاركتهم  صفهم،  اىل  والوقوف 
بعد ذلك جتمع حتت  ثم ظهر  املرجعية واالمة،  الوصل بني  تعترب حلقة  العلامء  حركة 
توزيع  ومهمته  العلامء،  جلامعة  اجلامهريي  الظهري  ،وهو  العلامء)  مجاعة  أنصار  عنوان( 
بالسلطة  العلامء.(٢) وبعد تفرد عبد السالم عارف  ما يصدر من منشورات عن مجاعة 

1- حممد حسني الصغري، اساطني املرجعية العليا، مصدر سابق، ص٦٦.
٢- رشيد اخليون، الهوت السياسة، منشورات اجلمل، ط1، بغداد بريوت اربيل، ٢٠٠٩، ص٤٤.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

ته  قالت املرجعية الدينية بأنه « يسري عىل منهج طائفي بغيض ال مثيل له يف العراق، وعدّ
خطرا دامها»، فتحركت ملعاجلة األمر بشكل غري مبارش إذ أشار السيد احلكيم اىل مجاعة 
علامء بغداد والكاظمية ان يوجهوا رسالة تذكريية اىل عبد السالم عارف حتمل مطالب 

املرجعية وهي: (1)

1-إِلغاء قانون االحوال الشخصية. 

٢- وضع دستور للبالد يستمد تعاليمه من القرآن والسنة.

االمة،  أَبناء  بني  واملساواة  وأخطارها،  الطائفية  ودرء  االجتامعي،  العدل  إِشاعة   -٣
وعدم التمييز العرقي واملذهبي، واحلفاظ عىل الوحدة الوطنية.

٤- مكافحة التفسخ اخللقي، واالهتامم بالربامج االذاعية والتلفزيونية الواعية ومنع 
اخلمور واشباهها.

٥- تعديل مناهج التعليم ووسائل الرتبية والتوجيه. 

أَنه  السيد حمسن احلكيم عىل مطالبه لدرجة  ومل يستجب عارف للمطالب، فيام أرص 
رفض استقبال عبد السالم عارف عند زيارته اىل النجف.(٢) 

أن  واملعروف   ، باالتساع  بعد  فيام  والتبليغية  والثقافية  الفكرية  األنشطة  واستمرت 
اىل تطور   أَد املدنية  العلم واحلياة  أَنحاء االرض، وتطور  املسلمني يف خمتلف  انتشار 
 حالة االنسان االجتامعية، وكثرة العناوين الثانوية يف األَحكام واملستحدثات، وهو أد
ذات  تطرح  يوم مسألة وقضية  نجد يف كل  و  يوميا،  املتكاثر  والعرس  احلرج  نشوء  إِىل 
عالقة باملعامالت التي كانت يف السابق حمدودة بعناوين معينة، اما اليوم فنجد عرشات 
معرفة  ألجل  دقيق  فقهي  بحث  اىل  حتتاج  التي  واملعامالت  للعقود  اجلديدة  العناوين 

1- حممد حسني الصغري، اساطني املرجعية العليا، مصدر سابق، ص٧٦-٧٧.
٢- املصدر السابق، ص٧٨.
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جدا  كبرية  تطورات  توجد  حيث  االجتامعية  العالقات  يف  وكذلك  الرشعي،  حكمها 
حتتاج اىل متابعات يف غاية الدقة من الناحية الفقهية والرشعية إلعطاء املوقف منها، يزاد 
والثقافة  الفكر والعقيدة  القضايا واإلِثارات والشبهات اجلديدة حول  عىل ذلك كله، 
مر الذي حيتاج اىل  االسالمية واحلياة االجتامعية، وكيفية صياغتها ومعاجلة مشاكلها، األَ
مواكبة دائمة ومستمرة لتقديم احلل والتصور االسالمي، ومعاجلة الشبهات واالثارات 
للمرجعية  الثالث  املسؤوليات  أوىل  و  احلياة.(1)  يف  ومنهجه  واحكامه  االسالم  حول 
هي  الثقافية  واملسؤولية  الناس،  وهداية  الفتيا  جانب  اىل  الثقافية،  املسؤولية  هي 
تشخيص معامل العقيدة االسالمية بكل تفاصيلها، ومنها الثقافة االسالمية ومفاهيمها 
األخالقية واالجتامعية التي ينبغي أن تطرح بوصفها نتاجًا للعقيدة اإلِسالمية والفكر 
االسالمي، وتستنبط من القرآن والسنة.(٢) واحلضور السيايس والثقايف والروحي يمثل 
الكبرية  التحديات   مستو يف  تكون  التي  الدينية  املرجعية  عنارص  من  حيويا  عنرصا 
التي يواجهها االسالم يف هذا العرص، وهذه أمور أصبحت تفرض نفسها، والبد من 
األبرز  العنوان  و  أسئلته.(٣)  كل  عن  واإلِجابة  الواقع  ملئ  عليه  واالسالم  معاجلتها، 
منها  ومطلوب  وشعارها،  وواجهتها  عنواهنا  يمثل  الذي  العلم  هو  العلمية  للحوزة 
إِحد املهامت  العلم واملعرفة والفقه هلم، وهي  الناس وايصال  الرسالة وإِنذار  إِبالغ 
عن  اإلِعالن  يعني  ال  واالبالغ  الدينية،  واملرجعية  احلوزة  عاتق  عىل  امللقاة  االساسية 
اليشء فحسب، وانام باستثامر كل الوسائل املتاحة لإلنسان، إليصال الرسالة اىل قلوب 
اليه.(٤)  الوصول  احلاجة  تتطلب  مكان  كل  ويف  والنائية،  القريبة  االماكن  يف  الناس 
تتوسع  وال  املسموحات  من  واسعة  درجة  يف  يتحركون  الشيعة  علامء  ان  والسيام 
عندهم دائرة املمنوعات، والرتاث الشيعي يعطي للعلامء دورا كبريًا يف قيادة املجتمع، 

1- حممد باقر احلكيم، املرجعية الدينية، مصدر سابق، ص٩٥.
٢- املصدر السابق، ص٩٧.

٣- محيد الدهلكي، املرجعية بني الواقع والطموح، مصدر سابق، ص1٥٣.
٤- حممد باقر احلكيم، احلوزة العلمية، مصدر سابق، ص٧٨.
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وهو ما أسهم يف إِنقاذ الفكر االسالمي من التحجر واجلمود.(1) و«عزز ذلك القناعة 
الواسعة بصعوبة استبدال الثوابت الدينية عند املسلم عىل الرغم من الربامج الواسعة 
هبذا االجتاه من أطراف عاملية والسيام الغربية منها، وأن املسلم املعارص لن يتعامل مع 
احلداثة باملفهوم الغريب إذا تعارضت مع قيمه الدينية، ومن الصعب ان يوجد هلا حيز يف 
داخل النسيج الفكري اإلِسالمي، واحلداثة التي يتعامل معها املسلم هي ذلك التجديد 
الذي يقوم عىل األَصالة التي تنحاز للجانب القيمي عىل اجلانب املادي»(٢). وقد متكنت 
ليس  االصيلة،  االسالمية  الثقافة  معامل  املحافظة عىل  من  الدينية ومؤسساهتا  املرجعية 
عىل املستو النظري وفهم هذه الثقافة فحسب، بل عىل املستويني التطبيقي والعميل، 
وكانت   ،البيت أهل  أتباع  والسيام  األمة،  أَوساط  يف  فاعلة  حية  الثقافة  هذه  وبقاء 

املحافظة عىل هذه الثقافة – نظريا وعمليا - اهم اإلِنجازات للمرجعية الدينية.(٣)

تكن  مل  املرجعية  أن  حد  إىل  للعمل  واسع  انفتاح  حصل   ٢٠٠٣ عام  التغيري  وبعد 
مستعدة له، وهنا ظهرت توجهات جديدة يف أساليب التبليغ والنشاط الفكري والثقايف 
 ،وآلياهتام، والسيام مع الثورة التكنلوجية وانتشار االنرتنت ووسائل االتصال االخر
وتوسع استخدام التقنيات احلديثة يف التواصل مع القواعد االجتامعية وعموم املسلمني 
الثقايف  التحديني  خطورة  واضح  بشكل  تدرك  املرجعية  وكانت  العامل.(٤)  انحاء  يف 
 ٢٦ ففي  واخلارج،  الداخل  من  االسالمية  االمة  يواجهان  الذين  الكبريين  والفكري 
االسبوعية  بولندا  جملة  توجهت  االحتالل،  حتت  العراق  كان  وبينام  ٢٠٠٣م،  ايلول 
بالسؤال اآليت اىل السيد عيل السيستاين «ما هو اخلطر االكرب االن عىل بلدكم يف حال 
وجوده؟ «فأجاب بشكل واضح» خطر حمو ثقافته الدينية والوطنية».(٥) وهذا يعكس 

1- حسن العلوي، الشيعة والدولة القومية، مصدر سابق، ص1٧-1٩.
٢ - حممد باقر احلكيم، املرجعية الدينية، مصدر سابق، ص٢٥.

٣- املصدر السابق، ص٢٥.
٤- السيد صالح احلكيم مدير مركز احلكمة للحوار والتعاون، مقابلة خاصة اجراها الباحث بتاريخ 1٦ \ ٦ \ ٢٠1٥.

٥- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٧1.
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أمهية  ضوء  ويف  لالحتالل،  الفكرية  وربام  الثقافية  اآلثار  من  املرجعية   لد كبريا  قلقا 
واالتصال  اإلِعالم  وسائل  إِىل  الدينية  املرجعيات  توجهت  العام  الرأي  يف  اإلِعالم 
حيث   ، االوقات  وبأرسع  الناس  من  ممكن  عدد  اكرب  اىل  تريد  ما  إليصال  املختلفة 
والفضائيات  والدراسات  االبحاث  ومراكز  واملجالت  الصحف  من  العديد  ظهرت 
بتوجيه مبارش من املرجعية أو بعلمها، وعن أمهية انفتاح املرجعية عىل وسائل االتصال 
املرجعية   » احلكيم:  سعيد  حممد  السيد  املرجع  يقول  واالنرتنت  كالفضائيات  احلديثة 
رقعة  توسيع  اجل  من  املذكورة  االتصال  وسائل  اىل  احلاجة  بأمس  التبليغي  والنشاط 
العمل وتعميم الفائدة، خصوصا مع تفرق املؤمنني يف هذه االيام وانتشارهم يف بقاع 
انفتحت  االرض واطرافها، حيث تؤدي هذه الوسائل اعظم اخلدمات وانفعها، وقد 
وقته،  يف  كل   ، احلديثة  الوسائل  عىل  قبل  من  الدينية  النشاطات  وسائر  املرجعية 
وغريها،  والتليفوين  التلغرايف  واالتصال  والكهرباء  املختلفة  النقل  ووسائل  كالطباعة 
وجنت منها افضل الثمرات يف بيان حقيقتها للعامل، واسامع صوهتا ، وايصال دعوهتا 
،واقامة حجتها، ونحن مع كل جديد مثمر ال يتناىف مع تعاليم ديننا، وال يرض بمثلنا 
واخالقياتنا وكرامتنا»(1) واملعلوم أن وسائل االعالم املقروءة واملسموعة واملرئية مل تكن 
مسموحًا هبا لألشخاص واملؤسسات غري احلكومية يف العراق قبل التاسع من نيسان 
عام ٢٠٠٣م، اال ان الدستور العراقي اجلديد أَقر احلرية لوسائل االعالم بصورة عامة 
العام واآلداب  بالنظام  بام ال خيل  تكفل  الدولة  أن  ثانيا،  املادة ٣٨  ما جاء يف  بحسب 
«حرية الصحافة والطباعة واالعالن واالعالم والنرش».(٢) وبحسب هذا بدأت الكثري 
والطقوس  واملامرسات  اإلسالمي  الفكر  تنرش  واملرئية  املسموعة  االعالم  وسائل  من 
العبادية حتت أنظار املرجعية الدينية.(٣) وبارشت مكاتب وممثليات املرجعيات الدينية 

1- السيد حممد سعيد احلكيم، املرجعية وقضايا اخر، ج 1،٢، مؤسسة احلكمة، النجف، ط 1٠ ، ٢٠11، ص 1٢٢.
٢- دستور مجهورية العراق، ط٧، جملس النواب، الدائرة االعالمية، ط٧ ،٢٠1٣، ص٣٢.

٣- عباس االمامي، الرقابة العامة للمرجعية الدينية، مصدر سابق، ص٣٩٤.
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متعددة،  وبصفحات  خمتلفة  بلغات  االنرتنت،  شبكة  عىل  هلا  الكرتونية  مواقع  بفتح 
لكل صفحة عنوان وموضوع، واملتصفحون هلذه املواقع والسيام املغرتبني يستفيدون 
الدين والثقافة االسالمية وما حتتويه هذه املواقع من  منها فائدة كبرية يف تعلم احكام 
يميز  ما   » أن  والفكرية  الثقافية  النشاطات  بعض  عىل  القائمون  ويقول  صفحات.(1) 
حركة املرجعية الدينية واحلوزة العلمية يف النجف اهنا ال تثري الريبة لد اآلخرين ألن 
النجف ال تعتقد بالتبشري، ولذلك نحن حمرتمون يف العامل، ألننا نذهب اىل املكان الذي 
فيه شيعة اما املكان اخلايل من الشيعة فال نذهب اليه، فهي حركة تبليغية من اجل الشيعة 
فقط ، وكل هذه املواقع الثقافية والفكرية وااللكرتونية القصد منها هو محاية الشيعة، 
وتثقيفهم والتواصل معهم، من حيث الفتو وحل اخلصومات واملشاكل التي عندهم 
واالسالميون  املصلحون  يعتمد  ما  وغالبا   (٢). احلديثة»  الوسائل  كل  عرب  يتم  وهذا   ،
يوفر  وبام  واملسلمني،  بام خيدم االسالم  العرص  متغريات  التطور مع  أَمهية  إِيضاح  عىل 
للمسلمني سبل التقدم والرقي واالزدهار اسوة باألمم املتقدمة.(٣) وال خيفى ان استفادة 
املرجعية الدينية من هذه الوسائل االعالمية إليصال املعلومات اىل اآلخرين هي بنفسها 
تشجيع لآلخرين لالستعامل وبيان جوازها الرشعي.(٤) وباستخدام املواقع االلكرتونية 
ممكنة  قاعدة  أَوسع  اىل  والوصول  املسافات  واختصار  املشاكل  من  الكثري  حل  يمكن 
القضايا  يف  رأهيا  ومعرفة  الدينية  املرجعية  اىل  بسهولة  جغرافيا  القواعد  ابعد  ووصول 
موضع االبتالء، وهناك ستة وثالثني مركزا ثقافيا تابعا للسيد السيستاين افتتحت حتى 
ثامن وعرشون مؤسسة  والنواحي.(٥) وتوجد  املحافظات واالقضية  العام ٢٠٠٤م يف 
دينية ومراكز ثقافية تابعة ملكتب السيد السيستاين منترشة يف أَنحاء عديدة من العامل هي: 

مؤسسة االبحاث العقائدية.
1- عباس االمامي، الرقابة العامة للمرجعية الدينية، مصدر سابق، ص٣٩٠.

٢- السيد صالح احلكيم مدير مركز احلكمة للحوار والتعاون، مقابلة خاصة اجراها الباحث بتاريخ 1٦ \ ٦ \ ٢٠1٥.
٣- صالح عبد الرزاق، االسالميون والديمقراطية، مصدر سابق، ص٩٢.

٤- عباس االمامي، الرقابة العامة للمرجعية الدينية، مصدر سابق، ص٣٩٤.
٥- رزاق خمور، املرجعية الدينية والعمل السيايس، مطبعة الغدير، البرصة،٢٠٠٤، ص٧٥.
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مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث.
شبكة رافد للتنمية الثقافية.

مركز آل البيت العاملي للمعلومات.
مؤسسة االمام عيل.

مركز الرسالة.
مركز املصطفى للدراسات اإلِسالمية.

مركز إِحياء الرتاث االسالمي.
مركز اإلِمام الرضا املعلومايت/انرتنت.

مركز البحوث والدراسات الفلكية.
مؤسسة االمام الرضا للربامج الكمبيوترية.

مركز االمام الصادق لدراسة الطب االسالمي.
مركز تأليف الكتب احلوزوية ونرشها.

مؤسسة املصادر املعلوماتية للعلوم االسالمية.
دار الزهراء الثقافية.

مكتبة التفسري وعلوم القران املختصة.
مكتبة علوم احلديث املختصة.

املكتبة الفقهية االصولية املختصة.
مكتبة الفلسفة والكالم املختصة.

املكتبة االدبية املختصة.
املكتبة التارخيية املختصة.
مكتبة املحقق الطبطبائي.

بيت مؤسس احلوزة العلمية.
شبكة االمام الكاظم.
شبكة االمام املهدي.

شبكة يا زهراء.
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شبكة االمام الصادق.
شبكة االمام اجلواد.

املراكز  من  جمموعة  السابق  النظام  سقوط  بعد  العراق  يف  تأسست  فقد  حمليا،  اما 
واملؤسسات واجلمعيات الثقافية والفكرية التابعة ملرجعية السيد السيستاين ومنها:(1)

مؤسسة املرتىض للثقافة واالرشاد \ النجف.
مركز البحوث والدراسات العقائدية \ النجف.

مركز الكرار \ النجف.
مركز سيد الرسل \ املوصل.
مركز النبأ العظيم \ كركوك.

مركز االمام املجتبى \ االنبار.
مركز الرسول االعظم \ بغداد.

مركز االمام املهدي \ بغداد.
مركز الكاظمني \ بغداد.

مركز الزهراء \ بغداد.
مركز احلسن املجتبى \ بغداد.

مركز نور الزهراء \ بغداد
مركز االمام احلسني \ بغداد.
مركز الرسل \ جامعة بغداد.

مركز املصطفى \ بغداد.
مركز االمني \ دياىل.

مركز االمام املهدي \ دياىل.
مركز الصديقة الزهراء \ دياىل.

مركز احلسني \ احللة.
مركز االمام املنتظر \ الديوانية.
مركز االمام اجلواد \ الديوانية.
مركز السيدة زينب \ الكوت.

مركز االمام الصادق \ الكوت.

1 - رزاق خمور، املرجعية الدينية والعمل السيايس، مصدر سابق، ص٢٤1.
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مركز االمام الباقر \ الكوت.
مركز االمام الرضا \ الساموة.

مركز االمام السجاد \ النارصية.
مركز االمام العسكري \ النارصية.

مركز االمام الرضا \ العامرة.
مركز الزينبيات النسوي \ العامرة.

مركز اجلوادين \ العامرة.
مركز زين العبدين \ البرصة.

مركز االمام الكاظم \ البرصة.
مركز سيد الشهداء \ البرصة.

مركز االكرم \ جامعة البرصة.
مركز االمام عيل بن موسى الرضا \ البرصة.

مركز الصادقني \ البرصة.

وال تقترص املراكز الثقافية واملؤسسات الفكرية واملواقع االلكرتونية عىل مكتب السيد 
السيستاين فقط ، بل هناك مراكز ومؤسسات مشاهبة جلميع مكاتب املرجعيات الدينية 
واسالمية  عربية  بلدان  ويف  العراقية،  والنواحي  واالقضية  املحافظات  يف  النجف  يف 
أَتباع املراجع ومقلدهيم، وايصال  اخر، بوصفها وسيلة رسيعة وأَمينة للتواصل مع 
املعلومة للباحثني وطلبة العلوم الدينية وغري الدينية، يف عامل يزداد تعقيدا وتزداد معه 
احلاجة اىل معرفة االحكام الرشعية بشأن القضايا املستجدة واملستحدثة، ويف الغالب 
لديه  و   ، والفكرية  الثقافية  النشاطات  عىل  ترشف  رئيسة  ثقافية  مؤسسة  مرجع  لكل 
يف  وفضالء  علامء  عليها  يرشف  نشاطات  أَيضا  لدهيا  واحلوزة   ، ختصصية  مؤسسات 
املثقفني  نتاجات  وتساهم  متنوعة.(1)  وفكرية  ثقافية  بنشاطات  ايضا  تقوم  احلوزة 
املسلمة، حيث جتد هذه  الثقافة االسالمية بني اجلامهري  اإلِسالميني يف بث  واملفكرين 
اجلامهري يف كتاباهتم ومقاالهتم ومؤلفاهتم وخطبهم مادة جيدة ومعينا للفكر والثقافة.(٢) 

1 - السيد صالح احلكيم مدير مركز احلكمة للحوار والتعاون، مقابلة خاصة اجراها الباحث بتاريخ 1٦ \ ٦ \ ٢٠1٥.
٢ - صالح عبد الرزاق، االسالميون والديمقراطية، مصدر سابق، ص1٢1.
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والثقافة بصورة عامة ومنها الثقافة االسالمية، ليست مادة جامدة او ساكنة، بل متغرية 
الثقافة  مقارنة  يمكن  فال   ،ألخر منطقة  ومن  آلخر  وقت  ومن  باستمرار  ومتحركة 
مقارنة  يمكن  ال  و  تسعينياته،  او  بستينياته  املايض  القرن  ثالثينيات  يف  االسالمية 
التحديات التي تواجه املسلم يف البالد االسالمية بالتحديات التي تواجه املسلمني يف 
البلدان الغربية، فكثري من الظواهر واالخرتاعات العلمية والطبية حصلت، والكثري من 
إِنشاء مراكز  الفوارق موجودة بني االسالمية واملجتمعات غري االسالمية.(1) وقد تم 
الدينية، فبعد سنني  املرجعية  إِرشاف  ديان األخر حتت  الغريب واألَ العامل  للحوار مع 
من العزلة انشيئ عام ٢٠٠٧،مركز احلكمة للحوار والتعاون «عمله التعريف بالنجف 
العاملية  العامل، ومع اجلامعات  النخب واملثقفني يف  وحوزهتا واهدافها، والتواصل مع 
املرموقة ، وهدفه تقديم مدرسة النجف وفكرها ومناهجها وليس تغيري قناعات الناس 
والشعوب، وعىل قاعدة احلوار البرشي وليس احلوار بني االديان الن اهلدف ليس تغيري 
دين االخرين، انام اهلدف هو احلوار من اجل التعايش ومعرفة االخر، وهذا املسري فتح 
له آفاق كبرية جدا، واصبح له صداقات مع العامل».(٢) عىل حدّ أن احلوار مع الغرب 
املتقدم والقوي أفضل من مواجهته والدخول معه يف رصاعات مسلحة خارسة، ألن 
اتبعت مؤسسات  فيام  احلضارات.(٣)  وليس مع رصاع  احلضارات  مع حوار  االسالم 
ثقافية وخريية أخر منهج نرش الفكر اإلِسالمي يف صفوف املسلمني يف خمتلف مناطق 
الرئيس  ومقرها  اخلوئي  اإلِمام  مؤسسة  ومنها  ديان،  األَ بني  احلوار  جانب  إِىل  العامل، 
اإلسالمي  والفكر  الثقافة  بنرش  تعنى  علمية  ثقافية  فكرية  مؤسسة  وهي  لندن،  يف 
السمح، عىل وفق منهج مؤسسايت، يقوم بتقديم اخلدمات الثقافية والرتبوية واإلنسانية 
واالجتامعية لعموم أبناء الطائفة يف خمتلف دول العامل.(٤) زيادة عىل ذلك تقوم املؤسسة 

1 -  صالح عبد الرزاق، االسالميون والديمقراطية، مصدر سابق، ص1٢1.
٢ - السيد صالح احلكيم مدير مركز احلكمة للحوار والتعاون، مقابلة خاصة اجراها الباحث بتاريخ 1٦ \ ٦ \ ٢٠1٥.

٣ - صالح عبد الرزاق، االسالميون والديمقراطية، مصدر سابق، ص11٥.
www.alkhoei.net ،٤ - املوقع الرسمي ملؤسسة االمام اخلوئي
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املشورة يف حل  كتقديم  الرشعية وتقديم اخلدمات االجتامعية،  املسائل  أجوبة  بإعداد 
املشاكل العائلية وإجراء العقود الرشعية وغريها من املسائل املتعارف تداوهلا يف املراكز 
اإلسالمية الفاعلة، وتأسيس املدارس اإلسالمية يف بعض الدول الغربية للحفاظ عىل 

اللغة واخللق والرتبية والثقافة اإلسالمية لألجيال الناشئة.(1) 

وجلميع املرجعيات الدينية يف النجف االرشف مؤسسات ثقافية وفكرية وخريية عىل 
األرض ويف الشبكة العنكبوتية، تتواصل مع أتباعها يف الداخل واخلارج باستخدام كافة 
الوسائل املمكنة والتقنيات احلديثة، وقد أَثبتت األَحداث أن هذه الوسائل كانت مهمة 
هداف  األَ بام حيقق  العام  الرأي  الواسعة وتوجيه  الشعبية  القواعد  جدا يف حتريك هذه 

التي تسعى اليها املرجعية.

اخلالصة:

تثقيفه  بغية  العام  الرأي  اىل  خطاهبا  إليصال  عدة  وسائل  الدينية  املرجعية  تستخدم 
وتوجيهه بالصورة الصحيحة ودفعه للمطالبة باحلقوق املرشوعة أسوة بأداء الواجبات، 
الدينية  واملناسبات  والعيدين  اجلمعة  وخطب   كالفتو مبارشة  الوسائل  هذه  وبعض 
االعالم  لوسائل  كالترصحيات  مبارشة  غري   واخر العملية،  الترصفات  عىل  زيادة 
أيضا  الدينية  املرجعيات  متتلك  و  الدولية،  املنظامت  جانب  اىل  الصحفية  والترسيبات 
شبكات واسعة من الوكالء واملعتمدين واملراكز الثقافية والفكرية واملواقع االلكرتونية 
 التي تستخدمها مجيعا ، وكل يف جماله للتأثري يف الرأي العام وتوعيته وتثقيفية اىل املستو
الذي حيقق املصلحة العامة التي تراها املرجعية التي متثل موقع النيابة عن اإلِمام املعصوم 

وحتظى آراؤها بالقداسة لد أتباعها. 

www.alkhoei.net ،1 - املوقع الرسمي ملؤسسة االمام اخلوئي
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الفصل ال�الث
المرجعية الدينية وبناء الدولة بعد  عام ٢٠٠٣م 



املبحث االول:
 دعوة املرجعية لبناء دولة املؤسسات. 

املبحث الثاين:
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« دولة رجال  اقامة  اىل  أهنا تسعى  الشيعي حول احلكومة  الفقه  نظريات  تزعم أي من  مل      

واحلكومة  االرشاف  نظريات  يف  جليا  االمر  هذا  ويتضح  للكلمة،  اخلاص  باملعنى  الدين»  

املنتخبة فهام مل تطرحا  النصب والوالية  بنظريتي  االنتخابية والتفويض، وهذا االمر موجود 

والية الفقيه بمعنى تصدي رجال الدين مبارشة لألمور التنفيذية والترشيعية، غاية ما يف االمر 

هو ان تكتسب مجيع االمور مرشوعيتها من الويل الفقيه».(1) وبحسب رأي السيد عبد االعىل 

اعىل  يملك  انه  بعنوان  السلطات،  عىل  نافذة  اليد  املبسوط  الفقيه  سلطة  تكون  السبزواري 

سلطة رشعية يف البالد، وينبغي عىل كل السلطات اخلضوع إلرشافه ومراقبته، وير السيد 

السبزواري ان الفقيه اجلامع للرشائط تكون رقابته حمدودة بسعة الدائرة التي يتحرك فيها، واما 

يف باقي شؤون احلياة العامة، فقد تكون لرقابته صفة االرشاد والتوجيه والنصيحة، وال يكون 

ملزما لألطراف االخر، وحتى هذه النسبة من الرقابة قد تتأثر بالظروف املوضوعية اخلاصة 

الرشعي.(٢)  التزامهم   ومد الدينية  رغباهتم  وعىل  احلاكمة  والسلطات  واالفراد  لألطراف 

ويذهب بعضهم اىل أن اإلسالم ال هيدف اىل إقامة دولة دينية، بل تأسيس دولة مدنية وجمتمع 

مدين يكونان متحركني يف إطار األحكام والتعاليم الدينية.(٣) وتعد رسالة الشيخ حممد حسني 

ة » حماولة تأصيل رشعي لسلطة مدنية، بام متثله هذه الرسالة  النائيني « تنبيه األمة وتنزيه امللّ

من وعي متقدم لقضية السلطة والدولة، صادر عن فهم اجتهادي متعاطٍ مع واقع تطورين 

التاريخ الشيعي أسست  قائمة جديدة من  داخيل وخارجي.(٤) وتعد أول مدونة سياسية يف 

التصنيفات العلمية، ال تندرج البتة ضمن القائمة التقليدية لتصنيفات الفقهاء.

 فهي صياغة توفيقية أليديولوجية السلطة، بالسعي إىل قولبة املفاهيم الدينية يف أوعية سياسية 

حديثة، إهنا أيضًا حماولة إليصال البيان الفقهي  التارخيي الشيعي مع منظومة املفاهيم السياسية 
1- صادق حقيقت، توزيع السلطة يف الفكر السيايس الشيعي، مركز احلضارة، بريوت، لبنان، ٢٠1٤، ص٣٧٨.

٢- عباس االمامي، الرقابة العامة للمرجعية، مصدر سابق، ص1٥٥.
٣- عقيل سعيد، السجال الفكري والفقهي عند الفكر االسالمي الشيعي حول الدولة، الكلمة(جملة)، العدد 1٨، السنة اخلامسة، 

.1٩٩٨
٤- املصدر السابق.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

والدستورية احلديثة»(1) 

ومل تتسن للسيد عيل السيستاين الظروف التي هتيأت للشيخ حممد حسني النائيني ومكنته من 

التعبري عن صوغ افكاره بالصورة املكتملة التي ظهرت به يف كتابه « تنبيه االمة وتنزيه امللة»، 

إال أن السيد عيل السيستاين والشك وجد يف رؤية الشيخ النائيني اكثر اآلراء صحة واقرهبا 

اقامة  اىل  ٢٠٠٣م  عام  بعد  دعا  وهكذا  املتنوعة.(٢)  واطيافه  برشوطه  احلايل  العراقي  للواقع 

دولة مدنية وليست دينية يف العراق، دولة املؤسسات التي تقوم عىل اساس الدستور والقانون 

والفصل بني السلطات، مع احرتام الثوابت الدينية لإلسالم بوصفه دين االغلبية، وعرب آلية 

االنتخاب احلر املبارش من لدن املواطنني، وهو ما نحاول تناوله يف هذا الفصل.

1- فؤاد ابراهيم، الفقيه والدولة، مصدر سابق، ص٢٣٧.
٢- سامي البغدادي، مبادئ الدولة والقيادة لد مراجع احلوزة العلمية، مطبعة البينة، النجف، العراق،٢٠1٠، ص٦٩-٧1.



1٥٠



1٥1

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

        املبحث االول
دعوة املرجعية لبناء دولة املؤسسات

متثل كتابات الشيخ حممد مهدي شمس الدين يف الفكر السيايس يف العقدين االخريين رؤية 

والتنوع،  التعقيد  الشديد  االسالمي  السيايس  االجتامع  ومتطلبات  للحياة  مواكبة  اجتهادية 

وختلص فكرته اىل ابتكار مفهوم سيايس حياكي الديمقراطية، وينسج عىل انموذجها يف احلكم، 

ينطوي  وما  للسلطة،  السلمي  والتداول  واالنتخابات  الشعبية  باإلرادة  يتصل  ما  فيستوعب 

عليه النظام الديمقراطي من حقوق وحريات، ويسمي ذلك ب « والية االمة عىل نفسها».(1) 

مع  مطابقته  الشور وحياول  مفهوم  يستعري  التفكري االسالمي،  مناخات  يبتعد عن  ولكيال 

ال  شعبية  فاملرشوعية  باملجتمع،  السلطة  مرشوعية  مصدر  وحيرص  نفسها،  عىل  االمة  والية 

خيلعها أحد عىل السلطة اال ارادة الناخبني، ومصدر الرشعية للسلطة رشعية القوانني يف دائرة 

التنظيم هو األمة، التي متارس السلطة والترشيع خارج احلقل الذي حتكمه احكام الرشيعة.(٢) 

ومن هنا يظهر التوافق يف الرأي بني الشيخ حممد مهدي شمس الدين، والسيد عيل السيستاين 

يف موضوع والية االمة عىل نفسها، فحينام نقرأ البيانات والفتاو والنصوص الصادرة عن 

السيد السيستاين يف االمور السياسية نراه يؤكد والية االمة عىل نفسها ، وان اختلف التعبري 

لوكالة  سؤال  عىل  له  جواب  ففي  واحدة.(٣)  النتيجة  لكن  الدين،  شمس  الشيخ  وبني  بينه 

االسوشييتدبرس عن شكل حكومة ما بعد صدام يقول السيد السيستاين:«شكل نظام احلكم 

يف العراق حيدده الشعب العراقي، واَلية ذلك ان جتري انتخابات عامة لكي خيتار كل عراقي 

من يمثله يف جملس تأسييس لكتابة الدستور، ثم يطرح الدستور الذي يقره هذا املجلس عىل 

الشعب للتصويت عليه، واملرجعية ال متارس دورا يف السلطة واحلكم».(٤) واملامرسة الفعلية 

1- عبد اجلبار الرفاعي، مفهوم الدولة يف مدرسة النجف، مصدر سابق، ص٣1. 
٢- املصدر السابق، ص٣1.

٣ - عباس االمامي، الرقابة العامة للمرجعية، مصدر سابق، ص٧٨.
٤ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٢٢.
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للمرجعية الدينية يف العملية السياسية يف العراق بعد عام ٢٠٠٣م دلت بصورة ال تقبل اجلدال 

عىل رؤية السيد السيستاين بوالية االمة عىل نفسها، فمرجعية السيد السيستاين تقول بالوالية 

املطلقة  الوالية  بني  حملها  العامة  والوالية  العامة،  الوالية  انام  املطلقة  الوالية  ليست  ولكن 

العامة)،  االمور  يف  (الوالية  غري  العامة)  و(الوالية  درجاهتا.(1)  أدنى  يف  احلسبية  واالمور 

فالوالية العامة تكون ثابتة يف املواضيع التي ال يتوقف عليها حفظ النظام، بل تكون احكاما 

اولية قائمة عىل اساس املصالح واملفاسد يف ذوات االشياء، يلحظها الشارع املقدس ويصدر 

حكمه فيها ويكون طريق إجيادها بالرجوع اىل الويل، يف حني توجب الوالية يف االمور العامة 

تدخل الفقيه بحسب تصديه يف تلك االمور التي يتوقف عليها حفظ النظام من باب االحكام 
الوالئية التي يفرض منصبه تدخله فيها وتصديه هلا.(٢)

عن  يبتعدوا  أن  يمكن  الدين  رجال  أن  عن  تكشف  السيستاين  عيل  السيد  منهج  ومراجعة 

العامة، لكن يف  رتم يف احلياة  املبادئ االسالمية حتُ بأن  فيه  يتأكدون  الذي  الوقت  السياسة يف 

أثناء فرتات االنحطاط واإلفساد السيايس ووقوع ظلم خطري او احتالل أجنبي، فإهنم يكونون 

أكثر فاعلية يف السياسة عن طريق تقديم النصح واالرشاد والدعوة اىل اقامة القانون يف احلياة 

العامة.(٣) وبعد التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣م وجد السيد السيستاين نفسه يف موقع مسؤولية 

عظمى متيل عليه واجبات كبرية أمهها االشرتاك يف رسم السياسة العامة للبلد ، حيث التف 

االوىل  االيام  ومنذ  الدينية  املرجعية  وبرزت  الدينية،  املرجعية  حول  الشيعة  ومجهور  الساسة 

لالحتالل قوة ذات تأثري كبري تسمح هلا بالتحكم بالرأي العام الشيعي يف داخل العراق عىل 

االحتالل.(٤)  قوات  ومنهم  السيايس  بالشأن  املهتمني  أدركه مجيع  ما  وجه اخلصوص، وهذا 

احلرب،  بعد  ما  نظام  ويف  االمريكية  املتحدة  بالواليات  العراقيني  ثقة  احلرب  قوضت  ولقد 

1 - حيدر حممد السهالين، الفقه السيايس ملرجعية النجف، بحث غري منشور، ٢٠1٣، ص٨.
٢ - املصدر السابق، ص٨.

٣ - حسني الفاضيل، االمام السيستاين امة يف رجل، مصدر سابق، ص1٩٨-1٩٩.
٤ - باسم عبد السادة، دور املرجعية الدينية يف العملية السياسية يف العراق بعد عام ٢٠٠٣م، رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة اىل 

كلية العلوم السياسية جامعة بغداد،٢٠1٠، ص11٠.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

وزادت شدة الشكوك بأهنا مل تكن ترغب برؤية عراق قوي ومستقل.(1) فلم يكن هناك ختطيط 

متامسك ملستقبل عراق ما بعد احلرب، حيث قال أحد اعضاء جملس الشيوخ* يف ترشين الثاين 

التخطيط، وقرصنا يف  التقدير، وقرصنا يف  لقد قرصنا يف   » باإلحباط:  يشعر  ٢٠٠٣م، وهو 

اننا كنا غري مستعدين بام يدعو لألسف، واآلن  التفكري بشأن عراق ما بعد صدام اىل درجة 

واالرتباك  التخبط  وكان  ولدينا مشكلة حكم».(٢)  واقع،  ولدينا مشكلة  امنية،  لدينا مشكلة 

اهنا  واضحا  بات  وجيزة  فرتة  وبعد  اهلدف،  عنها  غاب  فقد  البداية،  منذ  واضحا  االمريكي 

تسعى فقط للخروج من االزمة مهام كانت بشاعة الطريقة الالزمة للخروج.(٣) ففي احلادي 

ابلغ  وقد  للعراق،  امريكي  حاكم  كأول  بغداد  اىل  غارنر  جي  وصل  نيسان  من  والعرشين 

الصحفيني بأن مهمته يف العراق ستكون قصرية ال تتجاوز ثالثة أشهر سيقوم يف هنايتها بتشكيل 

حكومة عراقية مؤقتة تدير البلد.(٤) وكان جي غارنر يرفض إقامة عالقات توصله اىل السيد 

عيل السيستاين عىل الرغم من نصائح مستشاريه الذين كانوا يعتقدون ان العراق متجه نحو 

الفوىض، وجي غارنر ليس له أي سيطرة عليه.(٥) حتى السفري بول بريمر الذي وصل العراق 

يف الثاين عرش من آيار عام ٢٠٠٣م بديال عن جي غارنر وحاكام مدنيا للعراق إلصالح وضع 

قوات االحتالل الذي كان ينذر بالسوء ارتكب هو اآلخر اخلطأ نفسه – بحسب االمريكيني 

-حيث كان هو وفريقه املقرب منه ابطأ مما ينبغي يف إدراك امهية آية اهللا السيستاين والتواصل 

معه ومع القو االجتامعية والسياسية بغية التوصل اىل طريق انتقايل مقبول بصورة عامة.(٦) 

وكانت سلطات االحتالل « تدرك ذلك جيدا وتدرك ان أي مواجهة مع السيستاين قد تفيض 

1 - الري دايموند، النرص املهدور االحتالل االمريكي واجلهود املتخبطة إلحالل الديمقراطية يف العراق، مركز اخلليج لألبحاث، 
ديب، االمارات العربية املتحدة، ٢٠٠٧، ص٣٥1.

*-السيناتور تشاك هيغل، وهو ثاين اعىل عضو مجهوري يف جلنة العالقات اخلارجية التابعة ملجلس الشيوخ انذاك.
٢ - املصدر السابق، ص٣٥٠.

٣- الري دايموند، النرص املهدور، مصدر سابق، ص1٢٧.
٤ - املصدر السابق، ص٦٣. 
٥ - املصدر السابق ، ص٦٧.

٦ - املصدر السابق، ص٣٥٩.
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اىل مواجهة مسلحة».(1)  وقد  اىل مواجهة سياسية ليست يف صاحلها مع قو شيعية، وربام 

سعى بريمر جاهدا لالتصال بمكتب السيد السيستاين لكنه مل حيصل عىل أية استجابة، فاعتمد 

يف التعرف عىل آراء املرجعية عىل ما نقله له بعض السياسيني العراقيني وهذا ما أوقعه يف اخلطأ 

اعضاء يف جملس  الفرتة  تلك  السيستاين خالل  السيد عيل  زوار  واالشتباه.(٢) وكان يف عداد 

العراقية، ومن هؤالء من كان ينقل اىل  احلكم وجملس االعامر وسائر املسؤولني يف احلكومة 

منه  بتكليف  بريمر  وممثلها  االحتالل  سلطة  وتصورات  وآراء  مواقف  السيستاين  عيل  السيد 

التي  القضايا  السيستاين يعلق عىل ما يسمعه منهم يف كل  السيد  انفسهم، وكان  تلقاء  أو من 

ادارة  وقانون  واالنتخابات  الدستور  لقضية  العراقي  للشعب  العليا  باملصالح  مساس  هلا 

الدولة وتشكيل احلكومة املؤقتة وغريها، واحيانا كان يتم االتصال هاتفيا من مكتب السيد 

عيل السيستاين ببعض املسؤولني العراقيني لتحذير سلطة االحتالل من االقدام عىل خطوة او 

استنكار امر ما وإدانته.(٣) وينفي مقربون من السيستاين وجود «رسائل متبادلة» بني املرجعية 

الدينية واحلاكم املدين االمريكي بول بريمر، مؤكدين أن عددا من زوار املرجعية الذين يسميهم 

بريمر بالوسطاء « مل يكونوا حيسنون تلقي ما يستمعون اليه من رؤ املرجعية وانظارها، او 

كانوا ينقلوهنا اليه بصورة خمففة يف حماولة منهم حتى ال تسوء العالقات، او كانوا ينقلون ما 
يتناسب مع ما يرونه صاحلا للعملية السياسية».(٤)

 وكان مرشوع سلطة االئتالف املؤقتة االبتدائية تشكيل جملس خمتار من 1٣٠ – 1٥٠عراقيا 

املشاركني وتوفري  اختيار  تفاصيل  للدستور خالل ثالثة أشهر، وطاملا كانت  يكتبون مسودة 

مشورة اجلمهور ستبقى بيد سلطة االئتالف، فإهنا ستضمن لنفسها دورا حيويا يف حتديد ما 

سيخرج عن هذا املجلس.(٥) وإلضفاء الرشعية عىل هذا الدستور يصار اىل طرحه يف استفتاء 

وعي  او  تراث  اىل  ظروفها  بحسب  تفتقر  التي  الشعوب  عىل  عادة  يطبق  للمصادقة  شكيل 
1 - الري دايموند، النرص املهدور، مصدر سابق، ص1٢٦.

٢ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٥٥٦.
٣ - املصدر السابق، ص٥٦1.
٤ - املصدرالسابق ، ص٥٦1.

٥ - فراس طارق مكية، قصة االنتخابات ثورة الدستور يف العراق، دار البذرة، النجف االرشف، ط٢، ٢٠1٤، ص1٣.



1٥٥

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

التقليدية التي تنتمي لعرص االستعامر  دستوري حقيقي، وهذا األسلوب يعدّ من االساليب 

إلضفاء رشعية رسمية ملرشوع غري رشعي اصال، كام حصل يف استفتاء ولسن يف العراق عام 

وأن  نظيفة،  نتيجة  تريد  واشنطن  وكانت  1٩٢1م.(1)  االول  فيصل  امللك  بيعة  او  1٩1٨م، 

تكون مسيطرة عىل العملية برمتها، وهكذا فقد انتهى األمر اىل عملية مل تكن شفافة تم فيها 

اختيار احلكومة املؤقتة عرب املفاوضات من وراء الكواليس مع الالعبني الرئيسيني يف جملس 

احلكم.(٢) مقابل املوقف األمريكي، وكان ختوف املرجعية منذ االيام االوىل لالحتالل من أن 

يكتب للعراق دستور ال يطابق املصالح العليا للشعب العراقي، وال يعرب عن هويته وثقافته 

التي من ركائزها الدين االسالمي والقيم االجتامعية النبيلة، وكانت املرجعية ختشى أن تعمد 

سلطات االحتالل اىل كتابة دستور يراعي رؤاها ومصاحلها، ولذلك قررت املرجعية أن تدعو 

الدستور  لكتابة  تأسييس  جملس  يف  العراقي  الشعب  ممثيل  الختيار  عامة  انتخابات  إجراء  اىل 

لتطمئن بذلك اىل انه لن يتكرر يف العراق ما حصل لبعض الدول املحتلة االخر التي كتب 

املحتلون دساتريها.(٣) وكان السيد السيستاين يشري اىل ان اجلنرال األمريكي ماك آرثر كتب 

دستور اليابان بعد استسالمها يف اعقاب احلرب العاملية الثانية.(٤) وبالفعل اعرتف األمريكان 

العراقيني  بعض  جانب  اىل  احلكم  جملس  يكتب  ان  لدهيم،  كانت  التي  االفكار  بني  من  ان 

وبمساعدة مستشارين امريكيني دستورا مؤقتا يستخدم أساسًا النتخاب مجعية وطنية انتقالية، 

وتقوم تلك اهليأة بانتقاء حكومة عراقية مؤقتة تسلم اليها السيادة.(٥) رفضت املرجعية الدستور 

الذي يكتب من لدن املحتل او من يعينه املحتل، ورأت ان هؤالء ال يتمتعون بأية صالحية يف 
تعيني أعضاء جملس كتابة الدستور.(٦)

 وكان أول ظهور سيايس للسيد عيل السيستاين يف مرحلة ما بعد النظام السابق يف ٢٦ حزيران 

1 - فراس طارق مكية، قصة االنتخابات ثورة الدستور يف العراق ، مصدر سابق، ص٢1.
٢ - الري دايموند، النرص املهدور، مصدر سابق، ص٣1٠.

٣ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص 1٩٤.
٤ - بول بريمر، عام قضيته يف العراق، ترمجة عمر االيويب، دار الكتاب العريب، بريوت، ط1، ٢٠٠٦، ص1٢٥.

٥- املصدر السابق، ص٢٧1.
٦ - حسني الفاضيل، االمام السيستاين امة يف رجل، مصدر سابق، ص 1٩٨.



1٥٦

ان  امرأة  او  رجال  عراقي  كل  عىل  أن  وأكد  فورية،  عامة  بانتخابات  طالب  عندما  ٢٠٠٣م، 

يصوت ملمثليه الرسميني للجمعية الدستورية، زيادة عىل تأكيده رضورة إجراء استفتاء وطني 

عام عىل دستور يوضع من لدن هيأة عراقية خمتصة، ويعدّ الكثريون ان هذه الدعوة أسهمت 

القائمة عىل  املؤسسات  بناء دولة  القائم عىل اساس  للنظام اجلديد  يف وضع االساس االول 

بإتقان  يتحرك  السيستاين  عيل  السيد  ان  واضحا  وكان  الشعب،  قبل  من  مقر  دائم  دستور 

 االخر الدينية  املراجع  أدوار   – بعضهم  برأي   – جتاوز  به  يقوم  الذي  الدور  وان  وكفاءة، 

التي  للخطوات  اساسيا  مقره حمددا  التي خترج من  الكلمة  « بحيث صارت  التي سبقته.(1)  

مطالبه  وقد حتققت  أتباعه،  من  املاليني  السياسية، عالوة عىل   القو من  الكثري  عليها  تسري 

بعد اقل من عامني من االحتالل».(٢) غري أن بول بريمر مىض قدما يف تنفيذ خطته الرامية اىل 

تنصيب هيأة بالتعيني (جملس احلكم) متجاهال دعوة السيد عيل السيستاين اىل تأسيس مجعية 

دستورية منتخبة، وكان لتحديه للسيد السيستاين مضامني بعيدة املد وتنذر باخلطر، بوصفه 

يمثل السلطة الروحية يف العراق التي حتظى بأكرب قدر ممكن من االحرتام والتبجيل.(٣) وكان 

من شأن موقف بريمر هذا ان يكلف االحتالل ثمنا باهظا يف زمان تبحث فيه عن مصداقية 

لد الشعب العراقي، وبالفعل فقد أصدر السيد عيل السيستاين بعد اربعة اسابيع من ترصحيه 

العلني بشأن االنتخابات، فتو تصف خطة بريمر اخلاصة بتشكيل هيأة معينة وغري منتخبة 

خطرية  نكسة  بمنزلة  السيستاين  عيل  السيد  ترصيح  وكان  االساس».(٤)  من  «مرفوضة  بأهنا 

اوساط  يف  السيستاين  عيل  السيد  هبا  يتمتع  التي  العظيمة  للسلطة  نظرا  األمريكية  للجهود 

الشيعة.(٥)وعندما وصل ممثل االمم املتحدة يف العراق سريجيو دي ميلو* وفريقه اىل العراق 

يف الثاين من حزيران ٢٠٠٣م، أبلغهم السفري بول بريمر بأنه كان عازما عىل تأسيس «جملس 

1 - حسني الفاضيل، االمام السيستاين امة يف رجل، مصدر سابق، ص1٩٦.
٢ - باسم عبد السادة، دور املرجعية الدينية يف العملية السياسية يف العراق بعد عام ٢٠٠٣م، مصدر سابق، ص1٢٥.

٣ - الري دايموند، النرص املهدور، مصدر سابق، ص٧٧.
٤ - املصدر السابق، ص٧٨.
٥ – املصدر السابق، ص٧٤.

* قتل يف تفجري مقر االمم املتحدة يف بغداد بسيارة مفخخة يف 1٩ اب ٢٠٠٣م.



1٥٧

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

سريجيو  من  وطلب  السيايس،  االنتقال  مرحلة  يف  البالد  ادارة  بشأن  لالستشارات  سيايس» 

دي ميلو أن يكون عضوا يف املجلس أو مراقبا فيه، ومل يكن بريمر يأبه كثريا بآراء ممثيل االمم 

املتحدة، ما جعل دي ميلو وفريقه يشعرون باهللع من طريقة السفري بول بريمر االنفرادية.(1) 

وأكد دي ميلو الحقا انه متكن من إقناع بول بريمر بإعطاء جملس احلكم صالحيات تنفيذية 

بعد ان كان جملسا استشاريا فقط، ولكن مع احتفاظ بريمر بحق النقض لقرارات املجلس.(٢) 

وبعد اصداره فتو الدستور الشهرية، بدأ السيد عيل السيستاين محلة مكثفة جدا خللق وعي 

شعبي بأمهية الدستور وانبثاقه عن مجعية تأسيسية منتخبة، وجتاوب الشارع املغيب واملتعطش 

بقوة  ليدعمها  املجتمع  يف  نفوذها  كل  الدينية  املرجعية  فيه  استثمرت  مذهلة  بصورة  سياسيا 

حقيقية ال يمكن مقاومتها او جتاوزها.(٣) وقد أثارت تلك الفتو جدال واسعا يف األوساط 

العراقية، وطرحت نقاشا فكريا وحضاريا واسع النطاق يف جامعات العراق ومنتدياته الثقافية 

والسياسية واالعالمية.(٤) وحاول السفري بول بريمر ايصال رسالة اىل السيد عيل السيستاين 

نية لديه بكتابة الدستور».(٥) غري ان بول بريمر مل يكن صادقا حني  مفادها ان «االئتالف ال 

وقد  ومعتقداهتم».(٦)  «ثقافتهم  ليجسد  برمته  الدستور  وحدهم  العراقيون  يكتب  بأن  تعهد 

أفصح عن ذلك نوح فيلدمان كبري مستشاري الشؤون الدستورية يف سلطة االئتالف املؤقتة 

يف العراق من نيسان اىل متوز ٢٠٠٣م، حيث رصح يف ترشين اول ٢٠٠٣م «عىل االرجح أالّ 

جيعل الناتج الدستوري النهائي أشخاصا كثريين يف احلكومة األمريكية سعداء، فهو لن يظهر 

باملظهر الذي كان الناس يتخيلونه، ومن املستبعد أن تكون حكومة عراقية منتخبة ديمقراطيا 

حكومة علامنية، ومن املستبعد ان تكون مؤيدة إلرسائيل، وبرصاحة من غري املحتمل اىل حد ما 

ان تكون مؤيدة ألمريكا».(٧) وأدرك بريمر بوضوح ان املسؤولني يف واشنطن قد نفذ صربهم، 
1 – الري دايموند، النرص املهدور، مصدر سابق، ص ٩٢.

٢ - سيف اخلياط، كيف حكموا العراق اوراق يف دهاليز جملس احلكم، مطبعة مؤسسة السفري، بغداد، ٢٠٠٥م، ص1٥٤.
٣ - فراس مكية، قصة االنتخابات، مصدر سابق، ص 1٧.
٤ - حسني الفاضيل، امة يف رجل، مصدر سابق، ص٢٢٥.

٥ - بول بريمر، عام قضيته يف العراق، مصدر سابق، ص1٢٥.
٦ - الري دايموند، النرص املهدور، مصدر سابق، ص٨٤.

٧ - املصدر السابق، ص ٨٤.



1٥٨

وهناك الكثري من الضغوط لتسليم السيادة بأرسع ما يمكن، لكنه كان يعدّ ذلك خطأ، وأن 

املطلوب بدء العملية الدستورية بطريقة او بأخر وااللتفاف عىل فتو السيد السيستاين، فأما 

ان يكون جملس احلكم فاعاًل واما ان يرحل.(1) ويف الواقع ان حكومة رئيس الوزراء الربيطاين 

توين بلري كانت تضغط عىل الواليات املتحدة كي تسلم السلطة اىل حكومة عراقية يف غضون 

سنة واحدة، واال خاطرت بمواجهة انتفاضة عارمة ضد االحتالل العسكري.(٢) مستلهام عىل 

ما يبدو دروس ثورة العرشين التي واجهت االحتالل الربيطاين للعراق مطلع القرن العرشين 

التي قادهتا آنذاك املرجعية الدينية العليا ورجال الدين يف النجف. 

تلك  السابقة؛ ألن  االنظمة  اهنيار  الذي سببه  الفراغ  بميلء  يقومون  أفراد  اىل  البناء حيتاج  ان 

االنظمة هلا تشكالت واسس وافراد ومؤسسات، فإذا فرغ البلد من تلك املؤسسات فالبد من 

ان تقوم حملها مؤسسات اخر متأل الفراغ.(٣) وقد تصدت املرجعية الدينية للعمل عىل ملئ 

هذا الفراغ، ويبدو أن السيد السيستاين وقبل ان يقتحم ساحة املواجهة، جس نبض العملية 

السياسية وما يمكن لرجل دين ان يقوم به يف بناء العراق اجلديد التعددي بمطالبته: بصوغ 

دستور دائم عرب مجعية تأسيسية منتخبة وليست معينة.(٤) ففي صبيحة يوم ٢٦ حزيران عام 

موقفا  النجف  مراجع  بقية  املعروفة، واختذ  الدستور   فتو السيستاين  السيد  ٢٠٠٣م أصدر 

عام  لدرس  املرة  هذه  جانبهم  من  يبدو  ما  عىل  استيعاب  يف  السيستاين  اهللا  اية  لدعم  موحدا 

داخليا وخارجيا  الدينية  املرجعية  التي مورست عىل  الضغوط  الرغم من  1٩٢٠م.(٥) وعىل 

لتغيري رأهيا لكنها أرصت عىل اهنا «ال تر بديال عن اجراء انتخابات عامة الختيار اعضاء 

طرح  وقرر  البداية  يف  الطلب  هلذا  األمريكي  اجلانب  يستجب  ومل  الدستوري».(٦)  املؤمتر 

اىل  السيادة  نقل   » يتيح هلم  بام  السيستاين  السيد   فتو امل جتاوز  املؤقت عىل  الدستور  فكرة 

1 - بول بريمر، عام قضيته يف العراق، مصدر سابق، ص٢٤٢.
٢ – املصدر السابق، ص٥٥.

٣ - حممد الشريازي، السبيل اىل اهناض االمة، دار الصادق، كربالء،٢٠٠٤، ص٢٠٣.
٤ - فراس مكية، قصة االنتخابات، ص٢٠.

٥ - املصدر السابق، ص1٦.
٦ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٧٩.



1٥٩

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

والديمقراطية  السياسية  واهلياكل  املؤسسات  ينشئ  قانوين  إطار  بموجب  عراقية  حكومة 

وضع  «يف  انه  أرص  السيستاين  السيد  لكن  االنسان».(1)  وحقوق  األقليات  وحيمي  العراقية، 

العراق احلايل ال توجد اية جهة يمكنها ان تقوم باختيار اعضاء جملس كتابة الدستور بصورة 

مقبولة من اجلميع».(٢) وأرص السيد السيستاين عىل ان يكتب العراقيون دستور العراق وليس 

اجلامهري  مع  للتواصل  الياهتا  عرب  حتركت  وانام  بالبيانات،  املرجعية  تكتف  ومل  االئتالف.(٣) 

يف املجتمع العراقي، ومجعت ماليني التوقيعات الرافضة له.(٤) وصدرت بعض الترصحيات 

لوكالء املرجعية يف أماكن متعددة، واستقبل السيد السيستاين وفدا من اهايل الرميثة يف حمافظة 

املثنى،* ويف ذلك اشارة واضحة املعنى واملدلول اىل اخليار الشعبي، وعندما عرفت املرجعية ان 

هناك سعيا إلدراج فقرة تشري اىل قانون ادارة الدولة يف املرحلة االنتقالية يف قرار جملس االمن 

الدويل 1٥٤٦، وجهت رسالة حتذيرية شديدة اىل رئيس جملس االمن الدويل جاء فيها «ان هذا 

يقيد اجلمعية  الذي وضعه جملس غري منتخب ويف ظل االحتالل وبتأثري مبارش منه  القانون 

وهذا  للعراق،  الدائم  الدستور  لوضع  القادم  امليالدي  العام  بداية  يف  انتخاهبا  املقرر  الوطنية 

إلضفاء  حماولة  أي  فإن  ولذلك  العراقي،  الشعب  ابناء  معظم  ويرفضه  للقوانني  خمالف  امر 

العراقي  الشعب  مضادا إلرادة  يعد عمال  الدويل  القرار  بذكره يف  القانون  هذا  الرشعية عىل 

الدولة  ادارة  قانون  ان  قاعدة  من  املرجعية  انطلقت  اخلطوة  وهبذه  خطرية».(٥)  بنتائج  وينذر 

للمرحلة االنتقالية ال يمكن ان يكتسب الرشعية اال من طريقني:(٦) 

اوال: الرشعية االنتخابية، وهو فاقد هلا؛ ألنه كتب من قبل جملس معني وغري منتخب؛ وهو 

جملس احلكم.

1 - بول بريمر، عام قضيته يف العراق، مصدر سابق، ص٢٧٣.

٢ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٧٥.

٣ - بول بريمر، عام قضيته يف العراق، مصدر سابق، ص1٢٥.
٤ - حامد اخلفاف، الرحلة العالجية لسامحة السيد السيستاين وازمة النجف عام ٢٠٠٤، ط٣، دار املؤرخ العريب، بريوت 

لبنان،٢٠1٣، ص ٧٥.
* وهي املدينة التي انطلقت منها رشارة ثورة العرشين ضد االحتالل االنكليزي للعراق يف الثالثني من حزيران عام 1٩٢٠م.

٥ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص1٢٣.
٦ - حامد اخلفاف، الرحلة العالجية، مصدر سابق، ص٧٥.



1٦٠

ثانيا: الرشعية الدولية، وهو تضمينه يف أي قرار دويل صادر عن جملس االمن. 

ولذلك الحقت املرجعية قانون املرحلة االنتقالية اىل جملس االمن الدويل، وعملت عىل منع 

ادراجه يف قرار جملس االمن وبالتايل نجحت يف سلبه هذه الرشعية. وهكذا فان قانون ادارة 

الدولة أصبح فاقدًا للرشعية االنتخابية والدولية، بحيث ال يستطيع ان يلزم اجلمعية الوطنية 

املنتخبة باي فقرة من فقراته، وهذا ما دفع األمريكان لالذعان يف هناية املطاف.(1) بعد ان كان 

واضحا ان احلاكم املدين األمريكي للعراق بول بريمر يريد ان يضع قانون ادارة الدولة عىل 

الدائم  للدستور  واالساسية  العامة  اخلطوط  الحقا  ستمثل  خاصة  امريكية  توجهات  وفق 

للعراق، لكن اتفاق 1٥ ترشين الثاين لعام ٢٠٠٣م مل حيظ بالشعبية الالزمة إلعطائه الرشعية، 

السيستاين يف  السيد عيل  العراقي.(٢) وقد نجح  الشعب  اذ رفض رفضا واسعا من قطاعات 
وضع جمموعة معايري لكتابة الدستور:-(٣)

الرشعية لسلطات االحتالل يف تعيني اعضاء جلنة كتابة الدستور.

أي دستور تضعه سلطات االحتالل من غري املضمون ان يعرب عن اهلوية الوطنية العراقية، وان 

يطابق املصالح العليا للشعب العراقي.

ال يكتب الدستور اال من لدن جلنة تنبثق عن انتخابات.

أي دستور تضعه جلنة منتخبة جيب ان يعرض عىل الشعب العراقي يف استفتاء عام.

وقد بدأ السيد عيل السيستاين بمراجعة بعض الكتب يف فقه القانون الدستوري، وقراءة دساتري 

ليكون  للعراق  فيه لوضع دستور  االعداد  بدأ  الذي  الوقت  الدول لالطالع عليها يف  بعض 

بأجواء العملية الدستورية القادمة يف العراق اجلديد.(٤) 

      وعىل الرغم من املكانة الكبرية واملهمة هلا يف أوساط املجتمع، إال أن املرجعية مل تترصف عىل 

1 - رسول جعفريان، التشيع يف العراق، مصدر سابق، ص1٧٠.
٢ - اثري ادريس عبد الزهرة، واقع بناء الدولة الديمقراطية املدنية يف العراق بعد عام ٢٠٠٣، اطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية 

العلوم السياسية، جامعة بغداد، ٢٠1٣، ص٩٨.
٣ - املصدر السابق، ص٩٨.

٤ - عبد اهلادي احلكيم، حوزة النجف، مصدر سابق، ص ٢٣٤.



1٦1

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

أساس أهنا بديل عن مرجعية الدولة العراقية، وال تتناىف او تتناقض معها، والسيد السيستاين 

مل يطرح نفسه بديال عن احلكومة العراقية ومؤسساهتا الرسمية(1)، بل دعا باستمرار اىل بناء 

مجعية  قبل  من  دائم  دستور  كتابة  مقدمتها  ويف  صحيحة  أسس  عىل  القائمة  املؤسسات  دولة 

تأسيسه منتخبة من قبل الشعب عىل أن يعرض الدستور الحقا عىل استفتاء عام.(٢) واملرجع 

بعد  ٢٠٠٣م  العام  بعد  العراق  يف  السيايس  النظام  حققه  فيام  حاسم  دور  له  كان  السيستاين 

االهنيار الشامل الذي أصاب البلد.(٣) بمسامهته يف نرش الديمقراطية يف العراق عرب الرتويج 

وتشكيل  االنتخابية،  املؤسسات  عن  ٢٠٠٣م  العام  منذ  دافع  حيث  الديمقراطية،  لثقافة 

الوطن،  بناء  يف  النشطة  املسامهة  عىل  تشجع  مستمرة  دعوات  وأطلق  السياسية،  االحزاب 

اجلسور  لربط  التفاوض  عملية  يف  حاسم  دور  لعب  من  متكنه  التي  باملكانة  حيتفظ  ومازال 

مثل  مصريية  ملفات  حول  املختلفة  السياسية  الفئات  بني  اخلالفات  وتسوية  املتنازعني،  بني 

تقاسم السلطة، وكيفية ادارة البالد، واعادة توزيع الثروات النفطية.(٤) وركز السيد السيستاين 

عىل مفاهيم حمورية يف تناوله للمسألة العراقية وهي مفاهيم الدولة، والشعب، واالنتخاب، 

والدستور، والتعددية، واملساواة، وغالبا ما يمتزج فيها التأصيل الفقهي عنده والرؤية احلديثة 

يف بناء دولة القانون واملؤسسات.(٥) ففي حديث أجرته معه جملة ديرشبيغل االملانية فس 1٦ 

شباط ٢٠٠٤م ، كان السيد السيستاين يستند يف مفهوم هذه الدولة اىل مبدأ العدالة واملساواة 

بني العراقيني مجيعا يف احلقوق والواجبات، معربا عن أحباطه من تغيري نظام استبدادي عن 

الدولة  مقومات  اهنيار  منها  كثرية  مآس  ذلك  استتبع   » قال  حيث  واالحتالل،  الغزو  طريق 

العامة».(٦)  املمتلكات  من  الكثري  وتلف  اجلرائم  وتفاقم  االمن واالستقرار  وانعدام  العراقية 

وهو يؤرش اهتاممه بالدولة وما سببه اهنيارها من أمل اىل حد االحباط لزوال مؤسساهتا، وكانت 
1 - سامي البغدادي، مبادئ الدولة والقيادة، مصدر سابق، ص1٠٩.

٢ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٣٥.
٣ - سليم اجلبوري، السيد السيستاين مرجعية االنسانية والعيش املشرتك، ط1، دار الرافدين للطباعة والنرش، بريوت، لبنان،٢٠1٣، 

ص1٩٥.
٤ - املصدر السابق، ص1٩٩.

 www.ppf.gov.iq      ٥ - حكمت البخاتى، تطور الرؤية الفقهية عند االمام السيستاين، موقع مؤسسة السجناء السياسيني، انرتنت
٦ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص1٠٠.



1٦٢

املتقدمة، وعن طريق جملس  العراقية عىل وفق االسس  الدولة  تأسيس  اعادة  انشغاالته  اهم 

منتخب يقر دستورا يكتبه العراقيون من دون تدخل اجنبي.(1) 

     لقد أدرك السيد عيل السيستاين أن أفضل احللول لواقع العراق اجلديد بعد العام ٢٠٠٣م 

هو الدولة املدنية، دولة املواطنة واملؤسسات، وليس الدولة الدينية، بل اورد احلقوق الكاملة 

للمواطنة لبقية االديان واملذاهب وحقهم يف االمن واالمان واحلامية.(٢) وسعى إلنشاء دولة 

هيتم  فكان  عليهم،  يفرض  ان  دون  من  اجلميع  حيرتمه  الذي  بالقانون  املحكومة  املؤسسات 

العمل  موقفه من  بسؤال حول  األمريكية  التايم  إليه جملة  تقدمت  الدستور.(٣) وحني  بكتابة 

السيايس اجاب مكتبه « املنهج الذي يؤمن به السيد هو عدم التدخل يف الشأن السيايس اال 

فيام حتتمه الرضورة، وير ان هذا هو االصلح ملوقع املرجعية الدينية ومكانتها الروحية بني 

يف  الرئيسة  واالجتامعية  السياسية   القو ان   » يؤكد  السيستاين  عيل  السيد  وكان  الناس».(٤) 

الدينية للعراقيني ويعتمد  الثوابت  العراق ال تدعو اىل قيام حكومة دينية، بل اىل نظام حيرتم 

مبدأ التعددية والعدالة واملساواة، وقد سبق للمرجعية الدينية أن أوضحت أهنا ليست معنية 

بأنفسهم  يناوأ  الدين ان  السيايس، وأهنا ترتأي لعلامء  العمل  العلمية ملامرسة  بتصدي احلوزة 

عن تسلم املناصب احلكومية».(٥) ويمكن امجال رأي السيد عيل السيستاين يف موضوع الدولة 

يف النقاط اآلتية(٦):-

متكني الشعب العراقي من ممارسة حقه يف اختيار دستوره ونوابه يف إطار انتخابات عامة نزهية 

وبإرشاف دويل.

ضامن مشاركة اوسع قطاعات الشعب العراقي يف هذه االنتخابات.

التصدي لعوامل الفتنة املذهبية والطائفية والعرقية.

1 - حكمت البخايت، مصدر سابق.
٢ - سامي البغدادي، مبادئ الدولة والقيادة، مصدر سابق، ص٧1.

٣ - حممد صادق بحر العلوم، االمام السيستاين، مصدر سابق، ص 1٠٧.
٤ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص ٢٠٤.

٥ - املصدر السابق، ص 1٠٢.
٦ - سامي البغدادي، مبادئ الدولة والقيادة، لد مراجع احلوزة العلمية، مطبعة البينة، النجف االرشف،٢٠1٠، ص٧٣.



1٦٣

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

تأكيد املشرتكات اجلامعة لإلسالم املوحدة ملجموع املسلمني ورفض االحتكام اىل ما خيتلف 

عليه.

تأكيد محاية االقليات الدينية وحقها يف ممارسة شعائرها بحرية.

تأكيد حق املرأة كامال يف العمل والوظائف واحلقوق والواجبات التي يكفلها الدستور.

تأكيد املصري املشرتك للعراق يف عمقه العريب واالسالمي.

تأكيد حسن اجلوار مع املحيط العريب واالسالمي.

احرتام املواثيق والرشعية الدولية واهليئات الدولية ويف مقدمتها االمم املتحدة.

الدعوة اىل انصاف الفقراء واملضطهدين واملهمشني والدعوة اىل انصافهم.

للسيد عيل  والسياسية  والدينية  الرشعية  املواقف  تكشف  التي  الوثائق  من  الكثري  وهناك      

السيستاين فيام خيص العالقة بني الدين والدولة وتتضمن ما يأيت:-(1) 

اوال: ان تشكيل حكومة عىل اساس فكرة او مرشوع والية الفقيه يف العراق غري وارد، وقد 

كرر ذلك اكثر من مرة ويف اكثر من موضع.

ثانيا: ان الدستور ينبغي ان حيرتم ارادة الشعب العراقي يف احرتامه للقيم والثوابت الدينية؛ 

ألن الشعب العراقي مسلم يف ثقافته العامة.

ثالثا: ان حتديد دور الدين يف الرتبية والقضاء راجع ملا يقرره الشعب العراقي 

بإجراء  تتقرر  مسألة  اجلديد  الدستور  قوانني  يف  االسالمية  الرشيعة  وجود  قضية  ان  رابعا: 

العراقي وإذا  اغلبية الشعب  الدستوري؛ ألن «االسالم هو دين  املؤمتر  انتخابات عامة لعقد 

كتب الدستور بأيدي املنتخبني من العراقيني فمن املؤكد انه سيتمثل فيه قيم االسالم وتعاليمه 
السمحاء».(٢)

تأليف  واىل  للعراق،  عرصي  دستور  وضع  اىل  الداعني  اول  السيستاين  عيل  السيد  كان  لقد 

حكومة عراقية وطنية غري دينية منبثقة عن جملس ترشيعي منتخب من الشعب، وتتمثل فيه 

1 - غالب الشابندر، السيستاين راهنا، الدار البيضاء، لبنان، بريوت،٢٠1٥م، ص1٢٤.
٢- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٢٢٧.



1٦٤

مجيع الرشائح والطوائف واالطياف عىل وفق القاعدة النسبية، مشددا عىل بناء الدولة العراقية 

العدالة  مبدأ  جانب  اىل  للسلطة،  السلمي  والتداول  والتعددية   الشور مبدأ   » اساس  عىل 

واملساواة بني ابناء البلد الواحد يف احلقوق والواجبات».(1) فالتداول السلمي للسلطة يكون 

بأسس  االخالل  غري  من  لكن  والرؤية  والعقيدة  الدين  يف  خمتلفة  واجتامعية  سياسية   لقو

العدالة، مع احلفاظ عىل حقوق االقليات الدينية واعطاء كل ذي حق حقه.(٢) وكان السيد عيل 

السيستاين يلح عىل رضورة االلتزام بالدستور، وان يكون الساسة يف خدمة الشعب، وافتى 

بام يؤسس لدولة مؤسسات، وأكد مرارا أن الكفاءة قبل كل يشء، ورضورة احلفاظ عىل املال 

ممثليه  لسان  عىل  واستنكر  الناس،  بمصري  يعبثون  الذين  املسؤولني  بمحاسبة  وطالب  العام، 

وغة.(٣) ففي سؤال وجه  ومعتمديه اإلثراء الفاحش والرواتب العالية جدا واإليفادات غري املسّ

اليه حول انتشار الفساد االداري والرشوة يف دوائر الدولة، أجاب ما نصه:«حيرم عىل املوظفني 

التخلف عن اداء واجباهتم بمقتىض عقود توظيفهم النافذة عليهم رشعا، كام حيرم عليهم جتاوز 

القوانني والقرارات الرسمية مما يتعني رعايتها بموجب ذلك، وما يأخذه املوظف من املال – 

من املراجع او غريه – خالفا للقانون سحت حرام، كام ان اهدار املال العام واالستحواذ عليه، 

بل مطلق الترصف غري القانوين فيه حرام ويستوجب الضامن واشتغال الذمة».(٤) وحني تقدم 

أجاب:«عليكم  املراجعني  بني  املفاضلة  حول  بسؤال  إيران  يف  العراقية  السفارة  اعضاء  اليه 

املمنوحة  الصالحيات  استخدام  وعدم  القانونية،  مراجعكم  من  الصادرة  التعليامت  بتطبيق 

لكم بام يؤدي اىل االخالل بالعدالة بني املراجعني ويستتبع سوء سمعة العاملني يف السفارة».(٥) 

السيستاين:  عيل  السيد  أجاب  الكهرباء  عىل  التجاوز  موضوع  عن  اسئلة  عن  له  جواب  ويف 

1- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص1٠٢.
٢- حيدر حممد السهالين، الفقه السيايس ملرجعية النجف املعارصة، جملة العميد، كلية الفقه، جامعة الكوفة، ال اصدار1٨، ٢٠1٣. 

ص٧.
٣- غالب الشابندر، السيستاين راهنا، مصدر سابق، ص1٣٨.

٤- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص1٣٦.
٥- املصدر السابق، ص1٣٨.



1٦٥

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

«إذا كانت وزارة الكهرباء متنع من ذلك فال جيوز».(1)وسئل عن موضوع بيع اآلثار ورشائها 

فأجاب: «ال جيوز بل البد من إعادته اىل املتحف العراقي».(٢) اما اجلانب االمني ورضورة دعم 

اجليش والرشطة فقد اواله امهية كبرية، حيث تطرق له يف ستة وثالثون موضعًا بني جواب عن 

سؤال اعالمي او بيان بحسب ما ورد يف كتاب حامد اخلفاف «النصوص الصادرة عن سامحة 

السيد السيستاين» .(٣) حيث ان ٣٩% من هذه النصوص اهتمت بدعم اجليش والقوات األمنية 

وتدريبها وتزويدها بالسالح والعنارص الكفوءة لضبط االوضاع األمنية وحث املواطنني عىل 

واستهداف  النظام  سقوط  منذ  االمني  االنفالت  منها   %٢٢ وانتقدت  األمنية،  القوات  دعم 

ارواح املواطنني، يف حني حرمت 1٧% منها االستيالء عىل االسلحة من معسكرات اجليش 

وبيعها ورشائها ورضورة حرص السالح بيد الدولة، ورفضت ٨٫٥% منها أي عالقة لرجال 

بام  املأل  امام  او كشفها  األمنية  امللفات  ، ومثلها حرمت االستيالء عىل  بامللف االمني  الدين 

فيها تلك املتعلقة برجال النظام السابق، موصيا بتسليمها للجهات املختصة يف حماولة ملنع أي 

عمليات انتقام او تشهري قد يؤثر يف البنية االجتامعية والوضع االمني، فيام استنكرت ٥% منها 

تشكيل مليشيات خارج سيطرة الدولة مطالبا بحرص السالح بيد الدولة.(٤) 

1- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق ، ص1٤٢.
٢- املصدر السابق، ص٢٥.
٣- املصدر السابق، ص٢٥.

٤ - انظر جدول رقم (٧).



1٦٦

املرتبةالنسبة املئوية عدد املراتاملوضوعت

      ١     ٣٩٪      ١٤دعم اجليش واالجهزة األمنية١

       ٢     ٢٢٪     ٨االنفالت االمني٢

       ٣     ١٧٪      ٦حرمة رسقة وبيع االسلحة٣

       ٤    ٨,٥٪        ٣رجال الدين واالمن٤

       ٤    ٨,٥٪     ٣  ملفات االمن٥

       ٥      ٥٪     ٢املليشيات٦

                     جدول رقم(٧) القضايا األمنية يف خطاب املرجعية. (اعداد الباحث)

رفض  حماوره  تتجاوز  ال  الذي  العام  واخلطاب  بالكليات  السيستاين  عيل  السيد  اكتفى  لقد 

االحتالل عرب املقاومة السلمية، والدعوة لالنتخابات، وصياغة دستور ادارة الدولة العراقية.(1) 

وكان واضحا ان هدفه النهائي إقامة دولة املؤسسات املستندة اىل دستور دائم مكتوب من قبل 

العراقيني ومصادق عليه شعبيا. وبعد خماض عسري تشكلت اول حكومة انتقالية برئاسة اياد 

عالوي يف ٢٨ حزيران ٢٠٠٤، وجرت انتخابات اجلمعية الوطنية يف الثالثني من كانون الثاين 

عام ٢٠٠٥، ويف الثامن من نيسان تشكلت احلكومة االنتقالية برئاسة ابراهيم اجلعفري، وتم 

بنسبة ٧٩%، يف  الدائم  العراقي  الدستور  إقرار  يف  اخلامس عرش من ترشين االول ٢٠٠٥م 

استفتاء شعبي عام، وكان للمرجعية دور بارز يف حث الناس عىل التصويت بـ«نعم» للدستور 

لبناء دولة املؤسسات بعد  املنتخبة مبارشة من الشعب، ليكون االساس  الذي كتبته اجلمعية 

سنوات طويلة من الدكتاتورية والتفرد بالسلطة، وبعد ذلك بشهرين ، أي يف اخلامس عرش من 

كانون اول ٢٠٠٥م، جرت اول انتخابات برملانية يف ظل الدستور الدائم، ويف العرشين من 

آيار عام ٢٠٠٦م، صادق الربملان العراقي عىل اول حكومة دستورية برئاسة نوري املالكي.(٢) 

1 - حسني الفاضيل، االمام السيستاين امة يف رجل، مصدر سابق، ص٣٠٠.
٢ - فراس مكية، قصة االنتخابات، مصدر سابق، ص٨٣.



1٦٧

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

 املبحث الثاين
دعوة املرجعية لالنتخابات

   ير الفقهاء ان احلضور الفاعل واحلاسم والشعبي لالمة يف مجيع االصعدة يف النظام السيايس 

ال يشله وال يصطدم معه كون احلاكمية من اهللا، السيام وان نظم احلاكمية االهلية واهدافها كلها 

من الكامالت األنموذجية والقيم الرفيعة التي تكفل العدالة وفتح الفرص امام اجلميع وازالة 

االفراد،  فرد من  بإلغاء دور  لبعض، فهي ال تسمح  البرش  البرشي وربوبية بعض  االستبداد 

بمراتبها  االهلية  فاحلاكمية  االمة.(1)  وال حذف مشاركة، وال تكميم صوته، فضال عن مجيع 

املتسلسلة ال تعدم االرادة الشعبية واالختيار البرشي، بل هي ترشده وهتديه اىل السبيل السوي 

والرصاط القويم، واالنتخابات يف عرف العقالء يف القوانني الوضعية، مسؤولية استكشاف 

واملسامهة  االستكشاف  من  مزجية  عملية  فاالنتخاب  معينة،  بمواصفات  الصالحية  ذي 

والتكوين والرقابة.(٢)  وير السيد حممد باقر الصدر ان احلكم يف زمان الغيبة شور يرجع 

اىل االمة التي هلا والية األمر، غري ان واليتها مرشوطة باحرتام احلدود الرشعية بام ال يتعارض 

مع األَحكام الرشعية، وعىل ذلك االساس فان أي شكل يتخذ من الشور شكال للحكم 

يعترب شكال صحيحا مادام ضمن احلدود الرشعية.(٣)ودعوة السيد السيستاين اىل االنتخابات 

كانت تنبع من هذا الفهم نفسه، وقد عمل السيستاين عىل سد الثغرات التي حصلت يف املوقف 

الشيعي حتى ال تتكرر اخطاء القيادة الشيعية يف االزمنة الغابرة، حيث طالب بعد سقوط النظام 

قادرة عىل  العراقيني، تكون  منتخبة من  بتشكيل حكومة عراقية  يلزم قوات االحتالل  بقرار واضح 

هي  االنتخابات  عملية  ان  وبَنيَّ  البالد.(٤)  من  االجنبية  القوات  خلروج  املناخ  هييئ  بام  البالد  إدارة 

متر  التي  السياسية  أزمتها  من  واخراجها  البالد  مصري  حتديد  يف  الشعب  إلرشاك  السليمة  الطريقة 

هبا، ومنع تسلط اية جهة او مجاعة عىل مقدرات الوطن باي سبب من االسباب، وليتمكن الشعب 

1 - حممد السند، اسس النظام السيايس عند االمامية، مصدر سابق، ص٣٢٧-٣٢٨.
٢ - املصدر السابق، ص٣٢٧.

٣ - حممد صالح االسود، املرجعية الدينية الشيعية كخطاب بديل، اهلد(جملة)، العدد 11، السنة الثالثة،1٤٣1ه، ص11٧.
٤ - حممد صادق بحر العلوم، االمام السيستاين شيخ املرجعية املعارصة، مصدر سابق، ص ٧1.



1٦٨

نية  العسكرية والضغوط اخلارجية، مؤكدا بشدة عدم  بعيدا عن االنقالبات  بإرادته  نفسه  من حكم 

املرجعية ممارسة السلطة واحلكم.(1) 

       لقد حظي موضوع االنتخابات بوصفة آلية ديمقراطية تضمن تداوال سلميا للسلطة بأمهية خاصة 

لد املرجعية الدينية بعد العام ٢٠٠٣م ، يف عملية إعادة بناء العراق عىل أسس جديدة ختتلف عن 

القرن  مطلع  للعراق  الربيطاين  االحتالل  ان جتربة  ويبدو  السابق،  النظام  زمان  التي سادت يف  تلك 

العرشين ، وما اعقبها من إجراءات سياسية صورية لتثبيت اهليمنة الربيطانية عىل عملية صنع القرار 

يف العراق لسنوات طويلة امتدت حتى سقوط امللكية عام 1٩٥٨م، مل تكن غائبة عن تفكري املرجعية 

الدينية وهي تتعامل مع احتالل آخر امريكي بريطاين هذه املرة وبقرار من جملس االمن الدويل، حيث 

أن  تامة، ويبدو  بلد مهدم ومنهار بصورة شبه  القوة يف  الدولتان زمام االمور وعنارص  فيه  امتلكت 

املرجعية كانت قلقة جدا من سياسة قد تصادر االستقالل السيايس للعراق، وترهن مصريه باملحتل، 

وتكرر هتميش االغلبية الذي عاشته ألكثر من قرن من الزمان، لذلك ارصت املرجعية عىل املقاومة 

الديمقراطية، وقد وقفت املرجعية  السياسية باستخدام ذات السالح الذي جاء به املحتل وهو نرش 

الدينية منذ البداية ضد منهجية التعيني من قبل سلطات االحتالل، سوآء يف تأسيس جملس احلكم، ام 

يف كتابة الدستور، ام يف تعيني احلكومة، وأرصت منذ البداية ان ينبثق  كل يشء من االرادة الشعبية 

وعرب آلية االنتخابات العامة عىل الرغم من الظروف الصعبة التي كان يمر هبا العراق آنذاك، ودخلت 

يف رصاع شديد مع سلطة االئتالف احلاكمة حتى متكنت يف هناية املطاف من إجبارها عىل النزول عند 

رغبة الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي. 

لقد ارص السيد عيل السيستاين عىل االنتخابات ألسباب مبدئية يف االساس، تتصل بخشيته 

من ان تتحول احلكومة املؤقتة اىل حكومة دائمة، وأال يصار بعد تشكيلها من جانب املجلس 

اجلديد املعني اىل االنتخابات املتفق عليها بعد اشهر، اذ يمكن للمحتل ان يفتعل ما يتذرع به 

إللغاء االنتخابات واالحتجاج باي أمر آخر، و» هذا اخلوف تغذيه معلومات مؤكدة تصل 

1 - عباس االمامي، الدور السيايس للمرجعية الدينية، مصدر سابق، ص٢٥1.



1٦٩

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

اىل املرجعية الدينية بأن سلطات االحتالل حتكم قبضتها تدرجييا عىل شؤون العراق ومستقبله 

تبدل  ان  مقبلة  أي سلطة  بحيث يصعب عىل  القانونية،  الصفة  تعطيها  متعددة  تنظيامت  عرب 

فيها».(1) وكان السيد عيل السيستاين ير أَن « االنتخابات هي الطريقة املثىل لتمكني الشعب 

والطوائف  االعراق  متنوع  العراق  مثل  بلد  يف  مصاحله،  ترعى  حكومة  تشكيل  من  العراقي 

وال يمكن جتاوز املحاصصات العرقية والطائفية يف أي تشكيلة حكومية فيه اال بالرجوع اىل 

صناديق االقرتاع».(٢) وكان يشدد مرارا عىل رضورة ان تكون احلكومة العراقية ذات السيادة 

منبثقة من انتخابات حرة نزهية يشارك فيها الشعب العراقي بصورة عامة.(٣) ولذلك مل تعرتف 

املرجعية الدينية مطلقا برشعية جملس احلكم؛ ألنه مل ينبثق من الشعب، بل تم تشكيله من قبل 

سلطة االحتالل، وهي بنظره سلطة غري رشعية حتى لو تم االعرتاف هبا بأي عنوان كان من 

قبل االمم املتحدة او جملس االمن.(٤) ومل تشأ االدارة األمريكية االصطدام مبكرا مع املرجعية 

الذي تأسس يف 1٣  الدستور) فقررت طرح املوضوع عرب جملس احلكم   الدينية (بعد فتو

املجلس  داخل  بصورة رسية يف  هناية متوز ٢٠٠٣م، طرح جالل طالباين  متوز٢٠٠٣م، ويف 

بكتابة  ستكلف  التي  الدستورية  اللجنة  اعضاء  تعيني  طريق  عن  الدستور  لصوغ  مرشوعا 

الدستور، وقد صوت 1٣ من اصل ٢٥ عضوا ضد املرشوع، ويف ٢ اب ٢٠٠٣م، التقى جالل 

طالباين السيد السيستاين يف النجف ملناقشة موضوع الدستور، ويف 11 اب ٢٠٠٣م تم تشكيل 

اللجنة الدستورية برئاسة فؤاد معصوم بوصفه جلنة استشارية لدراسة افضل السبل لتشكيل 

جلنة العداد الية كتابة الدستور، وقد زارت اللجنة يف 11 ايلول ٢٠٠٣م السيد السيستاين يف 

الذي  اللقاء  الدينية يف  املرجعية  أكدت  وقد  الدستور،  كتابة  للبحث عن حل ألزمة  النجف 

غاهتا، عىل حني كانت جلنة معصوم تؤكد  استمر لساعتني فتواها بخصوص الدستور ومسوّ

احلاجة اىل تعداد عام للسكان قبل إجراء االنتخابات، ويف 1٥ ايلول ٢٠٠٣م اختذت اللجنة 

1 - حسني عيل الفاضيل، االمام السيستاين امة يف رجل، مصدر سابق، ص ٢٤٠ -٢٤1.
٢ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص1٠٠.

٣ - املصدر السابق، ص 1٢1.
٤ - عباس االمامي، الدور السيايس للمرجعية، مصدر سابق، ص٣٥٤.



1٧٠

التحضريية قرارها باإلمجاع بتفضيل إجراء إحصاء سكاين عام متهيدا إلجراء انتخابات شاملة 

اجلزئية  االنتخابات  خيار  ايضا  شملت  التي  توصياهتا  ورفعت  الدستورية،  اللجنة  الختيار 

وخيار الدستور املؤقت.(1) ويف 1٦ ترشين االول ٢٠٠٣م اصدر جملس االمن الدويل القرار 

رقم 1٥11 اخلاص بالعراق، وتضمن هذا القرار أهم مبادئ الديمقراطية، إذ أكد مبدأ السيادة 

الشعبية، حيث أكدت مقدمة القرار رضورة تعجيل تويل العراقيني إدارة شؤوهنم بأنفسهم، 

تتوىل  للشعب  ممثلة  حكومة  بتشكيل  العراقي  الشعب  قيام  رضورة  اىل  الفقرة(1)  واشارت 

املسؤوليات، وكذلك أكدت الفقرتني (٦) و(1٠) اجلدول والربنامج الزماين لصوغ دستور 

جديد للعراق، واجراء انتخابات دائمية، وعقد املؤمتر الدستوري عن طريق احلوار الوطني 

هو خطوة يف االنتقال اىل ممارسة الديمقراطية واالستفادة من خربة االمم املتحدة.(٢) ويف 1٠ 

ترشين الثاين ٢٠٠٣م استدعت واشنطن السفري بول بريمر وسط تكهنات بحل جملس احلكم، 

وتعيني صيغة بديلة بانتخابات جزئية، وعاد بريمر يوم 1٤ ترشين الثاين ٢٠٠٣م، ليوقع يف 

اليوم التايل اتفاقية 1٥ ترشين الثاين مع جالل طالباين الرئيس الدوري ملجلس احلكم.(٣) وقد 

الذي  احلكم  لدن جملس  قبل هناية شباط ٢٠٠٤م من  انتقايل  االتفاقية سن دستور  تضمنت 

قبل  «االحتالل»  قوات  وضع  لتحديد  االئتالف  سلطة  مع  األمنية  االتفاقية  توقيع  سيتوىل 

هناية آذار ٢٠٠٤م، ثم اختيار جملس انتقايل بانتخابات جزئية عرب صيغة املجمعات االنتخابية 

انتقالية قبل هناية حزيران  آيار ٢٠٠٤م، واملجلس يعني بدوره حكومة  (Caucuses) قبل 

٢٠٠٤م، حتل حمل جملس احلكم وسلطة االئتالف املؤقتة معا، لتتسلم احلكومة املؤقتة السيادة 

وجتري االنتخابات الشاملة ملؤمتر دستوري وليس ملجلس تأسييس لكتابة الدستور الدائم قبل 

 1٥ اذار ٢٠٠٥، تعقبه تأسيس حكومة منتخبة قبل هناية ٣1 كانون االول ٢٠٠٥م.(٤) ورأ

1 - فراس مكية، قصة االنتخابات، مصدر سابق، ص 1٧-٢٦.
٢ - فراس كوركيس عزيز، اخليار الديمقراطي يف العراق مابني الرؤية االمريكية والرؤية العراقية، رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية 

العلوم السياسية بجامعة بغداد، ٢٠٠٨م، ص٨٥.
٣ - فراس مكية، قصة االنتخابات، مصدر سابق، ص٣٠. 

٤ - صحيفة الصباح، العدد 1٢1، 1٩\11\٢٠٠٣م.



1٧1

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

السيد السيستاين ان االتفاقية هتدف اىل االلتفاف عىل فتواه بشأن الدستور، وسجل حتفظات 
عليها أمهها:(1)

اوال: أهنا تبتني عىل إعداد قانون الدولة العراقية للفرتة االنتقالية من لدن جملس احلكم باالتفاق 

مع سلطة االحتالل، وهذا ال يضفي عليه صفة الرشعية، بل البد هلذا الغرض من عرضه عىل 

ممثيل الشعب العراقي إلقراره.

االنتقايل ال تضمن تشكيل  الترشيعي  املجلس  اعضاء  فيها النتخاب  الواردة  اآللية  إن  ثانيا: 

جملس يمثل الشعب العراقي متثيال حقيقيا، فالبد من استبداهلا بآلية اخر تضمن ذلك وهي 

 االنتخابات، ليكون املجلس منبثقا عن إرادة العراقيني ويمثلهم بصورة عادلة، ويكون بمنأ

التموينية مع بعض  البطاقة  عن أي طعن يف رشعيته، مقرتحا اجراء االنتخابات اعتامدا عىل 

 .الضامئم االخر

واوضح أن العديد من اخلرباء أكدوا امكانية إجراء االنتخابات خالل االشهر القادمة بدرجة 

مقبولة من املصداقية والشفافية، وان املجلس الوطني االنتقايل اذا تم تشكيله بآلية ال حتظى 

بالرشعية املطلوبة، فانه لن يكون بمقدوره وال مقدور احلكومة املنبثقة عنه القيام باملهام املقررة 

هلا والتقيد باجلدول الزماين املحدد للفرتة االنتقالية، وسوف تربز من جراء ذلك مشاكل جدية 

العراقية  الدولة  القانون املؤقت إلدارة  وسيزداد الوضعان السيايس واالمني تأزما، وأكد أن 

االنتقايل  الوطني  املجلس  يف  العراقي  الشعب  ممثيل  عىل  يعرضا  أن  جيب  األمنية  واالتفاقية 

اتفاقية  السيستاين، اصبحت  السيد  اىل معارضة  تأمينا لرشعيتهام.(٢) وبالنظر  ليصادق عليهام 

اخلامس عرش من ترشين الثاين تواجه مشكلة حقيقية، وكان األمريكيون يف سلطة التحالف 

وكان  عليها.(٣)  تعديالت  ادخال  دون  من  اخلطة  تنفيذ  هبا  يمكن  طريقة  يف  يفكرون  املؤقتة 

بريمر وكبار مساعديه ال يريدون مواجهة ثانية مع السيد السيستاين، غري اهنم كانوا مقيدين 

1 - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٨٤.
٢ - املصدر السابق ، ص٨٨.

٣ - الري دايموند، النرص املهدور، مصدر سابق، ص11٩.
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جراء عدم وجود وسيط جدير باالعتامد عليه ومنطقي للتوسط لد آية اهللا السيستاين، الذي 

األمريكيون  فيه  كان  وقت  يف  آخر،  امريكي  مسؤول  أي  او  بريمر  مع  لقاء  أي  يرفض  كان 

يف واشنطن وبغداد يتطلعون اىل االمم املتحدة إلنقاذ املوقف، وان كانت توقعاهتم متفاوتة، 

ففي واشنطن كان صناع القرار يف جملس االمن القومي، والسيام يف وزارة اخلارجية، متلهفني 

خيشى  بريمر  كان  بغداد  يف  حني  عىل  العراق،  يف  املتحدة  لألمم   املستو رفيعة  بعثة  لوجود 

التنازل عن يشء منها، ومن خطر قيام بعثة االمم املتحدة  من خطر التخفيف من سلطته او 

املنظمة  تشغل  ألن  مستعدا  بريمر  وكان  االنتقالية،  الوطنية  اجلمعية  اختيار  طريقة  بمراجعة 

الدولية دورا هامشيا؛ ألنه يشعر بالقلق من أنه اذا تم تكليف بعثة االمم املتحدة بمهمة أوسع 

نطاقا فإهنا قد تويص بمؤمتر وطني الختيار حكومة مؤقتة او بإجراء انتخابات، خشية أن يكون 

للمؤمتر من الرشعية أكثر مما سيكون للمؤمترات احلزبية التي كانوا يعملون عليها، وان النتائج 

قد تفلت من السيطرة.(1) 

لقد مرت عملية االنتخابات يف العراق بمخاض عسري، فقد كان هناك بعض املنخرطني يف 

العملية السياسية من العراقيني أنفسهم من لدهيم موقف سلبي من العملية االنتخابية ومرشوع 

االنتخابات، وبعضهم كانت لديه ختوفات أمنية، وآخرون متخوفون من أال حيققوا نجاحا عرب 

صناديق االنتخابات، وقسم كان موقفه يتسم بالتحفظ؛ ألغراض تتعلق هبيمنة االحتالل، فيام 

كان فريق آخر ير ان االنتخابات قد تسبب له حرجا مع أمريكا، اما السيد السيستاين فقد 

العراقيني.(٢) ان  أرص عىل رضورة االنتخابات، بوصفها وسيلة النبثاق حكومة عراقية متثل 

تأييد املرجعية الدينية للعملية السياسية واحلكومة التي تأيت عرب االنتخابات والدستور، يردّ 

اىل أسباب أمهها(٣):-

اهنا سلطة رشعية جاءت عرب صندوق االقرتاع، وليست سلطة قهرية قائمة عىل القوة الغاشمة.

1 - الري دايموند، النرص املهدور، مصدر سابق ، ص1٢٣.
٢ - غالب الشابندر، السيستاين راهنا. مصدر سابق، ص٢٢٢.

٣ - سامي البغدادي، مبادئ الدولة والقيادة، مصدر سابق، ص٩٦.



1٧٣

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

العراقيون  فيها  شارك  مليونية  انتخابات  عرب  جاءت  الدولة  تقود  التي  السياسية  الطبقة  ان 

باختيارهم.

اهنا سلطة قائمة عىل اساس رعاية مصالح الشعب العراقي.

اهنا جرت عىل اساس دستور دائم كتبه عراقيون من التكنوقراط وبدعم من املرجعية الدينية.  

االمم  بخرباء  االستعانة  السيستاين  السيد  طلب  االنتخابات،  حول  اجلدال  احتدم  وحني   

املتحدة حلسم املوضوع، لكن سلطات االحتالل رفضت االستعانة بخرباء املنظمة الدولية، 

سياسة  يطبق  كان  ألنه  بشدة؛  املوضوع  عارض  الذي  بريمر،  بول  السفري  جهة  من  والسيام 

التفرد األمريكي يف العراق، وقد جرت نقاشات ساخنة يف أروقة جملس احلكم بني بريمر من 

جهة، واعضاء يف جملس احلكم كانوا يتبنون وجهة نظر املرجعية الدينية.(1) * وشهدت العديد 

من املدن العراقية مظاهرات حاشدة تطالب بإجراء االنتخابات، وهنا أشار السيد السيستاين 

عىل جملس احلكم بتوجيه طلب هبذا الشأن اىل االمني العام لألمم املتحدة فاستجابوا له، وبعث 

السيد عبد العزيز احلكيم الرئيس الدوري للمجلس، يف السابع عرش من آذار ٢٠٠٤م رسالة 

اىل كويف عنان يطلب فيها بصورة رسمية إرسال فريق للتحقق من إمكانية إجراء االنتخابات، 

واقرتاح طريقة بديلة إن مل يكن إجراؤها ممكنا، وقد فوجئت سلطة االحتالل هبذه الرسالة، 

ألهنا أرسلت من دون علمها، لكنها اضطرت يف النهاية اىل املوافقة عىل ما ورد فيها.(٢)واجاب 

كويف عنان األمني العام لألمم املتحدة يف خطابني موجهني اىل جملس احلكم وسلطة التحالف 

وحاولت  العراق.(٣)  اىل  القادم  املتحدة  االمم  وفد  يرتأس  سوف  اإلبراهيمي  األخرض  بأن 

الواليات املتحدة األمريكية استباق زيارة االبراهيمي اىل العراق بإدراج قانون إدارة الدولة 

يدعم  أن  يمكن  الذي   ،1٥٤٦ الرقم  ذي  الدويل  األمن  جملس  قرار  يف  االنتقالية  للمرحلة 

برسالة  األمريكية  اخلطط  عىل  السيستاين  السيد  وردَّ  االنتقالية.(٤)  والعملية  املؤقتة  احلكومة 
1 - حسني عيل الفاضيل، االمام السيستاين امة يف رجل، مصدر سابق، ص٢٢٨.

* - مثل املجلس االسالمي االعىل وحزب الدعوة االسالمية.
٢ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٥٦٥.

٣ - الري دايموند، النرص املهدور، مصدر سابق، ص٣٠٥.
٤ - املصدر السابق، ص٣٠٥.



1٧٤

قانون  إقرار  ان  فيها  جاء  اإلبراهيمي  األخرض  اىل  ٢٠٠٤م  آذار  من  عرش  التاسع  يف  وجهها 

بقيود كبرية ال تسمح هلا  القادمة مكبلة  الوطنية  االنتقالية سيجعل اجلمعية  للمرحلة  الدولة 

باختاذ ما تراه مطابقا ملصلحة الشعب العراقي، حيث أمىل عليها جملس غري منتخب هو جملس 

احلكم االنتقايل، بالتنسيق مع سلطة االحتالل، قانونا غريبا إلدارة الدولة يف املرحلة االنتقالية 

، وان هذا القانون ال يتمتع بتأييد معظم الشعب العراقي، ورأ أن إدراج القانون يف القرار 

اجلديد ملجلس األمن خطوة لن تكون مقبولة من عامة العراقيني، وستكون له نتائج خطرية يف 

املستقبل ، طالبا ابالغ اعضاء جملس األمن بذلك، معتذرا من لقاء االبراهيمي « مامل يصدر من 

االمم املتحدة موقف واضح بان هذا القانون ال يلزم اجلمعية الوطنية املنتخبة بيشء، ولن يذكر 

يف أي قرار جديد ملجلس األمن الدويل بشان العراق».(1) لقد خلط موقف السيد السيستاين 

الرافض ملا ورد يف اتفاقية 1٥ ترشين الثاين لعام ٢٠٠٣م حول كتابة قانون ادارة الدولة من 

أن  عىل  أرص  الذي  بريمر،  بول  املدين  احلاكم  رأسهم  وعىل  اجلميع،  اوراق  معينة  جلنة  لدن 

الثالثني من حزيران  تنبثق عنها جلنة لكتابة الدستور أمر غري ممكن بحلول  انتخابات  إجراء 

الثاين،  ترشين   1٥ اتفاق  بحسب  مؤقتة  حكومة  اىل  السيادة  نقل  تاريخ  وهو  ٢٠٠٤م،  عام 

وقد أجربت الواليات املتحدة عىل الرضوخ، ومل تستطع الذهاب يف تنفيذ مرشوع اتفاق 1٥ 

عدم  غ  يسوّ بريمر  وكان  له.(٢)  السيستاين  السيد  معارضة  عدم  ضامن  دون  من  الثاين  ترشين 

إمكانية إجراء االنتخابات قبل الثالثني من حزيران ٢٠٠٤م بعدم إجراء أي احصاء سكاين 

االنتخابية، وعدم وجود أحزاب  للدوائر  منذ عام 1٩٨٧م، وعدم وجود حدود  العراق  يف 

بريمر  وكان  انتخابات.(٣)  قانون  او  انتخابية،  قوائم  او  لألحزاب،  قوانني  او  وطنية  سياسية 

وكبار مساعديه يعتقدون ان السيستاين كان يبحث عن طريقة مرشفة للتخيل عن إرصاره عىل 

االنتخابات املبارشة جلمعية وطنية، وان خطابا من االمني العام لألمم املتحدة يوضح فيه ان 

1 - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، ص 111.
٢ - اثري ادريس، واقع بناء الدولة الديمقراطية املدنية يف العراق بعد العام ٢٠٠٣، مصدر سابق، ص ٩٩.

٣ - بول بريمر، عام قضيته يف العراق، مصدر سابق، ص٢11.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

التقنية قبل حلول الثالثني من حزيران، من شأنه  الناحية  االنتخابات الوطنية غري ممكنة من 

ان يوفر للسيستاين غطاء للرتاجع، وبعد مناقشات يف نيويورك، تم االتفاق عىل ان يتم توجيه 

الدوري ملجلس  الرئيس  بوصفه  الباجه جي  اىل عدنان  العام كويف عنان  االمني  خطاب من 

احلكم، عىل ان يقوم الباجه جي بتسليمه شخصيا اىل السيد السيستاين، وقد قام الباجه جي 

بإيصاله بالفعل، غري أن ردة فعل السيستاين مل تكن كام توقعت سلطة التحالف، حيث اوضح 

جميء  بل  نيويورك،  من   فتو ليس  يتوقعه  ما  أن  جي  الباجه  مع  اجتامعه  يف  الذع  بأسلوب 

فريق من االمم املتحدة اىل العراق ملراجعة اخليارات املتاحة، ومن ثم اصدار التوصيات، وأَكد 

االمم  وفد  جاء  اذا  اال  قراره  يف  النظر  يعيد  لن  انه  ،وقال  االنتخابية  املؤمترات  لنظام  رفضه 

املتحدة  االمم  طرح  وأما  ممكنة.(1)  غري  االنتخابات  تلك  أن  بنفسه  وقرر  العراق  اىل  املتحدة 

رأيا عابرا متضمنا يف خطاب، فقد شعر السيستاين بأن الواليات املتحدة كانت تسخر املنظمة 

السيد  مكتب  عن  صدر  ٢٠٠٤م،  الثاين  كانون   ٦ ويف  الواقع.(٢)  باألمر  وتواجهه  الدولية 

من  مقبولة  بدرجة  االنتخابات  إجراء  امكانية  تؤكد  العراقيني  اخلرباء  تقارير  ان  السيستاين 

الشعب  ممثيل  اىل  السيادة  لنقل  املقرر  التاريخ  اىل  املتبقية  االشهر  خالل  والشفافية  املصداقية 

امكان ذلك، ومن  العراقي، ولكن هناك يف جملس احلكم وسلطة االحتالل من يدعي عدم 

هنا كان اقرتاح جميء فريق من خرباء االمم املتحدة اىل العراق للتحقق من هذا األمر ودراسة 

املوضوع من جوانبه كافة ، واذا جاء فريق اخلرباء وتوصلوا بعد العمل مع نظرائهم العراقيني 

اىل عدم إمكان إجراء االنتخابات، فعليهم التعاون معهم يف اجياد الية اخر تكون االصدق 

تعبريا عن ارادة الشعب العراقي، وأما اآللية املذكورة يف اتفاق جملس احلكم وسلطة االحتالل 
فال تضمن ابدا متثيل العراقيني بصورة عادلة يف املجلس الوطني املؤقت.(٣)

 وكانت الواليات املتحدة تعلم جيدا أن السيد السيستاين يستطيع التأثري يف الشعب العراقي 

1 - الري دايموند، النرص املهدور، مصدر سابق، ص1٢٤.
٢ - املصدر السابق.

٣ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٨٦.
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والثقيلة،  البطيئة  اتصاهلا  بآليات  التحالف  سلطة  من  فاعلية  وأكثر  وأرسع  أوسع  نحو  عىل 

لسلطة  بالنسبة  كارثة  بأهنا  السيستاين  عن  تصدر  ثانية   فتو سيصور  الغريب  االعالم  وأن 

السيستاين محلة جلمع  السيد  اتباع  بدء  االنتقالية.(1) ومع  باملرحلة  املتعلقة  التحالف وخطتها 

العراقية، كان واضحا  املدن  تظاهرات يف عدد من  باالنتخابات، وخروج  للمطالبة  التواقيع 

قدرته،  من  بكثري  اقل  هي  العراقي  الشعب  مع  التواصل  عىل  قدرهتم  ان  األمريكان   لد

انتخابات».(٢) وبحلول منتصف كانون  ورسالته ابسط من رسالتهم، فهو يقول «نحن نريد 

اىل  احلقائق  لتقيص  جلنة  إرسال  املتحدة  االمم  من  املتحدة  الواليات  طلبت  ٢٠٠٤م،  الثاين 

العراق، وبحث إمكانية إجراء انتخابات ينتج عنها جلنة كتابة الدستور عىل أن يتم كل ذلك 

الثاين عام  البعثة الدولية يف ٢٣ كانون  قبل ٣٠ حزيران من عام ٢٠٠٤م.(٣) وفعال أرسلت 

٢٠٠٤م، ويف 1٩ شباط ٢٠٠٣م أعلن األمني العام لألمم املتحدة كويف عنان أنه ال يمكن 

إجراء انتخابات يف العراق قبل ٣٠ حزيران ، وهو املوعد املحدد النتقال السلطة من قوات 

موعده  يف  يتم  وأن  حيرتم  أن  جيب  السلطة  تسليم  موعد  بأن  وزاد  العراقيني،  اىل  التحالف 

اإلدارة  ان  ماكليالن  سكوت  االبيض  البيت  باسم  الناطق  أعلن  شباط  ويف٢٠  املحدد.(٤) 

األمريكية قررت رسميا رصف النظر عن نظام التجمعات االنتخابية ،caucuses لعدم تلقيه 

أي قبول من الشعب العراقي.(٥) وهي خطوة يمكن أن تفرس عىل أهنا حماولة إلرضاء السيد 

السيستاين الذي كرر رفضه هلذا النظام أكثر من مرة، حيث نجح االخرض االبراهيمي يف حل 

االنتظار  السيستاين عىل  السيد  وافق  أن  بعد  التحالف،  السيستاين، وسلطة  السيد  بني  املأزق 

سبعة أشهر او ثامنية، وختىل األمريكيون عن فكرة املؤمترات احلزبية االنتخابية املعقدة ليحل 

حملها برملان انتقايل منتخب مع التزام العراقيني بتاريخ ٣٠حزيران موعدا لنقل السيادة.(٦)ويف 

1 - الري دايموند، النرص املهدور، مصدر سابق، ص1٢٧.
٢ - املصدر السابق، ص1٢٧.

٣ - اثري ادريس، واقع بناء الدولة الديمقراطية املدنية يف العراق بعد العام ٢٠٠٣، مصدر سابق، ص ٩٩.
 .www.un.org\arabic ،٤ - مركز انباء االمم املتحدة

٥ - مازن مكية، قصة االنتخابات، مصدر سابق، ص٧٧.
٦ - الري دايموند، النرص املهدور، مصدر سابق، ص1٨٢.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

٢٣ شباط عام ٢٠٠٤م، أعلن كويف عنان من طوكيو باليابان عن التقرير النهائي للجنة تقيص 

احلقائق وتوصيتها بعدم إمكانية إجراء االنتخابات قبل هناية العام.(1) ويف الوقت نفسه نرش يف 

مقر االمم املتحدة يف نيويورك تقرير االخرض االبراهيمي الذي أكد أن االنتخابات هي احلل 

االمثل الختيار جلنة كتابة الدستور، لكن التقرير أشار إِىل أن إجراء انتخابات قبل ٣٠ حزيران 

٢٠٠٤م أمر غري عميل، وان إجراء انتخابات مجعية وطنية تنبثق منها جلنة كتابة الدستور يمكن 

أن حيصل بحلول هناية عام ٢٠٠٤م.(٢) وحسب التقرير فأن اإلعداد لالنتخابات قد يستغرق 

واوىص  االنتخابات،  لعقد  والدستوري  القانوين  االطارين  تأسيس  بعد  اشهر  ثامنية  حوايل 

ومتكني  االنتخابية،  العملية  لتنظيم  فورا  العمل  لتبدأ  عراقية  انتخابية  جلنة  بتأسيس  التقرير 

إجراء االنتخابات يف أرسع فرصة ممكنة، وزاد التقرير أنه حاملا يتم التوصل إىل اتفاق حول 

اإلجراءات املبدئية فإن موعدا معينا لالنتخابات جيب ان حيدد، وقد تم إخبار الفريق من قبل 

لتأسيس  قانوين  اطار  االتفاق عىل  يمكن  انه  العراق  األمور يف  بزمام  يمسكون  الذين  القادة 

دوائر انتخابية بحلول آيار ٢٠٠٤م.(٣) ويف اليوم التايل لصدور تقرير جلنة االبراهيمي، أصدر 

السيد السيستاين بيانا طالب فيه بـ«ضامنات واضحة – كقرار من جملس األمن الدويل – بإجراء 

انتخابات وفق ذلك التاريخ، ليطمئن الشعب العراقي بأن األمر ال خيضع مرة اخر ملزيد من 

التسويف واملامطلة لذرائع مشاهبه للتي تطرح اليوم».(٤) وطالب بأن تكون اهليأة غري املنتخبة 

التي تسلم هلا السلطة يف الثالثني من حزيران «ادارة مؤقتة ذات صالحيات واضحة وحمدودة، 

هتيئ البلد النتخابات نزهية وحرة، وتدير شؤونه خالل الفرتة االنتقالية من دون متكينها من 

التي سيتقرر  املنبثقة من جملس منتخب».(٥) وبشأن اآللية  تلزم احلكومة  اختاذ قرارات مهمة 

اعتامدها يف عملية نقل السلطة فإن السيد السيستاين أعرب عن القلق املتزايد من « ان ال يتيرس 

1 - مازن مكية، قصة االنتخابات، مصدر سابق، ص٧٧.
٢ - اثري ادريس، واقع بناء الدولة الديمقراطية املدنية يف العراق بعد العام ٢٠٠٣، مصدر سابق، ص ٩٩.

.www.un.org\arabic ،٣ - مركز انباء االمم املتحدة
٤ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص1٠٥.

٥ - املصدر السابق، ص1٠٦.
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لألطراف املعنية التوصل يف املدة املتبقية اىل الية تتمتع بتأييد الشعب العراقي عىل اوسع نطاق 

كام طالبت بذلك االمم املتحدة، وان جتد هذه االطراف نفسها يف مطب املحاصصات العرقية 

والطائفية والسياسية، التي سعت املرجعية يف جتاوزها بالدعوة اىل االعتامد عىل الية االنتخابات 

يف  املتحدة  االمم  اليها  وصلت  التي  للنتائج  مستبطن  عتاب  من  خيل  مل  البيان  العامة».(1) 

جهودها يف بناء اساس العراق املستقبيل، حيث جاء يف البيان «ان املرجعية الدينية التي بذلت 

جهودا مضنية يف سبيل عودة االمم املتحدة اىل العراق وارشافها عىل العملية السياسية وإجراء 

االنتخابات العامة، كانت تتوقع ان يرتك ملمثيل الشعب العراقي يف اجلمعية الوطنية املنتخبة، 

حرية ادارة البلد يف املرحلة االنتقالية وكتابة الدستور الدائم واالستفتاء عليه وفق اآللية التي 

يقررها املندوبون أنفسهم».(٢) 

وشكلت  تعيينه،  من  شهرا   11 بعد  نفسه  احلكم  جملس  حل  ٢٠٠٤م،  حزيران  مطلع  ويف 

الدويل  إياد عالوي، وتالها بأسبوع صدور قرار جملس األمن  حكومة عراقية مؤقتة برئاسة 

االمم  ودور  االنتقال،  مراحل  فيه  وحدد  العراقيني،  اىل  السيادة  نقل  حول   1٥٤٦ بالرقم 

املتحدة يف العملية السياسية، ورحب القرار بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة، وعقد مؤمتر وطني 

لقيام  التمهيد  تتوىل  انتقالية  وطنية  مجعية  لتشكيل  ٢٠٠٤م،  عام  هناية  مع  انتخابات  وإجراء 

حكومة انتقالية وصوغ الدستور الدائم وصوال لقيام حكومة منتخبة دستوريا مع هناية العام 

٢٠٠٥م، ويف هناية شهر حزيران نقلت سلطة االئتالف املؤقتة السيادة إىل احلكومة العراقية 

املؤقتة،  وغادر احلاكم املدين بول بريمر قبل املوعد املحدد لنقل السلطة بيومني وقبل ساعات 

من وصول السفري األمريكي اجلديد يف بغداد جون نغروبونتي إىل بغداد لدوافع امنية.(٣)وبعد 

مرور تسعة اشهر عىل تشكيل احلكومة الوطنية االنتقالية، تم إجراء أوىل االنتخابات للجمعية 

الوطنية العراقية يف ٣٠ كانون الثاين ٢٠٠٥م، بناء عىل املالحق التي صدرت عن قانون إدارة 

1 -حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص1٠٦-1٠٧.
٢ – املصدر السابق ، ص1٠٥.

٣ - افياء الزيادي. العالقة بني العراق واالمم املتحدة، رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، ٢٠11، ص1٢٦.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

الدولة االنتقايل، ومها امللحق رقم ٩٧ لسنة ٢٠٠٤م اخلاص بقانون األحزاب، وامللحق رقم 

٩٦ السنة نفسها اخلاص بقانون االنتخابات، الذي أكد قيام الشعب العراقي باختيار حكومته 

عن طريق انتخابات حرة نزهية وباالقرتاع العام الرسي واملبارش، بحسبان أن العراق منطقة 

عىل  معتمدا  للعراق،  انتخابيًا  نظامًا  التقريبي  النسبي  التمثيل  مبدأ  واعتامد  واحدة،  انتخابية 

وسبعني  ومخسة  مائتني  الختيار  العراقيون  صوت  حيث  املغلقة.(1)  بالقائمة  التصويت  مبدا 

عضوا يف اجلمعية الوطنية االنتقالية(جملس النواب العراقي املؤقت)، وقد أوكلت مهمة مراقبة 

لالنتخابات،  املستقلة  العليا  املفوضية  إىل  حرصيا  وإجرائها  وتنظيمها  االنتقالية  االنتخابات 

٢٠٠٤م،  ايار   ٣1 يف  الصادر   ٩٢ رقم  األمر  حسب  املؤقتة  االئتالف  سلطة  أنشأهتا  التي 

واملجموعات  واجلمعيات  السياسية  األحزاب  اعتامد  عن  ايضا  املسؤولة  هي  واملفوضية 

واملرشحني املستقلني بوصفها كيانات سياسية للتنافس يف االنتخابات، واملفوضية هي احلكم 

يف اخلالفات االنتخابية وهلا احلق يف انزال العقوبات عىل الكيانات السياسية املخالفة للقوانني 

االنتخابية.(٢) 

وقد عملت املرجعية الدينية عىل تشكيل قائمة موحدة جلميع األحزاب والشخصيات الشيعية 

املرشحني،  الختيار  جلنة  السيستاين  السيد  وشكل  املوحد،  العراقي  االئتالف  قائمة  سميت 

باختيارهم  اللجنة  قامت  الذين  املستقلني  من  اآلخر  والنصف  األحزاب  من  نصفهم  وكان 

بعد جوالت يف املحافظات املختلفة ملعرفة األشخاص الالئقني بالدخول يف معرتك املجلس 

النيايب، الذي سوف تناط به كتابة الدستور، وهو القانون األهم يف الدولة العراقية اجلديدة، ومل 

يقترص اختيار اللجنة عىل االسالميني فقط، بل شمل العلامنيني من الشيعة، إىل جانب اختيار 

شخصيات معتدلة من السنة ايضا، فكانت القائمة متوازنة نوعا ما.(٣) وقد دعا آية اهللا السيستاين 

إىل هدنة بني خمتلف الفصائل الشيعية، ومحلها عىل العمل معا ضمن االئتالف العراقي املوحد، 

1 - فراس كوركيس عزيز، اخليار الديمقراطي يف العراق، مصدر سابق، ص٨٩.
 http://www.ihec.iq ،٢ - نرشة معلومات االمم املتحدة النتخابات ٢٠٠٥، انرتنت

٣ - حممد صادق بحر العلوم، االمام السيستاين شيخ املرجعية املعارصة، مصدر سابق، ص 1٠٩.
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وضم جهودها يف إثبات قوهتا يف صناديق االقرتاع وحتقيق أغلبية شيعية يف االنتخابات.(1)وتم 

تشجيع السيد مقتد الصدر عىل مشاركة تياره يف االنتخابات، والدخول يف العملية السياسية 

من هذه البوابة وهي االنتخابات العامة.(٢) وبعد أن تم إعداد القائمة وتوزيعها عىل املناطق 

 جهاز املرجعية ووكالئها ومعتمدهيا وطلبة احلوزة العلمية دورا مهام يف إيضاح  املختلفة، أدّ

السيد السيستاين بان  أفتى  التي  القائمة  األمر للشعب وحثهم عىل املشاركة والتصويت هلذه 

التصويت هلا « مربئ للذمة»، وقد قامت املرجعية بإصدار البيانات والفتاو حلث الناس عىل 

وجوب املشاركة ورضورة االنتخاب، وهو ما حتقق فعال عىل الرغم من التهديدات وصعوبة 
األوضاع األمنية.(٣)

عن  له  جواب  يف  املوحد  العراقي  االئتالف  لقائمة  املبارش  الدعم  السيستاين  السيد  غ  وسوّ  

اسئلة BBC الربيطانية يف ٩ آذار ٢٠1٣م بالقول: إن املرجعية الدينية دعمت تشكيل قائمة 

االئتالف الوطني العراقي؛ ألن املواطنني كانوا أمام اول جتربة انتخابية حرة يف البلد، وكان 

ظل  يف  االنتخابات  هذه  يف  مشاركة  أكرب  لضامن  صفوفهم  وتوحيد  كلمتهم  مجع  املهم  من 

نظام انتخايب كان يعدّ العراق كله دائرة انتخابية واحدة، وما كان يتطلب مشاركة واحدة يف 

خمتلف املناطق، رعاية للتوازن بني مكونات الشعب العراقي يف اجلمعية الوطنية املنتخبة، ومل 

تكن هناك جهة اخر غري املرجعية يمكنها القيام هبذا الدور.(٤) وأراد السيد عيل السيستاين 

حتويل االنتخابات إىل ثقافة ومبدأ ال تنازل عنه يف العراق اجلديد، وعن ذلك يقول: « إلزام 

املواطنني باملشاركة يف االنتخابات مل يكن فتو رشعية بقدر ما كان حماولة حلثهم عىل املشاركة 

التداول السلمي للسلطة  اليات ديمقراطية، وتكريس مبدا  بأنفسهم عرب  يف صنع مستقبلهم 

عرب صناديق االقرتاع».(٥) ولذلك رفض كل الدعوات لتأجيل االنتخابات آنذاك، فقبل موعد 

1 -  حممد صادق بحر العلوم، االمام السيستاين شيخ املرجعية املعارصة، مصدر سابق ، ص1٠٨.
٢ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص1٩٥.

٣ -  حممد صادق بحر العلوم، االمام السيستاين شيخ املرجعية املعارصة، مصدر سابق، ص11٠.
٤- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص1٩٩-٢٠٠.

٥- املصدر السابق ، ص1٩٩.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

مل  أمني  تدهور  ظل  يف  االنتخابات  لتأجيل  الداعية  احلمالت  ازدادت  بشهرين  االنتخابات 

باملوافقة عىل تأجيل  العراق له مثيال، وبدأت الضغوط الشديدة عىل املرجعية تطالبها  يشهد 

العراقي  املجتمع  األمني ومقاطعة بعض رشائح  التدهور  اشهر بحجة  االنتخابات مدة ستة 

األخرض  األممي  واملبعوث  عالوي  إياد  الوزراء  رئيس  املطالبني  بني  من  وكان  لالنتخابات، 

اإلبراهيمي وعدة شخصيات اخر، لكن السيد عيل السيستاين رفض التأجيل؛ ألنه مل يكن 

يف  االستعجال  رضورة   ير كان  بل  االنتخابات،  إجراء  أمام  حقيقية  عوائق  بوجود  مقتنعا 

بالرشعية  حتظى  جديدة  عراقية  حكومة  عنها  ينبثق  التي  الوطنية  اجلمعية  لتشكيل  اجرائها 

من  للتخلص  العراقي  الدستور  كتابة  وهي  الرئيسة  مهمتها  يف  اجلمعية  وتبارش  االنتخابية 

عليه.(1)  واضحة  بصامهتا  وكانت  االحتالل  سلطة  بإرشاف  كتب  الذي  الدولة  إدارة  قانون 

وكانت املرجعية توجه سؤالني ملن يطرح عليها فكرة التأجيل، االول: هل هناك من يضمن 

حتسن الوضع األمني بعد ستة أشهر؟، والثاين: هل هناك من يضمن مشاركة األخوة الذين 

السيستاين:  السيد عيل  يقاطعون اآلن بعد ستة أشهر؟(٢) ويف 11 ترشين اول ٢٠٠٤م، قال 

« جيب عىل املواطنني املؤهلني للتصويت من الذكور واالناث التحقق من ادراج اسامئهم يف 

سجل الناخبني بصورة صحيحة، ومن مل يدرج اسمه او ادرج بصورة مغلوطة فعليه مراجعة 

اللجنة االنتخابية يف منطقته وابراز املستمسكات املطلوبة للتدارك والتصحيح، وعىل اصحاب 

الفضيلة الوكالء واملعتمدين تشكيل جلان شعبية يف مناطقهم ملساعدة املواطنني عىل انجاز هذا 

األمر املهم، حتى يتسنى للجميع املشاركة يف االنتخابات التي نامل ان جتري يف موعدها املقرر 

وان تكون حرة ونزهية وبمشاركة مجيع العراقيني».(٣) وكان حيق ل أربعة عرش مليون ومائتني 

التي شارك فيها مائتني وثالثة وعرشين كيانا  وسبعني ألف ناخب املشاركة يف االنتخابات، 

سياسيا واربع وثالثني ائتالفا(٤). وبلغت نسبة املشاركة يف االنتخابات ٧٢ % بحسب منظامت 

1- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص 1٩٩.
٢- حسني الفاضيل، االمام السيستاين امة يف رجل، مصدر سابق، ص٣٠٠.

٣- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص1٣1.
www.ihec.iq ،٤- نرشة معلومات االمم املتحدة النتخابات ٢٠٠٥
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مراقبة حملية ودولية(1).

   وظل توجه املرجعية يف اطاره العام يسري باجتاه تثبيت املشاركة يف االنتخابات العامة جلميع 

السيايس  الطابع  ذات  النواب  جملس  بانتخابات  األمر  تعلق  سوآء  التصويت،  هلم  حيق  من 

أي  ٢٠٠٩م،  الثاين  كانون   1٨ ففي  اخلدمي،  الطابع  ذات  املحافظات  جمالس  أم  الترشيعي، 

قبيل انتخابات جمالس املحافظات املقررة آنذاك، حث السيد عيل السيستاين « مجيع املواطنني 

– رجاال ونساءا – عىل املشاركة يف االنتخابات املقبلة وعدم العزوف عنها بالرغم من عدم 

التأكيد أن «املرجعية الدينية تقف  الرضا الكامل عن التجارب االنتخابية السابقة»(٢) وجدد 

الوقت نفسه  – يف  عىل مسافة واحدة من مجيع املرشحني يف هذه االنتخابات، اال اهنا تشدد 

الناخب بعد الفحص والتمحيص من يكون مؤهال لعضوية جملس  – عىل رضورة ان خيتار 

بالكفاءة  ويتصف  مصاحله،  حتقيق  يف  ويسعى  العراقي  الشعب  بثوابت  يلتزم  ممن  املحافظة، 

والنزاهة واالخالص خلدمة هذا الشعب الكريم»(٣) بحيث يصبح صوت املواطن هو احلكم 

الفصل يف تقييم األداء وحماسبة املقرصين، فقبل أيام من انتخابات 1٥ كانون االول ٢٠٠٥م؛ 

الختيار اول برملان عراقي بعد إقرار الدستور، أكد السيد السيستاين أن « هذه االنتخابات ال 

تقل امهية عن سابقتها، وعىل املواطنني – رجاال ونساءا – ان يشاركوا فيها مشاركة واسعة، 

ليضمنوا حضورا كبريا وقويا للذين يؤمتنون عىل ثوابتهم وحيرصون عىل مصاحلهم العليا يف 

جملس النواب القادم، وهلذا الغرض البد ايضا من التجنب عن تشتيت االصوات وتعريضها 

التي سجلتها املرجعية عىل عمل السياسيني، لكنها  للضياع».(٤) فعىل الرغم من املالحظات 

السلمي  للتغيري  وسيلة  بنظرها  ألهنا  االنتخابات؛  يف  الواسعة  املشاركة  عىل  حتث  ظلت 

املستمرة يف  املشاركة  املواطنني عىل  الدينية  املرجعية  املفسدين واملقرصين، وقد حثت  وإبعاد 

االنتخابات واختيار الصالح والكفوء، مؤكدة اهنا ال تدعم قائمة او مرشحا معينا، واهنا عىل 

www.alarabiya.net ،1- موقع قناة العربية
www.sistani.org       ٢- موقع السيد السيستاين

٣– املصدر السابق.
٤– حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص1٤٨.



1٨٣

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

مسافة واحدة من اجلميع من دون أن يعني ذلك املساواة بني الصالح والطالح، أي بني من بذل 

ما يستطيع يف خدمة الناس ومكافحة الفساد من مل يعمل اال ملصلحة نفسه ومجاعته، مطالبة 
الناخبني بحسن االختيار كي ال يندم الحقا.(1)

 وإذا كان هدف املرجعية يف بداية التغيري بعد العام ٢٠٠٣م هو تثبيت االنتخابات بوصفه مبدأ 

، ومصدرًا وحيدًا لرشعية  السلطة سلميا  ، وتداول  املسحوقة  دستوريًا لضامن حق االغلبية 

٢٠٠٣م،  عام  السابق  النظام  سقوط  تلت  أعوام  عرشة  من  أكثر  بعد  األمر  فإن  احلاكمني، 

املصالح  وتغليب  واالستئثار  واالداري  املايل  والفساد  السياسية  باإلخفاقات  مليئة  وكانت 

الشخصية واحلزبية والفئوية ونقصان اخلدمات واالهنيار األمني واالحتقان السيايس مل يعد 

كذلك، لدرجة أن املرجعية دعت بشكل علني ومتكرر للتغيري عشية انتخابات جملس النواب 

العراقي للعام ٢٠1٤م، ففي خطبة صالة اجلمعة يف الصحن احلسيني بكربالء يف الرابع من 

نيسان، بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي، رأت املرجعية ان انتخابات جملس النواب حتظى 

بأمهية بالغة يف رسم مستقبل البلد، ومستقبل اوالده واحفاده، ومن مل يشارك يف االنتخابات 

انام يعطي الفرصة لغريه يف رسم مستقبله ومستقبل اوالده وهذا خطأ ال ينبغي ألي مواطن ان 

يقع فيه.(٢) وزادت ان « املرجعية الدينية العليا التي أعلنت مرارا وتكرارا اهنا لن تدعم أيا من 

القوائم املشاركة يف االنتخابات، تر انه بعد عرشة سنوات من التجارب االنتخابية املتعددة، 

تبنى عىل حسن االختيار، فال  االنتخابات مشاركة واعية  ان يشاركوا يف  باملواطنني  يفرتض 

املصالح  عىل  احلريص  الكفوء  الصالح  اختيار  يتم  ان  املهم  من  بل  املشاركة،  اصل  يكفي 

العليا للشعب العراقي احلريص عىل قيمه النبيلة واستقراره وامنه ورفاه ابناءه، الذي يفكر يف 

مصلحة الشعب ومستعد للتضحية يف سبيلها، ال الذي يفكر يف مصلحة نفسه ومجاعته وكيف 

يستثمر كريس النيابة او الوزارة يف سبيل االستحواذ عىل املزيد من املزايا واملخصصات املالية 

1-حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٢٠٨.
٢- املصدر السابق ، ص ٢1٤.
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السيد  فيه  دعا  الذي  الوقت  ويف  املنطقية».(1)  غري  التقاعدية  واحلقوق  التجارية  واملقاوالت 

اجلامهري،  كبرية يف صفوف  استجابة  لدعوته  االنتخابات وكانت  االشرتاك يف  إىل  السيستاين 

اجلامهري  تنتظره  كانت  بام  السياسية  الطبقة  إيفاء  عدم  بسبب  عراقية  أمل  خيبة  هناك  كانت 

السيستاين لن يتدخل مرة اخر يف موضوع االنتخابات،  السيد عيل  املتوقع ان  منها، وكان 

لكنه راح يشجع عرب وكالئه عىل املشاركة يف االنتخابات سواء البلدية أم الربملانية، وبالفعل 

تغري املسار رأسا عىل عقب، وأقبلت الناس عىل صناديق االقرتاع بمديات كبرية من االعداد 

افضل  نظام حكم  الفشل بوصفها  الديمقراطية من  العملية  إنقاذ  واالعامر، وهكذا نجح يف 

انتخابات  أيام من  فقبل مخسة  والثيوقراطية.(٢)  الضيقة والعشائرية  الدكتاتورية واحلزبية  من 

معتمدها  لسان  عىل  الدينية  املرجعية  اكدت  ٢٠1٤م،  نيسان   ٣٠ يف  العراقي  النواب  جملس 

يف كربالء السيد امحد الصايف أن « العراق يعيش ظروفا صعبة ويواجه حتديات كبرية والسيام 

للتغيري نحو  الفساد، واالنتخابات فرصة عظيمة  امللف األمني واخلدمي وملف مكافحة  يف 

الفرصة بالصورة الصحيحة من خالل اختيار قائمة  االفضل، فعىل اجلميع ان يستغلوا هذه 

صاحلة متتلك رؤية متكاملة إلدارة البلد خالل السنوات االربعة االتية، وانتخاب مرشحني 

دون من  والعراقيني  العراق  والنزاهة واالخالص واحلرص عىل مصلحة  بالكفاءة  يتصفون 

حيرصون عىل ملذاهتم ومصاحلهم الشخصية من االمتيازات املالية وغريها».(٣) 

ان مواقف املرجعية الدينية وفتاواها أسهمت اسهامًا كبًريا يف تصميم تاريخ العراق بعد العام 

السياسية  احلياة  صميم  يف  دخلتا  واالنتخابات  الدستور  قضية  ان  شك  من  فليس  ٢٠٠٣م، 

والفكرية للعراق.(٤) وكانت املرجعية الدينية تريد لالنتخابات ان تكون قاعدة رشعية للبناء 

والتداول السلمي للسلطة، وليس جمرد شعارات ووعود من الكتل السياسية واملرشحني، وال 

مدعاة للخالفات والتنافس السيايس، ولذلك قال السيد عيل السيستاين بعد انتهاء انتخابات 

1- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق ص٢1٥.
٢- غالب الشابندر، السيستاين راهنا، ص ٢٣٢-٢٣٣.

٣- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص ٢1٧.
٤- سليم اجلبوري، السيد السيستاين مرجعية االنسانية والعيش املشرتك، مصدر سابق، ص11٢.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

جملس النواب العراقي عام ٢٠1٤م: « من انتخب الصالح الكفوء وفق ما انتهت إليه قناعته 

بعد التحري والتحقيق فال لوم وال عتب عليه أيا كان اختياره، بل هو مأجور عىل ذلك إن شاء 

اهللا، ويف كل االحوال فإنه ينبغي أن يغلق هذا امللف وال جيعل سببا الختالف الكلمة وبث 
الفرقة»(1)

1 - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٢1٩.
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      املبحث الثالث
    املرجعية ومواجهة األحداث األمنية

يف  القوي  الصوت  هلا  وكان  الطويلة،  القرون  عرب  الدينية  مركزيتها  املرجعية  حفظت      

التوجيهات  تصدر  وأهنا  لألمة،  العليا  الدينية  القيادة  كوهنا  أساس  عىل  االسالمي،  املجتمع 

واألوامر التي تتعلق بحياة اإلنسان وجمتمعه، وجيب أن تقابل بالطاعة واالمتثال من اجلامهري، 

وكلام كانت اجلامهري متفاعلة مع املرجعية تكون النتيجة مفيدة ويف خدمة املجتمع والرسالة 

االسالمية، وشهد التارخيان السيايس واالجتامعي الكثري من أعالم املراجع الذين كانت هلم 

إىل  باملرجعية  املؤمنة  اجلامهري  دفع  يف  مهم  أثر  ذات  فتاواهم  كانت  وكيف  احلاكمية،  سلطة 

التي  الواسعة لتطبيق توجيهات املرجعية.(1) واملرجعية املقصودة هنا ليست تلك  االستجابة 

تدور يف دائرة الفقه واإلفتاء باحلالل واحلرام فحسب، وإنام نقصد هبا خط االمامة الذي هو 

يف حقيقته قيادة األمة ورعاية مصاحلها السياسية واالجتامعية، زيادة عىل اجلانب االفتائي يف 

 احلالل واحلرام.(٢) وقد اسهمت املرجعية الدينية يف األحداث الدينية والوطنية عىل مستو

قيادة  مسؤولية  حتمل  إىل  يؤهلها  لدهيا  سيايس  فكر  عن  كشف  مما  فاعاًل،  اسهامًا  القيادة 

املجتمع، التي تعدّ جزءا من مهامهتا االساسية، وكان الدفاع عن الوطن من االولويات املهمة 

للمرجعية الدينية الشيعية يف العراق.(٣) هلذا حظيت املرجعية الدينية يف مراحلها التارخيية كلها 

بالدور التوجيهي املتميز الذي هيمن روحيا وفكريا وسياسيا عىل حيثيات الوجود االسالمي 

الشيعي كلها ، وكانت هذه املرجعية صاحبة القرار الفصل يف القضايا املصريية الكرب، التي 

تتعرض هلا املنطقة واالمة االسالمية بصورة عامة، فكانت النجف حارضة يف اخطر األحداث 

بدءا من سنة 1٩1٤م، عندما دخل  الربيطاين  العراق، كام يف مقاومة االحتالل  السياسية يف 

الدينية،  املرجعية  قادهتا  التي  املقاومة  بفعل  العراق، ومراوحتهم وتقهقرهم  االنكليز جنويبّ 

1 - حممد بحر العلوم، النجف االرشف واملرجعية الدينية، العارف للمطبوعات، بريوت، لبنان،٢٠1٥، ص1٠٧.
٢ - املصدر السابق، ص1٠٨.
٣ - املصدر السابق، ص11٥.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

وعدم متكنهم من بسط سيطرهتم عىل العراق اال بعد ثالث سنوات، أي سنة 1٩1٧م، ويف 

الدور األهم يف  النجف  الربيطاين، كان ملرجعية  العرشين عام 1٩٢٠م ضد االستعامر  ثورة 

تعبئة الرأي العام واشعال الثورة التي أفضت إىل إقامة الدولة العراقية يف العام نفسه.(1) عىل 

العراقية  الدولة  تأسيس  بداية  يف  حممودة  غري  سياسة  بانتهاج  اهتمت  املرجعية  أن  من  الرغم 

بنظر   – رئيسًا  سببا  كانت  التي  املطالبة  وهي  احلجاز)،  من  سني  عريب  بملك  طالبت  (حني 

العراقية منذ ذلك احلني،  الدولة  الذي قامت عليه  الطائفي  النظام  الكثريين -يف عدم جتاوز 

لدرجة أن هذا الرأي أصبح وعيا راسخا لد الكثري من شيعة العراق.(٢) 

ان اهم ما متتاز حوزة النجف من غريها من احلوزات أن فكرها ال يمت للتعصب بصلة، بل 

ان هلا إسهامات متعددة يف مساعدة املسلمني يف كل مكان ضد االستعامر.(٣) وهو ما امتاز به 

حتركها بعد العام ٢٠٠٣م ، حني عملت منذ البداية عىل مواجهة  احتامل إشعال العدو للفتنة 

الطائفية بني أبناء العراق الواحد، ففي جواب له عىل سؤال ملجلة دير شبيغل االملانية بشأن 

احتامالت نشوب فتنة طائفية قال السيد السيستاين: « ان القو السياسية واالجتامعية العراقية 

النعرات العرقية والطائفية ،  ومعظم الشعب العراقي عىل وعي تام بمخاطر االنسياق وراء 

املسببة عن ذلك يف طوال االشهر  املؤسفة  تقع من احلوادث  مل  انه  تبارك وتعاىل  اهللا  ونحمد 

املاضية اال النزر اليسري ، وقد تعاون اجلميع عىل تطويقها واحلد من نتائجها السلبية».(٤) ويف 

موضع آخر قال: « التواصل مع اخواننا اهل السنة قائم سوآءا عن طريق اللقاءات املبارشة 

او غريها، ووجهات النظر بيننا وبينهم متطابقة او متقاربة يف معظم القضايا الرئيسية، واحلوار 

هو االسلوب االمثل حلل اخلالف ان وجد «ويف جواب له عىل سؤال لصحيفة نيويورك تايمز 

األمريكية بعد سقوط النظام بوقت قصري بشأن احتامالت وقوع الفتنة الطائفية اجاب السيد 

1 - زينب شفيق، دور حوزة النجف يف مساعدة الثورات االسالمية، اهلد(جملة)، العراق، ع11، س٣، 1٤٣1‘، ص٢٧.
٢ - فراس طارق مكية، قصة االنتخابات، مصدر سابق، ص٢٠.

٣ - زينب شفيق، دور حوزة النجف، مصدر سابق، ص٢٣.
٤ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص1٠1.
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السيستاين» ال خماوف من هذا القبيل إذا مل تتدخل أطراف اجنبية يف شؤون العراق».(1) وكان 

موضوع  اخلارجية   والقو االحتالل  يستغل  ان  هو  الدينية  املرجعيات  يقلق  الذي  اهلاجس 

من  الكثري  أن  والسيام  عليهم،  السيطرة  بغية  العراقيني  بني  والرصاع  الفتنة  خللق  الطائفية 

القرن  مطلع  للعراق  احتالهلم  أيام  الربيطانيني  إىل  الشيعي  الوسط  عادة يف  توجه  االهتامات 

كان  ما  ضمن  العراق  عىل  للسيطرة  والعرقية  الطائفية  الفتنة  نرش  عىل  عملوا  بأهنم  العرشين 

يعرف آنذاك بسياسة « فرق تسد» ،وقد اختذ السيد السيستاين موقفًا من قوات االحتالل التي 

دخلت العراق ( عام ٢٠٠٣م) ألهداف حمددة ومرسومة بدقة ويف وقت دقيق وحساس.(٢) 

 » بوست:  الواشنطن  لصحيفة  السيستاين  السيد  قال  العراق  يف  األمريكيني  وجود  وحول 

نشعر بقلق شديد جتاه اهدافهم».(٣) وقد أكد عدم قبوله او موافقته عىل أصل فكرة االحتالل 

للعراق، وعرب بكل وضوح عن استيائه وأمله ملا جيري عىل املواطنني من انتهاك للحرمات من 

احلوادث  مع  التعامل  يف  االحتالل  قوات  اساليب  وشجب  وآخر.(٤)  مواطن  بني  متييز  دون 

األمنية التي وقعت يف مدن عراقية.(٥) ومحل قوات االحتالل مسؤولية ما يالحظ من التسويف 

واملامطلة يف ضبط حدود العراق ومنع املتسللني، وعدم تعزيز القوات األمنية العراقية ومتكينها 

االحتالل  قوات  بمسؤولية  دائام  يذكر  وكان  الكفوءة.(٦)  والعنارص  واملعدات  األجهزة  من 

العراقية  العراق، موكدًا ان احلل االمثل يكمن يف قوة احلكومة  عن اهنيار الوضع األمني يف 

الطائفي  والتكفري  االرهاب  فتنة  بدأت  األمني.(٧)وحني  امللف  وتسليمها  األمنية  وأجهزهتا 

واستهدافه لشخصياهتم  العراق،  الزرقاوي حربه عىل شيعة  أبو مصعب  وأعلن  العراق،  يف 

ومناسباهتم الدينية، حيث توالت االغتياالت والتفجريات، كالتفجري الذي استهدف السيد 

1 - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٢1.
٢ - غالب الشابندر، السيستاين راهنا، مصدر سابق، ص٢٥.

٣ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٣٣.
٤ - حممد صادق بحر العلوم، االمام السيستاين شيخ املرجعية، مصدر سابق، ص٢1٠.

٥ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص11٧.
٦ - املصدر السابق، ص1٠٩.

٧ - رسول جعفريان، التشيع يف العراق، مصدر سابق، ص1٧٥.
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حممد باقر احلكيم يف 1 رجب 1٤٢٤ هـ  املوافق ٢٩ اب ٢٠٠٣م، عند خروجه من رضيح 

 بعد اداء صالة اجلمعة، وتفجريات العارش من حمرم يف مدينة  االمام عيل ابن ايب طالب 

وما  والزائرين،  املعزين  مواكب  استهدفت  التي  ٢٠٠٤م،  آذار   ٢  \ هـ    1٤٢٥ سنة  كربالء 

التارخيي يف بغداد وتفجريات احللة والعامرة  براثا  تالها من تفجريات يف الكاظمية ومسجد 

ويؤكد  مذهبية،  جهة  أية  إىل  االهتام  توجيه  يرفض  السيستاين  السيد  كان   ،اخر وحمافظات 

الوعي واحلذر من الفئات املعادية العراق واملذاهب كلها.(1) وكان يؤكد أن « اهلدف االساس 

من إطالق هذه التهديدات – أي هتديدات الزرقاوي -وما سبقها واعقبها من اعامل اجرامية 

واستهدفت عرشات االالف من االبرياء من خمتلف انحاء العراق، هو ايقاع الفتنة بني ابناء 

العزيز للحيلولة دون استعادته  البلد  نار احلرب االهلية يف هذا  هذا الشعب الكريم، وايقاد 

لسيادته وامنه، ومنع شعبه املثخن بجراح االحتالل وما سبقه من القهر واالستبداد، من العمل 

عىل اسرتداد عافيته والسري يف مدارج الرقي والتقدم».(٢) ويف بيانه الذي نعى فيه السيد حممد 

باقر احلكيم، قال السيستاين: « نحمل قوات االحتالل مسؤولية ما يشهده العراق من انفالت 

يف األمن وتزايد يف العمليات االجرامية»، واهتم « من ال يريدون اعادة األمن واالستقرار هلذا 

البلد اجلريح ويسعون يف زرع بذور الفتنة والشقاق بني ابناءه بالوقوف وراء العملية».(٣) 

١ – تفجري االمامني العسكريني  يف سامراء

تعد مدينة سامراء احد املدن الدينية املهمة يف العراق *، وتعود امهية املدينة إىل وجود مرقد 

ديني يضم اثنني من االئمة االثنا عرش، ومها االمامان عيل اهلادي املتوىف سنة ٨٦٨م(٢٥٤ 

املتوىف سنة ٨٧٤م (٢٦٠ هـ)، ويضم الرضيح ايضا   هـ)، وابنه اإلمام احلسن العسكري

1 - سليم اجلبوري، السيد السيستاين مرجعية االنسانية والعيش املشرتك، مصدر سابق، ص1٥٠.
٢  - املصدر السابق ، ص1٥1.

٣ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٦٧.
* - سامراء مدينة عراقية تارخيية تقع عىل الضفة الرشقية لنهر دجلة يف حمافظة صالح الدين، وتبعد 1٢٥ كيلومرت شامل العاصمة 

بغداد، حتدها من الشامل مدينة تكريت، ومن الغرب الرمادي، ومن الرشق بعقوبة، يبلغ عدد سكاهنا ٣٠٠ ألف نسمة حسب 
إحصائيات وزارة التجارة عام ٢٠٠٣ م. ضمت منظمة اليونسكو مدينة سامراء عام ٢٠٠٧ إىل قائمة الرتاث العاملي.
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قرب حكيمة بنت اجلواد عمة االمام احلسن العسكري ، وزوجته نرجس، وهي ام االمام 

نحو  اتساعها  يبلغ  التي  الذهبية  القبة  رضيح  أو  العسكريني،  برضيح  ويلقب   ،املهدي

العامل  يف  الذهبية  القباب  اكرب  من  واحدة  لتصبح  مرتا،  وستون  ثامن  وحميطها  مرتًا  عرشين 

االسالمي، حيث تغطيها اثنان وسبعون الف قطعة ذهبية، ويبلغ ارتفاع مئذنتي الرضيح ستة 

وثالثون مرتا.(1) وصباح يوم االربعاء ٢٢ شباط ٢٠٠٦م، قام مسلحون باقتحام املرقد وزرع 

عبوات ناسفة حتت قبة الرضيح وتفجريها، ما اد إىل اهنيار القبة.(٢) ووجهت أصابع االهتام 

لتنظيم القاعدة.(٣) وبعد احلادث انتقد السيد السيستاين قوات االحتالل ودعا إىل املصاحلة بني 

الطوائف العراقية.(٤) واعقبت التفجري حالة من الغليان الشعبي وهجامت متبادلة عىل مساجد 

الضغوط  من  الرغم  وعىل  التفجري،  بعد  اوجه  الطائفي  التشنج  بلغ  وحينام  والسنة،  للشيعة 

الشعبية الشديدة، التزمت املرجعية الدينية  بأسلوب التهدئة ومبدأ احلوار والتفاهم، مؤكدة 

من  معا  العمل  والسنة  الشيعة  عىل  وأن  وشعبا،  ارضا  العراق  وحدة  عىل  املحافظة  وجوب 

اجل احلفاظ عىل وحدهتم، والدفاع عن ثوابتهم الدينية الوطنية.(٥) وعىل الفور عقد اربعة من 

مراجع الشيعة يف النجف، وهم السيد عيل السيستاين، والشيخ حممد اسحاق الفياض، والسيد 

حممد سعيد احلكيم، والشيخ بشري حسني النجفي اجتامعا يف مكتب السيد السيستاين لدراسة 

التعرض  حيرم  بيانا  االربعة  املراجع  أصدر  وقد  معه،  التعامل  وكيفية  منه  واملوقف  احلادث 

للمساجد واملراقد املقدسة، ويشدد عىل التهدئة وعدم اللجوء لردود افعال غري حمسوبة يف إثر 

تظاهر ماليني الشيعة يف أنحاء العراق، وهجامت عىل مساجد يف بغداد والبرصة.(٦) وقد أصدر 

الكاملة يف وقف  العراقية إىل «حتمل مسؤولياهتا  فيه احلكومة  بيانا دعا  السيستاين  السيد عيل 
ar.wikipedia.org ،1 - املوسوعة احلرة

٢ - صحيفة االحتاد، ٢٣ شباط ٢٠٠٦.
٣  - عزيز الدفاعي، دولة البعد الواحد، مطابع احلرف العريب، بريوت، لبنان، ٢٠11، ص1٢1.

 Why Ayatollah Al-Sistani›s Iraq Fatwa Is So Important،- INTERNATIONAL BUSNESS - ٤
TIMES

/SATURDAY،/www.ibtimes.com
٥ - رسول جعفريان، التشيع يف العراق، مصدر سابق، ص1٧٤.

.www.alwatan.com.ku ،٦ - جريدة الوطن



1٩1

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

اذا  مسلسل االعامل االجرامية التي تستهدف االماكن املقدسة» موكدا ان»  اجهزهتا األمنية 

كانت عاجزة عن تامني احلامية الالزمة فان املؤمنني قادرون عىل ذلك»، وأعلن البيان احلداد 

العام لسبعة أيام، ودعا املؤمنني» ليعربوا خالهلا باألساليب السلمية عن احتجاجهم وادانتهم 

الصدمة واملأساة  يعيشون حالة  املقدسات، مطالبا اجلميع وهم  النتهاك احلرمات واستباحة 

للجريمة املروعة ان ال يبلغ هبم ذلك مبلغا جيرهم إىل اختاذ ما يؤدي إىل ما يريده االعداء من 

فتنة طائفية طاملا عملوا عىل ادخال العراق يف اتوهنا».(1) وأصدر مكتب املرجع الشيخ حممد 

اسحاق الفياض بيانا وصف فيه ما حصل بالفاجعة املروعة وانتهاك حرمة إمامني معصومني، 

موصيا بإعالن احلداد مدة سبعة ايام وتعطيل األسواق ثالثة أيام، واخلروج بمسريات سلمية 

احتجاجا عىل هذا االعتداء ملطالبة احلكومة بإنزال أقىص العقوبات بالتكفرييني واإلرهابيني 

بيان  محلها  التي  نفسها  املطالب  وهي   (٢).األخر الطوائف  ملقدسات  التعرض  دون  من 

للمرجع السيد حممد سعيد احلكيم، الذي طالب بمسريات احتجاجية سلمية يف داخل العراق 

وخارجه.(٣) وعدّ املرجع الشيخ بشري النجفي التفجري رضبة يف صميم االسالم، وهي حماولة 

بالطرائق  واالستنكار  االحتجاج  إىل  املسلمني  داعيا  العراق،  يف  الطائفية  نار  إلرضام  خبيثة 

املناسبة املتزنة.(٤) وأصدر املرجع السيد كاظم احلائري بيانا بعد التفجري قال فيه:

وعدّ املرجع السيد صادق الشريازي ما حصل ال ينم اال عن روح الفتنة والرذيلة واالستهتار 

واالستنكار  واالحتجاج  اسبوع  أمده  حداد  إىل  ودعا  منفذيه،   لد االسالمية  باملقدسات 

املرجعية  استطاعت  وهكذا  جهة.(٥)   أي  عىل  االعتداء  وعدم  السلمية  االساليب  بمختلف 

تلتزم  أن  الشيعة،   لد املعصومني  األئمة  ألرضحة  الكبرية  القداسة  من  الرغم  عىل  الدينية، 

جانب اهلدوء القيادي واالتزان يف ردة الفعل بإزاء « الفاجعة» التي حركت الشارع الشيعي 

.www.sistani.org ،1 - موقع اية اهللا السيستاين
alfayadh.org ٢ - موقع اية اهللا الشيخ الفياض

.www.alhakeem.com ،٣ - موقع اية اهللا السيد حممد سعيد احلكيم
www.alnajafy.com ،٤ - موقع اية اهللا الشيخ بشري النجفي

.www.alshirazi.net ،٥ - موقع اية اهللا السيد صادق الشريازي
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املرجعية  املرجعية بموقف قوي، لكن  الشعبي يطالب  العنفوان  اقصاه، وكان  اقصاه إىل  من 

عن  والتعبري  واهلدوء،  واملنطق  العقل  بالتزام  تعليامهتا  وصدرت  األعصاب،  ضبط  اال  أبت 

الرفض سلميا، وجتنب كل ما فيه إِثارة طائفية او فتنة مذهبية.(1) وكان حادث تفجري األماميني 

العسكريني يف سامراء يمكن ان يواجه بردة فعل مقابلة لوال ارصار املرجعية والسيام السيد 

السيستاين عىل كبح مجاح املترضرين من ممارسة العنف حيث رأت املرجعية الدينية أن االقتتال 

بني األمة الواحدة سوف حيدث رشخا كبريا ال يمكن التئامه بسهولة، وهذا ما يرض بمصلحة 

املواطن والوطن، والسيام ان اجلميع يف ظرف بناء العراق وإعادة إعامره، وقد نجحت هذه 

النعرات  إِثارة  عىل  هنار  ليل  يعملون  الذين  املنحرفني  خمططات  افشال  يف  احلكيمة  السياسة 

بعيدا  العام  الرأي  وتوجيه  الكبري  االحتقان  وسحب  الشارع  هتدئة  يف  ونجحت  الطائفية.(٢) 

عن رد الفعل املسلح او غري املنضبط ، مع إجياد متنفسات سلمية له عرب التظاهر واالحتجاج 

الفتنة  االنجرار وراء  يعني  ابعد من ذلك  الذهاب  ان  تعلم جيدا  احلزن؛ ألهنا  ورفع مظاهر 

والرصاع الطائفي، وهذا هو اهلدف االساس لتفجري مقام األماميني العسكريني يف سامراء من 

لدن املجاميع االرهابية، وتنطلق هذه املحددات من أجواء حساسة وخطرية يعيشها بلد يكتظ 

باملشاكل األمنية والسيام اذا ما عرفنا ان هناك اكثر من مخسني مليون قطعة سالح خمتلفة بيد 

مجاعات متفرقة وطوائف سياسية واجتامعية عراقية.(٣) يقول السيد السيستاين يف بيان له«لقد 

كنت – ومنذ االيام االوىل لالحتالل - حريصا عىل ان يتجاوز العراقيون هذه احلقبة العصيبة 

من تارخيهم من دون الوقوع يف رشك الفتنة الطائفية والعرقية، مدركا عظم اخلطر الذي هيدد 

وحدة هذا الشعب ومتاسك نسيجه الوطني يف هذه املرحلة، نتيجة لرتاكامت املايض وخمططات 

الغرباء الذين يرتبصون به دوائر السوء ».(٤) مؤكدا أنه تم  بتضافر جهود الطيبني وصرب املؤمنني 

وأناهتم « تفادي االنزالق إىل مهاوي الفتنة الطائفية ألزيد من سنتني، بالرغم من كل الفجائع 

1 - حممد جعفر النوري، دور احلوزة العلمية يف وحدة االمة االسالمية، دار اهلد، النجف، العراق، ٢٠1٣، ص1٧٩.
٢ - حممد بحر العلوم، النجف االرشف واملرجعية الدينية، مصدر سابق، ص٢٧٩.

٣ - عامر البغدادي، السيد السيستاين فقيه عرص ورجل سياسة، مصدر سابق، ص٣٩.
٤ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص1٥٨.
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الطائفية».(1) لكنه مل يرتدد  التي تعرض هلا عرشات االالف من االبرياء عىل اساس هويتهم 

ييأس االعداء  الطائفية حيث قال «مل  الفتنة  بالتواطؤ مع مريدي  الدار»  يف اهتام بعض «اهل 

وجدوا يف تنفيذ خططهم لتفتيت هذا الوطن بتعميق هوة اخلالف بني ابناءه، واعاهنم لألسف 

الدار عىل ذلك، حتى وقعت الكارثة الكرب بتفجري مرقد االمامني العسكريني  بعض اهل 

البلد يف كل مكان-والسيام يف بغداد  اليوم من عنف اعمى يرضب  وال األمر إىل ما نشهده 

العزيزة -ويفتك بأبنائه حتت عناوين خمتلفة وذرائع زائفة».(٢) وقال يف بيانه إىل الشعب العراقي 

حول الفتنة الطائفية بتاريخ 1٩ متوز ٢٠٠٦م: «انني اكرر اليوم ندائي إىل مجيع ابناء العراق 

الغيار من خمتلف الطوائف والقوميات بان يعوا حجم اخلطر الذي هيدد مستقبل بلدهم، 

كافة  حلل  السلمي  واحلوار  باملحبة  واستبداهلا  والعنف  الكراهية  بنبذ  مواجهته  يف  ويتكاتفوا 

املشاكل واخلالفات».(٣)وطالب أصحاب الرأي والفكر والقادة الدينيني والسياسيني وزعامء 

العشائر وغريهم أن « يبذلوا قصار جهودهم يف سبيل وقف هذا املسلسل الدامي الذي لو 

استمر – كام يريده االعداء- فلسوف يلحق ابلغ الرضر بوحدة هذا الشعب ويعيق ألمد بعيد 

حتقق اماله يف التحرر واالستقرار والتقدم».(٤)وعىل الرغم من سعي اجلامعات االرهابية إىل 

الطائفية ، حني اقدمت يف 1٣ متوز ٢٠٠٧م عىل  الفتنة  نار  الزيت عىل  تأزيم األمور وصب 

تفجري مأذنتي مرقد العسكريني يف سامراء وتسويتهام باألرض، وصدور بعض ردود األفعال 

السيستاين نجح إىل  السيد  املختلطة، لكن  بغداد واملناطق  التي حصلت خصوصا يف  العنيفة 

تقع  كادت  التي  االهلية،  احلرب  منزلق  يف  وانحدارهم  العراقيني  انجرار  منع  يف  كبري  حد 

بسبب حرب اإلرهاب التي يشنها التكفرييون عىل الشيعة بوجه خاص، وقتلهم عىل اهلوية.(٥) 

بياناهتا  لعبت  او احلرب االهلية، حيث  الطائفية  الدينية واضحا يف قمع  املرجعية  وكان دور 

1 - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق ، ص1٥٨.
٢ - املصدر السابق، ص1٥٨-1٥٩.

٣ - املصدر السابق، 1٥٩.
٤ - حممد صادق بحر العلوم، االمام السيستاين شيخ املرجعية، مصدر سابق، ص٨٦.

٥ - حسني عيل الفاضيل، السيستاين امة يف رجل، مصدر سابق، ص٢٤٦.
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وتوجيهاهتا وسلوكها العميل، الدور االبرز يف التهدئة عقب تفجري القبة العسكرية يف سامراء 

عام ٢٠٠٦م وتفجري املئذنتني عام ٢٠٠٧م، والتي بدأ هبا فصل خطري من فصول القتل عىل 
اهلوية الطائفية.(1)

٢-أحداث النجف األرشف ٢٠٠٤

    وكان منهج املرجعية الدينية العليا يف النجف يف التعامل مع املواجهات التي حصلت بني 

جيش املهدي وقوات االحتالل مبنيا عىل حماولة تطويق األزمات وختفيف التوترات، واملنع 

من االقدام عىل آية خطوات تصعيدية تتسبب يف املزيد من املعاناة للناس، وقد بذلت املرجعية 

مغبة  من  االحتالل  سلطات  إىل  شديدا  حتذيرا  وجهت  كام  املضامر.(٢)  هذا  يف  كبرية  جهودا 

رسالة  بتلقيها  االئتالف  سلطة  أقرت  جانبها  من  األرشف.(٣)  النجف  يف  املعارك  استمرار 

مكتب السيد السيستاين التي أعرب فيها عن القلق من احتامل دخول القوات األمريكية إىل 

إِجياد  السياسية عن  الفلوجة.(٤) وبعد أن عجزت األَحزاب واحلركات  النجف كدخوهلا إىل 

حل منطقي لالزمة، والسيام أن بول بريمر كان يرص عىل حل جيش املهدي كرشط اساس 

إلهناء القتال الدائر، تدخلت املرجعية الدينية يف النجف االرشف إلنقاذ املدينة ، وقد رفض 

مريكيون صيغة احلل، لكن املرجعية هددت بأَهنا سوف لن تسكت عىل ذلك، ما جعلهم  األَ

يرتاجعون عن موقفهم الحقا.(٥) وأخريا تم التحرك من قبل البيت الشيعي الذي يضم آنذاك 

جمموعة أَحزاب وشخصيات شيعية رئيسة وبرعاية تامة ومبارشة من املرجعية الدينية من أجل 

النزاع العسكري يف النجف، وبعد لقاءات وحتركات مكثفة تم التوصل إىل حل إلهناء  حل 

الصدر عىل صيغة للحل،   السيد مقتد العسكرية.(٦)، وتم االتفاق مع  القتال واملواجهات 

حيث وجه الصدر يف ٢٦ آيار ٢٠٠٤م، رسالة إىل البيت الشيعي، تضمنت ٤ نقاط للموافقة 

1 - رشيد اخليون، الهوت السياسة، مصدر سابق، ص٦٦-٦٧.
٢ - حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، ص٥٧٣.

٣ - املصدر السابق، ص٥٧٣.
٤ - بول بريمر، عام قضيته يف العراق، مصدر سابق، ص٤٢٣.

٥ - حامد اخلفاف، الرحلة العالجية، ط٣، دار املؤرخ العريب، بريوت، لبنان، ٢٠1٣، ص٦٠.
٦ - املصدر السابق، ص٦1.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

عىل إِهناء القتال، وجاء يف الرسالة (1):

«بسم اهللا الرمحن الرحيم

االخوة اعضاء البيت الشيعي املحرتمني

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

العتبة  حرمة  وانتهاك  االرشف  النجف  مدينة  يف  املأساوية  للحالة  حد  وضع  لغرض  وبعد: 

العلوية املقدسة وسائر االماكن الرشيفة فيها، أعلن موافقتي عىل اخلطة التالية:

الغاء مجيع املظاهر املسلحة واشغال املباين احلكومية من قبل الدوائر واملؤسسات احلكومية، 

وانسحاب مقاتيل جيش املهدي من غري ابناء حمافظة النجف االرشف من هذه املدينة، والتوقف 

عن مالحقة االشخاص وحماكمتهم والتعهد بعدم العود إىل ذلك.

افساح املجال للرشطة وسائر القوات الوطنية العراقية بمامرسة مهامها يف توفري األمن والنظام، 

وعدم مزامحتها يف ذلك من أي أحد.

انسحاب قوات االحتالل إىل قواعدها باستثناء وحدات صغرية حلامية مقرها ومبنى املحافظة، 

مع استمرار تواصلها مع هذين املكانني.

إجراء مناقشات واسعة مع ممثيل البيت الشيعي بشأن مستقبل جيش املهدي وامللفات القضائية، 

وعدم اختاذ أي إجراء إىل ذلك احلني.

يرجى اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه اخلطة وشكرا.» 

وهكذا انتهت ازمة النجف االوىل بعد موافقة مجيع االطراف عىل احلل الذي رعته املرجعية 
مريكي وافق عىل االتفاق ألسباب معينة امهها:(٢) الدينية، ويبدو أن اجلانب األَ

مريكية بأَن اعتقال السيد مقتد الصدر أو قتله سيفجر األَوضاع يف عموم  قناعة اإلِدارة األَ

العراق، وهو ما سيكلفها كثريا.

عىل حني كانت األَوضاع تتأزم يف النجف، كانت العملية السياسية تسري باجتاه آخر، اذ بدأت 

1 - حامد اخلفاف، الرحلة العالجية ، مصدر سابق، ص٦1.
.Aljazeera.net ،٢ - وليد الزبيدي، حرب النجف، موقع اجلزيرة
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العسكرية  العمليات  هتدئة  يتطلب  وهذا  املؤقتة،  العراقية  للحكومة  السلطة  نقل  خطوات 

إلبراز (التقدم) يف العملية السياسية.

أَرادوا  املدن، وربام  بقوات جديدة مدربة عىل حرب  القوات األمريكية  استبدال  بدء مرحلة 

أخذ فرصة الستبدال القوات.

وعىل الرغم من إِعالن مجيع األطراف االتفاق عىل إِهناء املعارك إِال ان األَجواء ظلت متشنجة 

وتنذر بانفجار وشيك، فعند تسليم السيادة إىل العراقيني يف الثالثني من حزيران عام ٢٠٠٤م، 

عن  الصدر  السيد  مكتب  أعلن  عالوي،  إياد  برئاسة  مؤقتة  عراقية  حكومة  أول  وتشكيل 

استعداد جيش املهدي ملساعدة احلكومة وقوات اجليش واألجهزة األمنية األخر يف تأمني 

املبادرة عىل لسان  إِىل رفض  بادرت  املؤقتة  الدولة ومؤسساهتا، لكن احلكومة  احلامية لدوائر 

وزير الداخلية فالح النقيب، ما أد إِىل تشنج يف العالقة بينها وبني التيار الصدري، ومل يفلح 
قرار رئيس الوزراء املؤقت إِياد عالوي بإعادة فتح صحيفة احلوزة يف ختفيف التوتر.(1)

ويف اخلامس من  آب ٢٠٠٤م، اندلعت املعارك من جديد بني جيش املهدي والقوات العراقية 

املدعومة بالقوات األمريكية، وحدثت حرب شوارع عنيفة، وتم تدمري ست دبابات امريكية 

خالل تسعة ايام، وانتقل القتال إىل مقربة وادي السالم واملنطقة املحيطة بمقام االمام عيل بن ايب 

طالب.(٢) وتقدمت القوات األمريكية وقوات احلرس الوطني العراقي باجتاه املدينة القديمة يف 

النجف والصحن احليدري، حيث دارت اشتباكات متفرقة مع أَفراد جيش املهدي، وكانت 

إِياد عالوي واإلِدارة األمريكية  الدالئل تشري إىل وجود توافق بني احلكومة العراقية برئاسة 

بواب،  األَ عىل  مريكية  األَ الرئاسية  االنتخابات  أن  والسيام  عسكريا،  النجف  معركة  حلسم 

والوضع يف العراق عامل رئيس فيها، و ان مستقبل رئيس الوزراء املؤقت إِياد عالوي واالطراف 

املشرتكة يف حكومته مرهون باستقرار األوضاع األمنية والسيطرة عىل اجلامعات املسلحة.(٣) 

1 - وليد الزبيدي، حرب النجف، موقع اجلزيرة، املصدر السابق.
www.alhikmeh.org ،٢ - نقال عن صحيفة املوندو االسبانية، موقع احلكمة

٣  - عصام العامري، معارك النجف، صحيفة املستقبل، ال عدد1٦٧1، 1٦ اب ٢٠٠٤، الصفحة االوىل.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

ويف اليوم التايل سافر السيد السيستاين إِىل بريطانيا؛ لتلقي العالج الطبي وإِجراء جراحة ملرض 

يف القلب، فيام استمرت املواجهات الرشسة بني(املسلحني) والقوات األمريكية والعراقية.(1) 

ويف السادس من آب ٢٠٠٤م، أصدر مكتب السيد السيستاين البيان اآليت «املت بسامحة السيد 

السيستاين مؤخرا وعكة صحية وقد استدعي فريق من اختصايص القلب العراقيني إىل النجف 

االرشف للتشخيص واملعاجلة. ووفقا ملا ارتاه الفريق الطبي فقد تقرر متابعة اإلجراءات الطبية 

الالزمة يف احد املستشفيات املتخصصة يف اململكة املتحدة، وقد وصل اليها سامحته مساء 

هذا اليوم. نرجو من املؤمنني الكرام ان ال ينسوا سامحته من صالح الدعاء يف مضان االجابة 

كام ال ينساهم إن شاء اهللا».(٢) غري أن السيد السيستاين ظل عىل اتصال مبارش ومتواصل مع 

املحافظة  النجف لالطالع عىل تطورات األحداث يف  بغداد ومكتبه يف  العراقية يف  احلكومة 

املقدسة، وبات واضحا أن األمور يف النجف تتجه صوب احلسم العسكري، وعقد يف بغداد 

املؤمتر الوطني العراقي وهيمنت عىل أَعامله جمريات األحداث يف النجف وكاد املؤمتر يفشل 

بعد انسحاب الكثريين احتجاجا عىل ما جيري يف النجف(٣) وقد أَرسل املؤمتر الوطني وفدا إِىل 

النجف برئاسة السيد حسني الصدر للقاء السيد مقتد الصدر لكن اللقاء مل يتحقق، وانتقل 

األمام  املحيطة برضيح  املنطقة  إىل  ثم  السالم ومن  إىل مقربة وادي  املدينة  القتال من شوارع 

وعراقية  امريكية  قوات  وقامت  املهدي،  جيش  مقاتلو  فيه  حتصن  الذي  طالب،  أيب  بن  عيل 

بمحارصة الطرق املؤدية إىل الروضة احليدرية ، وخلت النجف من املواطنني متاما حيث انتقل 

األهايل إىل مناطق اكثر أَمنا.(٤) وصدرت ترصحيات لوزيري الداخلية والدفاع يف حكومة إِياد 

عالوي تتحدث عن احتامل اقتحام الصحن احليدري إلخراج مقاتيل جيش املهدي بالقوة، 

وأعلنت املرجعية الدينية أَهنا ال تؤيد احلل العسكري يف النجف وأن هناك خطوطا محراء ال 

1   -Ali al-sistani shiit cleric، by: the editor of encyclopedia britanica. www.britanica.com.
٢ - حامد اخلفاف، الرحلة العالجية، مصدر سابق، ص٥٤.

٣  - عصام العامري صحيفة املستقبل، مصدر سابق.
www.alhikmeh.org ،٤ -  نقال عن صحيفة املوندو االسبانية، موقع احلكمة
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يمكن جتاوزها.(1) 

حصل  ما  وهو  األزمة،  حلل  لندن  من  السيستاين  عيل  السيد  عودة  إِىل  تتجه  االنظار  وبدأت 

بالفعل، فبعد اتصاالت حثيثة أَجراها السيد عيل السيستاين من لندن تبني أَن احلكومة العراقية 

مصممة عىل خيار احلسم العسكري، وأن كل األمور تسري يف هذا االجتاه، وأَبلغ السيد عيل 

السيستاين رسالة واضحة إِىل املعنيني أنه ال جيوز اقتحام النجف عسكريا، وجيب التواصل مع 

السيد مقتد الصدر لضامن موافقته عىل خطة احلل السلمي، وقال « ليكن معلوما للجميع 

اننا لن نسكت».(٢) وكان هلذا التحذير أثر مبارش يف العدول عن اقتحام النجف عسكريا يف 

ذلك الوقت، ووافقت حكومة عالوي عىل تكليف الشيخ حممد مهدي اآلصفي، ووائل عبد 

اللطيف للقاء السيد مقتد الصدر للتوقيع شخصيا عىل اتفاق حل االزمة، واال فإن احلكومة 

اخلطر  واقرتاب   ، النجف  املواجهات يف  استمرار  ومع  العسكري.(٣)  اخليار  تستخدم  سوف 

من رضيح اإلمام عيل، وإرصار احلكومة عىل احلل العسكري، قرر السيد عيل السيستاين 

السيد  العراق وهو حيمل حال جذريا هلا، ففي اخلامس والعرشين من آب وصل  العودة إىل 

عيل السيستاين إىل البرصة عرب الكويت، وبعد وصوله إِىل منزل معتمده يف املدينة السيد عيل 

يف  الغد  صباح  سيتحرك  السيستاين  عيل  السيد  أن  املواطنني  إِبالغ  تم  الصايف،  احلكيم  عبد 

السيد  العام وصهر  الوكيل  السيد مرتىض الكشمريي  النجف، وقال  السابعة صباحا صوب 

عيل السيستاين « من شاء ان يلتحق به من املؤمنني فليلتحق « وكان مصدر مقرب قد أعلن يف 

وقت سابق بأن» السيد عيل السيستاين يف طريقه إىل داره يف النجف األرشف بعد أن عاد إىل 

العراق اليوم». وقال حامد اخلفاف مسؤول مكتب السيد عيل السيستاين يف بريوت أن السيد 

« سيصل خالل ساعات إىل النجف، وهو عائد إىل مدينة النجف االرشف إلنقاذها من حمنتها 

ومن املأساة احلقيقية التي جتري هناك»، وزاد اخلفاف « اننا ندعو كل الناس من مدينة البرصة 

.www.swissinfo.ch ،1 - دروس مستخلصة من معارك النجف
٢ - حامد اخلفاف، الرحلة العالجية، مصدر سابق، ص٩1.

٣ - املصدر السابق، ص٩٢.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

زيدًا  والعامرة والنارصية واحللة... ان يكونوا عىل اهبة االستعدادات للذهاب إىل النجف»، مُ

ان « النجف حترتق، السيد عيل السيستاين يف طريق عودته ويدعو العراقيني يف كل املحافظات 
إىل االنضامم إِليه يف املدينة املقدسة.»(1)

وجاءت أَنباء وصول السيد عيل السيستاين إِىل العراق فيام ضيقت القوات األمريكية والعراقية 

اخلناق حول مقاتيل جيش املهدي املتحصنني يف حرم اإلِمام عيل.ويف صباح يوم اخلميس 

٢٦ آب ٢٠٠٤م، انطلق موكب السيد عيل السيستاين من البرصة باجتاه النجف، ومعه أعداد 

كبرية جدا من السيارات التي حتمل االف املواطنني، وكان املوكب يتزايد يف كل حمافظة يمرون 

الثالثة عرصا وصل موكب السيد عيل السيستاين إىل مشارف مدينة النجف  هبا، ويف الساعة 

االرشف، وقد سمحت الرشطة له بالدخول ومنعت الباقني، ويف النجف اجتمع السيد عيل 

 مقتد السيد   فأبد االزمة،  حلل  خطته  يف  معه  وتباحث  الصدر   مقتد بالسيد  السيستاين 

الصدر موافقته املبدئية عىل احلل السلمي القائم عىل خروج عنارص جيش املهدي من النجف 

وتسليم احلرم الرشيف لإلمام عيل للمرجعية الدينية، لكنه حتفظ عىل خروج عنارص جيش 

أطراف  يف  املجتمعني  للزوار  يسمح  أن  ذلك  من  بدال  واقرتح  السالح،  من  جمردين  املهدي 

املدينة الذين استجابوا لنداء املرجعية بالدخول إىل املدينة القديمة فيختلط معهم عنارص جيش 

املهدي وخيرج اجلميع فيام بعد.(٢) وتبنت املرجعية الدينية هذا الطلب من احلكومة، ويف صباح 

العلوي حيث اختلط معهم عنارص جيش  الزائرين إىل احلرم  التايل دخلت حشود من  اليوم 

املهدي.(٣) وهكذا استطاعت املرجعية بحكمة وهدوء إِهناء أَزمة النجف الثانية، ومعها صفحة 

 .من املواجهات العسكرية يف النجف والكوفة ومدن عراقية اخر

www.sistani.org ،1 -املوقع الرسمي للسيد السيستاين
٢ - حامد اخلفاف، الرحلة العالجية، مصدر سابق، ص 1٣٣ – 1٤٥.

٣ - املصدر السابق، ، ص1٦٣ – 1٧1.
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 املبحث الرابع
فتو الوجوب الكفائي* ملواجهة املد التكفريي

يعد الفكر التكفريي أكرب املخاطر التي هتدد العامل االسالمي بل والعامل بشكل عام؛ ألنه فكر 

القتل والرعب بوصفها أسلوب  يكفر اآلخرين، مسلمني وغري مسلمني، ويدعو إىل اشاعة 

إلجبار اآلخرين عىل اخلضوع لسلطتهم، وهم يقسمون العامل عىل قسمني: « دار اسالم ودار 

كفر وحرب، دار االسالم هي التي يطبق فيها حكم الرشيعة االسالمية التي يؤمنون هبا هم، 

وما عداها دار كفر».(1) يقول أبو عبد اهللا املهاجر، وهو أحد منظري اجلامعات التكفريية يف 

وكافر،  مسلم  بني  يفرق  إِنام  وعسكري،  مدين  بني  يفرق  ال  االسالم  ان   » الدم»  فقه   » كتابه 

 » قتل  إىل جواز  يذهب  كان»، وهو  أيا  الدم  مباح  الكافر  فيام  كان،  أيا  الدم  فاملسلم معصوم 

مجيع اصناف الكفار من النساء والصبيان والشيوخ»، وير املهاجر مرشوعية يف قتل الكفار 

بكل ما يمكن من السالح حتى لو اختلط هبم من ال جيوز قتله من املسلمني، ويتحدث عن 

الكفار واملرشكني وأعناقهم».(٢)  امر برضب رؤوس  الرؤوس ويقول: « اهللا  مرشوعية قطع 

الرأي أو االجتهاد ويف  التكفريي هم كل من خيتلف معهم يف  الفكر  والكفار عند اصحاب 

مقدمتهم املسلمون، يقول حممد بن عبد الوهاب ان « املسلمني اكثر رشكا وكفرا من الكفار 

الذين قاتلهم رسول اهللا، حيث ان املرشكني خيلصون يف الشدة ويكفرون يف الرخاء، عىل 

اكثر من  فينبغي مقاتلتهم  الشدة والرخاء،  حني أن املسلمني املعارصين له كانوا مرشكني يف 

مقاتلة الكفار يف زمان رسول اهللا» ، وفعال حكم السيف فيهم ما استطاع ، وجعلهم يقرون 

فديار  كفر،  وديار  إيامن  ديار  عىل  املسلمني  ديار  قسم  انه  ثم  والضالل،  بالكفر  انفسهم  عىل 

األيامن هي التي تقع حتت سلطانه، أما ديار الكفر فكل بلد مل تدخله الدعوة الوهابية، أو كان 

 مكتب السيد السيستاين هو « فتو اجلهاد الكفائي وهو خطا شائع، واحلال ان االسم الرسمي هلا لد 1 * - يسميها الكثريون فتو
الوجوب الكفائي»   انظر (حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٢٢1.)

.www.a;-akhbar.com ،صحيفة االخبار اللبنانية -
٢ - املصدر السابق.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

فيه قرب لنبي او ويل، فحكم عىل بالد العراق ومرص بالكفر الن فيها قبور اولياء صاحلني.(1) 

وير التكفرييون ان « اجلهاد ما هو اال شدة وغلظة وارهاب وترشيد واثخان، وانه ال يمكن 

ان يستمر القتال وينتقل من مرحلة إىل اخر اال إذا كانت مرحلة البداية فيه اثخان بالعدو 

رشعا  أفضل  العصابات  بعض  بسبب  االمان  وعدم  التوحش   » إن  ويقولون  وترشيده».(٢) 

الرشطة،  اقسام  يف  املهانة  حتت  الناس  ووضع  األوضاع  عىل  السلطات  سيطرة  من  وواقعا 

القاعدة  تنظيم  استند  وقد  الوضعية».(٣)  للقوانني  والتحاكم  الكفر  قبول  عىل  الناس  واجبار 

والكثري من التنظيامت السلفية اجلهادية إىل قاعدة التمرتس، أي جواز قتل املسلم اذا ترتس به 

الكافر، وهو أساس رشعي لتسويغ العمليات العسكرية التي يرتتب عليها قتل املسلمني، عىل 
الرغم من ان الكثري من العلامء يرون بان هذا التربير غري صحيح بسبب:-(٤)

1-أن التمرتس ال يكون اال يف حالة احلرب، أي االشتباك العسكري.

٢-أن من أباحه جعل له رشوطا ال تنطبق عىل هذه العمليات، وهي أن تكون املصلحة منه 

العدو الكافر اال بقتل الرتس، وأن عدم قتل الرتس  رضورية بمعنى ال حيصل الوصول إىل 

يرتتب عليه أن يستويل الكفار عىل األمة

ويفرد كتاب «فقه الدم» عرشات الصفحات للكالم عن الشيعة بوصفهم رافضة،    

مشجعا عىل قتلهم واالقتصاص منهم بوصفهم األخطر عىل أمة االسالم من مجيع االعداء، 

متهام اياهم بامليل دائام مع أعداء الدين، وينقل عن ابن تيمية قوله ما اقتتل هيودي ومسلم، وال 

واملرشك.(٥)  والنرصاين  اليهودي  مع  الرافيض  كان  اال  ومسلم،  مرشك  وال  ومسلم،  نرصاين 

وعن الشيعة االمامية يقول ابن تيمية اهنم: « رش من اخلوارج يف االعتقاد».(٦) ويذهب تنظيم 

«الرافضة  ان  املعروفة، حيث ورد يف عقيدته  بمذاهبهم  الشيعة  إىل تكفري  العراق  القاعدة يف 

1  - كريم الرساجي، االسس الدينية لالجتاهات السلفية، دار السالم، بريوت، لبنان، ٢٠1٠، ص٣٠٧-٣٠٨.
zadalfaqih.blogspot.com ،٢  - ايب بكر ناجي، ادارة التوحش، ص ٣٢

٣  - املصدر السابق، ص٤٥.
٤  - حممد علوش، داعش واخواهتا من القاعدة اىل الدولة االسالمية، مطبعة رياض الريس، بريوت، لبنان، ٢٠1٥م، ص٦٥.

.www.a;-akhbar.com ،٥ - صحيفة االخبار اللبنانية

٦ - حممد علوش، داعش واخواهتا، مصدر سابق، ص11٧.
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طائفة رشك وردة» وهم « مرشكون كفار ليسوا بمسلمني وال فرق بني علامئهم او مقلدهيم 

اهللا،  لغري  عبادهتم  يف  باجلهل  يعذرون  وال  بمسلمني،  وليسوا  مرشكون  فكلهم  وجهاهلم، 

ومن قال ان اخلالف معهم يف الفروع فهذا خطأ عظيم يدل عىل جهل عظيم، بل اخلالف يف 

االصول، وخالف ايامن وكفر، واسالم ورشك».(1) ومل يعد التكفري يقترص عىل النظم السياسية 

التي « حتكم بغري رشع اهللا»، بل تطور من تكفري املطلق إىل تكفري املعني، ومن تكفري احلكام إىل 

تكفري املسلمني، ومن تكفري األحزاب املدنية إىل تكفري احلركات االسالمية التي تسعى إلقامة 

دولة إسالمية، وقد وصل التكفري إىل داخل التيارات اجلهادية ممن تنتسب إىل السلفية اجلهادية 

نفسها.(٢) ويقرر التنظيم موقفه من املذاهب السياسية احلديثة حيث يقول يف بعض تنظرياته: 

« نؤمن ان العلامنية عىل اختالف راياهتا وتنوع مذاهبها هي كفر بواح مناقض لإلسالم وخمرج 

يتناقض مع دين االسالم مجلة  الديمقراطية فلسفة ونظاما كفريا  امللة»، ويعدّ اجلهاديون  من 
ها دينا عرصيا مثله مثل كل اديان الكفر القديمة واحلديثة.(٣) وتفصيال، ويذهب بعضهم إىل عدّ

ألفغانستان  األمريكي  الغزو  بعد  جدا  كبرية  بصورة  اجلهادي  السلفي  الفكر  انترش  وقد   

مواقع  وعىل  واالسالمية  العربية  الدول  يف  املؤيدين  من  كثرية  اعداد  له  وصار  والعراق، 

االنرتنت.(٤) عىل الرغم من أن تغلغل القاعدة إىل العراق سبق الغزو األمريكي عام ٢٠٠٣م، 

وارتبط بدخول مقاتيل القاعدة إىل العراق بعد هزيمة حركة طالبان يف أفغانستان عام ٢٠٠٢م، 

أنصار االسالم» *   » تنظيم  العراق من خالل  ارتباطات سابقة يف  له  التنظيم كانت  أن  علام 

الكردي شامل العراق، حيث وصل إىل معسكراهتم اآلف املقاتلني العرب، الذين أسس هلم 

العراق عام ٢٠٠٢م، بدأ  الزرقاوي طرقا رسية.(٥) وحني وصوله إىل كردستان  أبو مصعب 

1 -حممد علوش، داعش واخواهتا، مصدر سابق، ص11٣.
٢ - املصدر السابق، ص٩٠.

٣ - حممد علوش، داعش واخواهتا، مصدر سابق ، ص٦٤.
٤ - كريم الرساجي، االسس الدينية لالجتاهات السلفية، مصدر سابق، ص٩٢.

* -مجاعة سلفية كردية من العراق اسسها نجم الدين فرج امحد امللقب بمال كريكار الذي كان يقيم يف النرويج منذ 1٩٩1 كالجئ 
سيايس.

٥ - عزيز الدفاعي، دولة البعد الواحد، مصدر سابق، ص11٨.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

الزرقاوي يف كردستان تشكيل نواة «التوحيد واجلهاد»، وبعد ان اشتد عود التنظيم وبدأ دوره 

املايل،  اجلامعة  ضعف  املبايعة  رسعة  يف  وساعد  الدن،  بن  اسامة  بايع  العراق  يف  بقوة  يظهر 

تشكيله  عىل  فأطلق  بالزرقاوي،  العراق  يف  القاعدة  تنظيم  أعضاء  باقي  التحق  املبايعة  وبعد 

اسم « قاعدة اجلهاد يف بالد الرافدين».(1) أسهم النظام السابق يف إدخال العنارص التكفريية 

إىل العراق سواء فيام سامه احلملة األيامنية، أم االستعداد ملواجهة «الغزو» األمريكي، غري أن 

اإلرهاب يف العراق بدأ يظهر بعد سقوط نظام صدام تدرجييا، وينترش بصورة ظاهرة قادمة 

من خارج احلدود، وأخذ أشكاال متعددة، مثل القتل والذبح واخلطف والسطو واالغتياالت 

وحرق املؤسسات احلكومية وتفجري السيارات املفخخة والعبوات الناسفة.(٢) وير بعضهم 

أن من بني األهداف الرئيسة لالحتالل األمريكي للعراق نقل احلرب عىل االرهاب إىل أكثر 

املناطق حساسية يف الرشق األوسط، وهو العراق، ألن غالبية سكانه من الشيعة، وحتويله إىل 

الواليات  من  االرهاب  مع  املواجهة  ساحة  نقل  أي  األصوليني،  اإلرهابيني  جلذب  مستنقع 

تنظيم  عمل  وقد  االوسط.(٣)  الرشق  وهو  منه،  انطلقت  الذي  املهد  إىل  والغرب  املتحدة 

القاعدة واملجاميع التكفريية عىل إجياد حرب أهلية وفتنة طائفية يف العراق بني الشيعة والسنة، 

بتكفري الشيعة، واستهداف قياداهتم ورموزهم الدينية والفكرية والسياسية، وقتل بعض السنة 

إىل  رسالته  يف  الزرقاوي  مصعب  أبو  عنه  كشف  ما  وهذا  بقتلهم،  الشيعة  واهتام  وكوادرهم 

أنه يعتزم شن  فيها  يبلغه  القاعدة يف بغداد  التي عثر عليها يف أحد أوكار  أسامة بن الدن،(٤) 

الرسالة  وحتدثت  السيايس.(٥)  املرشوع  يف  يشاركون  الذين  السنة  الشيعة  ضد  واسعة  حرب 

الثاين، إلذي  بالشيعة من أجل أن يصحو الطرف االول ويضعف الطرف  السنة  عن رضب 

يستهدف يف الرسالة عىل نحو واضح، إىل جانب كل الفئات التي هتادن االحتالل من خمتلف 

1 - حممد علوش، داعش واخواهتا، مصدر سابق، ص1٤٣.
٢ - حامد البيايت، االرهاب يف العراق، مؤسسة شهيد املحراب، ٢٠٠٥، ص٤٦.

٣ -عزيز الدفاعي، دولة البعد الواحد، مصدر سابق، ص1٠٠.

٤ - حامد البيايت، االرهاب يف العراق، مصدر سابق، ص٤٤٧.
٥ - عزيز الدفاعي، دولة البعد الواحد، مصدر سابق، ص1٢٠.
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االعراق والطوائف، بام يف ذلك بعض جمموعات التيار السلفي الذي ينتمي إليه ابو مصعب 

غ قتل املدنيني يف العراق عىل حدّ ان «دفع الرضر العام» مقدم  الزرقاوي.(1) وكان الزرقاوي يسوّ

عىل «دفع الرضر اخلاص»، ويصف املسلمني االبرياء الذين يقتلون يف اهلجامت والتفجريات 

بأهنم مترتسون جيوز قتلهم، وإذا قتلوا يصبحون شهداء، ويقول ان «الفتنة اشد من القتل» وان 

«قتل املترتس اقل رضرا من شيوع الكفار».(٢) وبعد مقتل ابو مصعب الزرقاوي يف حزيران 

٢٠٠٦م عىل يد القوات األمريكية يف العراق، انتخب التنظيم أبو محزة املهاجر زعيام له، ويف 

1٥ ترشين االول ٢٠٠٦م، أعلن تشكيل دولة العراق االسالمية بزعامة أيب عمر البغدادي، 

لكن القوات األمريكية متكنت يف نيسان ٢٠1٠م من قتل البغدادي واملهاجر، فاختار التنظيم 

أيب بكر البغدادي خليفة له، ويف نيسان ٢٠1٣م ظهر ألول مرة مسمى الدولة االسالمية يف 

العراق االسالمية  دولة  تنظيمي  نتيجة المتزاج  اهنا  )، وقدمت عىل  داعش  والشام(  العراق 

التابع للقاعدة وجبهة النرصة السورية، اال ان النرصة رفضت االمتزاج به عىل الفور ما تسبب 

يف اندالع معارك بني الطرفني يف كانون الثاين ٢٠1٤م.(٣)وقد عملت داعش عىل نرش العنف 

والطائفية بصورة واسعة يف العراق، وقامت بالكثري من عمليات العنف الدموي، عىل الرغم 

من ان العنف ال يمثل روح الدين االسالمي، بل هو داء دخيل عىل العمل اإلسالمي املعارص، 

وليست له جذور أصيلة يف كتاب اهللا وسنة رسول اهللا، ومل تثبت مرشوعيته بدليل قطعي 

الثبوت والداللة، بل هو نتاج تأويل خاطىء للنصوص الرشعية من جهة، ونزعة التعصب 

واجلمود الفكري من جهة أخر.(٤) وبعض أسباب العنف تردّ إىل جوانب اعتقادية كاجلهل 

للنصوص  اخلاطئ  التأويل  والسيام  السمحاء،  الرشيعة  بمقاصد  واجلهل  والسنة،  بالكتاب 

وحتريفها من أجل املعيار النفعي عىل حساب الدين، يصل إىل حد تكفري الناس وعدم تقدير 

الفرد واملجتمع والعامل، وأهم  آثار غري محيدة عىل  له  الظن هبم، والعنف  أو حسن  ظروفهم 

.www.aljazeera.net ،1 - يارس الزعاترة، اجلزيرة نت
٢ - حامد البييايت، االرهاب يف العراق، مصدر سابق، ص٤٤٧.

www.albayan.ae ،٣ - صحيفة البيان
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٢٠٥

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

التهجري  إىل  األحيان  أغلب  يف  املؤدي  واالختالف  والتفرق  الطائفي،  التمزيق  اآلثار  تلك 

وقتل الناس وتكفريهم ظلام وعدوانا.(1) وتقود الفتنة الطائفية إىل تعميق الفجوة الطائفية بني 

املذاهب األسالمية، وإثارة الفتنة الطائفية وتأجيجها يف بالد واقاليم كثرية من العامل االسالمي 

مثل العراق ودول اخر، فالطرح االستفزازي والتكفريي للمسلمني ممن ال ينسجمون مع 

هذا الرأي، واستباحة دمائهم، والتعامل معهم من موقع التكفري واإلرهاب، يؤدي بالرضورة 

إىل إثارة الفتنة الطائفية وتعميق الفجوة بني املذاهب اإلسالمية، وعزل املسلمني بعضهم عن 

بعض.(٢) 

وظاهرة االنقسام والتجزؤ ظاهرة طبيعية وتأرخيية عرفتها االديان كلها وعكست باستمرار 

واملجتمع  تفسريية،  او  فكرية  واجتهادات   ورؤ واثنية  اجتامعية  وانقسامات  مصالح 

اإلسالمي ال يشذ عن ذلك.(٣) لكن اخلطورة تكمن يف حتول هذا اخلالف يف وجهات النظر إىل 

رصاع دموي أو إىل متييز وقمع مستمرين من لدن السلطات احلاكمة كالذي حصل مع شيعة 

العراق، الذي أسست له الدولة العثامنية اجتامعيا واقتصاديا وسياسيا.(٤) وهكذا بات واضحا 

ان العنف يف العراق معقد وشائك وله حمركات خارجية، وحتولت خطط اثارة الفتنة الطائفية 

يف العراق إىل حقيقة قائمة عىل األرض ال يمكن جتاهلها او التغايض عنها، وهي تتسبب يف 

مذابح وحرائق وانتهاكات وتكفري للمسلمني من أهل القبلة.(٥) وقد حاولت املرجعية الدينية 

باستمرار وقف الفتنة الطائفية الدعوات املكررة لرص الصفوف وتوحيد الكلمة ومجع الشمل 

ونبذ اخلالفات الطائفية واملذهبية والعرقية، وجتنب املهاترات والعنف واستبداله           

واالنصاف  والعقل  العدل  اسس  عىل  الرشيفة  واملنافسة  الديمقراطي  والتعاطي  احلوار  بلغة 

واملوضوعية واملنطق السليم.(٦) وحذرت املرجعية من أن ما جيري يف العراق ليس رصاعا دينيا 

1 -امحد عيل اخلفاجي، احلركات االسالمية املعارصة والعنف، مصدر سابق، ص٢٦٥.
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٤  - املصدر السابق، ص1٠٦.

٥ - حممد مهدي اآلصفي، االمة الواحدة واملوقف من الفتنة الطائفية، شؤون مرشقية(جملة)، لبنان، ال عدد1، ٢٠٠٨، ص11.
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٢٠٦

بني الشيعة والسنة بل هو أزمة سياسية، وأن بعض الفرقاء السياسيني يامرس العنف الطائفي 

للحصول عىل مكاسب سياسية وخلق واقع جديد بتوازنات خمتلفة، وأن التكفرييني يسعون 

أيضا إىل تأجيج الفتنة الطائفية يف العراق عىل وفق مرشوع معروف.(1) 

تطور كبري وخطري متثل يف سيطرة داعش عىل حمافظة  العارش حزيران ٢٠1٤م، حصل  ويف 

نينو، ثاين أكرب مدينة يف العراق، تاله السيطرة عىل حمافظة صالح الدين وأجزاء من حمافظة 

كركوك، وباتت داعش تتحدث عن التوجه صوب العاصمة بغداد وحمافظتي كربالء والنجف، 

وسط اهنيار واضح للقوات املسلحة العراقية، وحتولت مساحات واسعة من العراق إىل ساحة 

مجلة  للعراق  هتديدا  يشكل  وجودها  وبات  وعنفواهنا،  عنفها  استعادت  التي  لداعش  عمل 

وتفصيال.(٢) ويف يوم 1٢ حزيران ٢٠1٤م، دعا داعش مقاتليه إىل مواصلة «الزحف» جنوبا 

نحو العاصمة بغداد ومدينتي كربالء والنجف الشيعيتني. وقال (أبو حممد العدناين) أحد أبرز 

قيادات داعش، املتحدث باسمه يف كلمة نرشت عىل مواقع اخبارية إسالمية «واصلوا زحفكم 

فانه ما محي الوطيس بعد، فلن حيمى اال يف بغداد وكربالء فتحزموا وجتهزوا». وزاد «شمروا 

عن ساعد اجلد وال تتنازلوا عن شرب حررمتوه وازحفوا إىل بغداد الرشيد، بغداد اخلالفة، فلنا 

قائال  وتابع  االنفاس».  يلتقطوا  تدعوهم  ال  اسوارها  عىل  صبحوهم  حساب،  تصفية  فيها 

يف  تكون  لن  احلساب  تصفية  ولكن  طويل،  ثقيل  حساب  للحساب.  تصفية  بيننا  ان  «حقا 

منتظرون».  انا معكم  وانتظروا  املنجسة والنجف االرشك  وانام يف كربالء  بغداد،  او  سامراء 

(٣) وأصبح العراق يف مرحلة حرجة ومفصلية، وكان البد للمرجعية من التحرك وأخذ زمام 

املبادرة إلعادة االمور إىل نصاهبا، واملرجعية وهو معروف عنها تارخييا ال تصدر فتو اجلهاد 

اال عندما يقتيض األمر الدفاع عن بيضة االسالم، ومعلوم ان االفتاء باجلهاد صعب يف الفقه 

الشيعي، ملا يرتتب عليه من اثار ربام خطرة من سفك الدماء وخراب العمران، لكن هذا احلذر 
1 - عباس جعفر االمامي، الرقابة العامة للمرجعية، مصدر سابق، ص٤٢٦.
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املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

يرتفع فيام إذا تعرض البلد او الدين او املذهب إىل خماطر االحتالل والزوال واخلراب.(1) فعند 

تفجري مرقد اإلمامني العسكريني يف سامراء عام ٢٠٠٦، مل تصدر املرجعية فتو اجلهاد؛ ألن 

الغرض من التفجري استهداف طائفة واحدة بعينها، ولذلك أوصت املرجعية بضبط النفس 

وحرمت االعتداء عىل االرواح واملساجد، اما بعد العارش حزيران ٢٠1٤م، فاملستهدف ليس 

أبنائه مجيعا،  الطوائف واألديان، واخلطر بات يداهم الوطن ومستقبل  طائفة بعينها، بل كل 

فبادرت املرجعية إىل اصدار بيان «الوجوب الكفائي».(٢) وهناك نوعان من اجلهاد الدفاعي 

مل  العدوان وإذا  بام يكفي لصد  املسلمني  الكفائي أي وجوب تصدي عدد من  ومها: اجلهاد 

يكف جيب تطوع عدد آخر حتى يتم صد العدوان، والثاين هو اجلهاد العيني، وهو فرض عني 

عىل اجلميع من دون استثناء وأن يرتكوا أعامهلم ومصاحلهم ويلتحقوا بالقوات املقاتلة، والنوع 

األخري مل جير اعالنه حتى اآلن.(٣) والوجوب الذي أمر به السيد السيستاين كان كفائيا، فلم 

يكن اجلهاد عينيا، ألن الكفائي هو املناسب، نظر ألن اآلالف قد تطوعوا، وهناك تقدير يف 

غاية الدقة ملوضوعة إدارة الدولة، اجلهاد العيني ربام يتسبب يف فوىض عارمة، وهو ما تبتغيه 
داعش وغريها من الفصائل التكفريية.(٤)

\٢٠1٤م، املوافق 1٤ شعبان 1٤٣٥    ٦  \ صدرت فتو الوجوب الكفائي يوم اجلمعة 1٣ 

هـ، وتليت من عىل منرب اجلمعة يف الصحن احلسيني يف كربالء من قبل معتمد املرجعية الدينية 

العليا يف كربالء وامام مجعة الصحن احلسيني الشيخ عبد املهدي الكربالئي وجاء فيها:(٥) 

« اهيا االخوة واالخوات أود توضيح ما ييل:

يستهدفون  ال  االرهابيني  وإن  عظياًم،  وخطرًا  كبريًا،  حتديًا  يواجه  وشعبه  العراق  ان  أواًل: 

حوا بأهنم يستهدفون مجيعَ  السيطرة عىل بعض املحافظات كنينو وصالح الدين فقط. بل رصّ

1 - غالب الشابندر، السيستاين راهنا، مصدر سابق، ص٢٣٥.
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.bayyna.com ،٢٠1اجلهاد للسيد السيستاين خلفيتها وظروفها، جريدة البينة، ٢٢\٦\٤ ٣ - صالح عبد الرزاق، فتو
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لَّ العراقيني  املحافظات، وال سيام بغداد وكربالء املقدسة والنجف األرشف. فهم يستهدفون كُ

ويف مجيع مناطقهم. ومن هنا فإن مسؤولية التصدي هلم ومقاتلتهم هي مسؤولية اجلميع وال 

خيتص بطائفة دون اخر او بطرفٍ دون آخر. 

 ، رِفَ عنه الشجاعة واإلقدامُ ثانيًا : إن التحدي وإن كان كبريًا إالّ أن الشعب العراقي الذي عُ

لُ املسؤولية الوطنية والرشعية يف الظروف الصعبة؛ أكربُ من هذه التحديات واملخاطر  وحتمّ

ظُ بلدنا العراق ومقدساته من هذه املخاطر، وهذه  فْ .فإنّ املسؤولية يف الوقت احلارض هي حِ

وكرامته،  بلدنا  وحدة  عىل  احلفاظ  سبيل  يف  والتضحيات  العطاء  من  للمزيد  لنا  حافزًا  توفر 

وصيانة مقدساته من أن هتتك من قبل هؤالء املعتدين .وال جيوز للمواطنني الذين عهدنا منهم 

الصرب والشجاعة والثبات يف مثل هذه الظروف أن يدبَ اخلوفُ واالحباطُ يف نفسِ أيِّ واحد 

منهم، بل البد ان يكون ذلك حافزًا لنا ملزيد من العطاء يف سبيل حفظ بلدنا ومقدساتنا. قال 

مْ  كُ لَّ وا اهللا لَعَ قُ اتَّ وا وَ ابِطُ رَ وا وَ ابِرُ صَ وا وَ ُ ربِ وا اصْ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ تعإىل يف حمكم كتابه الكريم :﴿يَ
(1) ون﴾َ لِحُ فْ تُ

مِنْ  اءُ  يَشَ نْ  مَ ا  هَ ثُ يُورِ هللاِ  ضَ  رْ األَ إِنَّ  وا  ُ ربِ اصْ وَ بِاهللا  وا  ينُ تَعِ اسْ هِ  مِ وْ لِقَ ى  وسَ مُ الَ  تعإىل:﴿قَ وقال 
تَّقِني﴾ََ (٢) مُ ةُ لِلْ اقِبَ الْعَ هِ وَ بَادِ عِ

عَ  وا إِنَّ اهللا مَ ُ ربِ اصْ مْ وَ كُ حيُ بَ رِ هَ تَذْ وا وَ لُ شَ تَفْ وا فَ عُ نَازَ ال تَ هُ وَ ولَ سُ رَ وا اهللا وَ يعُ أَطِ وقال تعإىل: ﴿وَ
(٣) َ﴾ ينَ ابِرِ الصَّ

اءُ  أْسَ بَ مْ الْ تْهُ سَّ مْ مَ بْلِكُ ا مِنْ قَ وْ لَ ينَ خَ ثَلُ الَّذِ مْ مَ تِكُ أْ َّا يَ ملَ ةَ وَ نَّ َ وا اجلْ لُ خُ مْ أَنْ تَدْ تُ بْ سِ وقال تعإىل: ﴿أَمْ حَ
(٤) َ﴾ يبٌ رِ َ اهللا قَ ُ اهللا أَال إِنَّ نَرصْ تَى نَرصْ هُ مَ عَ وا مَ نُ ينَ آمَ الَّذِ ولُ وَ سُ ولَ الرَّ تَّى يَقُ وا حَ لُ لْزِ زُ اءُ وَ َّ الرضَّ وَ

ِبُّ  وا إِنَّ اهللا ال حيُ تَدُ ال تَعْ مْ وَ لَّ اهللا لَكُ ا أَحَ بَاتِ مَ يِّ وا طَ مُ رِّ َ وا ال حتُ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ وقال تعإىل: ﴿يَ

1- سورة آل عمران :٢٠٠
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٢٠٩

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

(1) ينَ ﴾َ تَدِ ُعْ املْ

ثالثًا: إن القيادات السياسية أمام مسؤولية تارخيية ووطنية ورشعية كبرية. وهذا يقتيض ترك 

االختالفات والتناحر خالل هذه الفرتة العصيبة، وتوحيد موقفها وكلمتها، ودعمها وإسنادها 

للقوات املسلحة. ليكون ذلك قوة إضافية ألبناء اجليش العراقي يف الصمود والثبات.

رابعًا: إن دفاع أبنائنا يف القوات املسلحة وسائر األجهزة األمنية هو دفاع مقدس، ويتأكد ذلك 

حينام يتضح أن منهج هؤالء اإلرهابيني املعتدين هو منهج ظالمي بعيد عن روح االسالم، 

يرفض التعايش مع اآلخر بسالم، ويعتمد العنف وسفك الدماء، وإثارة االحرتاب الطائفي 

.وسيلة لبسط نفوذه وهيمنته عىل خمتلف املناطق يف العراق والدول االخر

يا أبنائنا يف القوات املسلحة. إنكم أمام مسؤولية تارخيية ووطنية ورشعية، واجعلوا قصدكم 

ونيتكم ودافعكم هو الدفاع عن حرمات العراق ووحدته، وحفظ األمن للمواطنني، وصيانة 

الذي  الوقت  ويف  اجلريح.  وشعبه  املظلوم  البلد  هذا  عن  الرش  ودفع  اهلتك،  من  املقدسات 

ها لكم. حتثكم عىل التحيل بالشجاعة والبسالة  ها وأسنادَ تؤكد فيه املرجعية الدينية العليا دعمَ

فإنه  وأعراضهم؛  وأهله  بلده  عن  الدفاع  سبيل  يف  منكم  يضحي  من  وإنَّ  والصرب،  والثبات 

يكون شهيدًا إن شاء اهللا تعاىل.

دفاعًا عن  والثبات  الصمود  والزوجةُ زوجها عىل  ابنها  واألمُّ  ابنه  األبُّ  ان حيث  واملطلوب 

حرمات هذا البلد ومواطنيه.

خامسًا: ان طبيعة املخاطر املحدقة بالعراق وشعبه يف الوقت احلارض تقتيض الدفاع عن هذا 

الكفائي  بالوجوب  املواطنني  عىل  واجب  الدفاع  وهذا  مواطنيه،  وأعراض  وأهله  الوطن 

(بمعنى ان من يتصد له وكان فيه الكفاية بحيث يتحقق الغرض وهو حفظ العراق وشعبه 

ومقدساته يسقط عن الباقني) وتوضيح ذلك بمثال أنه إذا تصد عرشة آالف وحتقق الغرض 

1-  سورة املائدة. :٨٧
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املواطنني  فإن عىل  البقية وهكذا. ومن هنا  يتحقق وجب عىل  مل  فإن  الباقني  منهم سقط عن 

الذين يتمكنون من محل السالح ومقاتلة االرهابيني دفاعًا عن بلدهم وشعبهم ومقدساهتم 

... عليهم التطوع لالنخراط يف القوات األمنية.

وتقديم  والصمود  الدفاع  يف  حسنًا  بالء  أبلوا  قد  واجلنود  الضباط  من  الكثري  ان  سادسًا: 

التضحيات، فاملطلوب من اجلهات املعنية تكريم هؤالء تكرياًم خاصًا، لينالوا استحقاقهم من 

عاتقهم.  عىل  امللقى  الوطني  الواجب  أداء  عىل  ولغريهم  هلم  حافزًا  وليكون  والشكر،  الثناء 

نسأل اهللا تعإىل ان حيفظ العراق وشعبه ومجيع الشعوب».

نصت الفتو عىل أن التصدي لداعش مسؤولية اجلميع وليس طائفة دون اخر، وأن الدفاع 

واجب عىل املواطنني بالوجوب الكفائي، ومن يقتل من أجل حفظ البلد ومقدساته ووحدته 

وكرامته، فهو شهيد، حمذرة من أن يدب اخلوف واإلحباط يف النفوس جراء االنكسار العسكري 

موقفها  وتوحيد  اخلالفات  برتك  السياسية  القيادات  السيستاين  السيد  الذي حصل، وطالب 

التطوع واالنخراط يف  القادرين عىل محل السالح  القوات املسلحة، وحث املواطنني  واسناد 

من  كبرية  أعداد  ستحفز  السيستاين  السيد   فتو أن  للجميع  واضحا  وكان  األمنية،  القوات 

السكان عىل االستجابة، وبالفعل تطوع أكثر من مليوين شيعي خالل أَيام.(1) وقد مر وقت غري 

قليل قبل ان يدرك األمريكيون أمهية آية اهللا السيستاين واالهتامم هبذه الشخصية بوصفه الرجل 

الشيعي العراقي األعىل، « وكانت دعوته حلمل السالح بمثابة تذكري لألمريكيني بالدور املؤثر 

له يف العراق».(٢) 

ومل متر ساعات عىل هذه الدعوة حتى احتشد املاليني يطالبون السلطات احلكومية تزويدهم 

بالسالح للوقوف يف وجه داعش والدفاع عن العراق بوجه هذه املجاميع التكفريية، وتوجهت 

حزيران   1٣ يف  السيستاين  عيل  السيد   فتو ولوال  الساخنة.(٣)  املناطق  إىل  الشعبية  احلشود 
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داعش،  بوجه  وانتفضوا  السالح  املواطنون  محل  حيث  العراقية،  الدولة  الهنارت  ٢٠1٤م؛ 

العراقي،  اجليش  الهنار  ولوالها  الزمان،  من  قرن  منذ  نوعها  من  االوىل  هي   الفتو وهذه 

إذ تطوع أكثر من ثالث ماليني شخص يف أسبوع واحد، وقد وصل املتطوعون إىل سامراء 

خالل ٢٤ ساعة من الفتو؛ للدفاع عن املراقد الدينية يف سامراء، التي كانت تتعرض هلجامت 
متواصلة من داعش.(1)

ويف صالة اجلمعة القابلة يف العرشين من حزيران ٢٠1٤م، (٢1/ شعبان/1٤٣٥هـ)، أصدر 

السيد عيل السيستاين توضيحات جديدة بشأن فتو الوجوب الكفائي تناوهلا ممثل املرجعية 

الدينية العليا السيد أمحد الصايف خطيب اجلمعة يف كربالء وإمامها يف خطبته الثانية من صالة 
اجلمعة، جاء فيها:(٢)

األمنية  القوات  يف  لالنخراط  التطوع  إىل  العليا  الدينية  املرجعية  دعت  املاضية  اجلمعة  يف   »

للدفاع عن العراق يف ظل أوضاع صعبة يمر هبا البلد وهنا عدة نقاط ينبغي بياهنا: 

 أواًل: إن هذه الدعوة كانت موجهة إىل مجيع املواطنني من غري اختصاص بطائفة دون أخر

التي  (بداعش)  املسامة  التكفريية  اجلامعة  ملواجهة  والتهيؤ  االستعداد  هو  منها  اهلدف  كان  إذ 

أصبح هلا اليد العليا واحلضور األقو فيام جيري يف عدة حمافظات وقد أعلنت بكل رصاحة 

املقدسة كام  النجف االرشف وكربالء  مثل  العراقية  املحافظات  بقية  تستهدف  إهنا  ووضوح 

أعلنت بكل رصاحة أهنا تستهدف كل ما تصل إليه يدها من مراقد األنبياء واألئمة والصحابة 

والصاحلني فضال عن معابد غري املسلمني من الكنائس وغريها. فهي إذن تستهدف مقدسات 

بالقتل والتنكيل كل من ال  أدياهنم ومذاهبهم كام تستهدف  العراقيني بال اختالف بني  مجيع 

يوافقها يف الرأي وال خيضع لسلطتها حتى من يشرتك معها يف الدين واملذهب. هذه اجلامعة 

التكفريية بالء عظيم ابتليت به منطقتنا والدعوة إىل التطوع كانت هبدف حث الشعب العراقي 

بجميع مكوناته وطوائفه عىل مقابلة هذه اجلامعة التي ان مل تتم اليوم مواجهتها وطردها من 

.wilayah.info ،1- طالب الرصاف، نعمتان جمهولتان، موقع الوالية االلكرتوين
٢- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة، مصدر سابق، ص٢٢٤.
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العراق فسيندم اجلميع عىل ترك ذلك غدًا وال ينفع الندم عندئذ. ومل تكن للدعوة إىل التطوع 

أي منطلق طائفي وال يمكن ان تكون كذلك.

 لقد برهنت املرجعية الدينية خالل السنوات املاضية ويف اشد الظروف قساوة أهنا بعيدة كل 

البعد عن أي ممارسة طائفية وهي صاحبة املقولة الشهرية عن أهل السنة (ال تقولوا اخواننا بل 

قولوا أنفسنا ) مؤكدة مرارًا وتكرارًا عىل مجيع السياسيني ومن بيدهم األمر رضورة أن تراعى 

حقوق كافة العراقيني من مجيع الطوائف واملكونات عىل قدم املساواة وال يمكن يف حال من 

ض املرجعية عىل االحرتاب بني أبناء الشعب الواحد بل هي حتث اجلميع عىل  األحوال ان حترّ

العمل لشد أوارص األلفة واملحبة بينهم وتوحيد كلمتهم يف مواجهة التكفرييني الغرباء.. 

ثانيًا: إن دعوة املرجعية الدينية إنام كانت لالنخراط يف القوات األمنية الرسمية وليس لتشكيل 

بيد  السالح  حرص  رضورة  من  املبدئي  موقفها  فإن  القانون  إِطار  خارج  مسلّحة  ميليشيات 

تنظيم مسلح غري  تؤيد أي  أهنا  يتوهم أحد  السابق فال  النظام  احلكومة واضح ومنذ سقوط 

ص به بموجب القانون. وعىل اجلهات ذات العالقة أَن متنع املظاهر املسلحة غري القانونية  مرخّ

وأن تبادر إىل تنظيم عملية التطوع وتعلن عن ضوابط حمددة ملن حتتاج إليهم القوات املسلحة 

واألجهزة األمنية األخر حتى تتضح الصورة للمواطنني الراغبني يف التطوع فال يزدهم عىل 

بالغ شكرها وتقديرها  توجه  اذ  الدينية  واملرجعية  الرشوط.  فيه  تتوفر  االّ من  التطوع  مراكز 

ملئات اآلالف من املواطنني األعزاء الذين استجابوا لدعوهتا وراجعوا مراكز التطوع يف خمتلف 

نتيجة   العراق خالل األسبوع املنرصم فإهنا تأسف عامّ حصل للكثري منهم من األذ أنحاء 

املستقبل  يف  األمور  تتحسن  ان  تأمل  وهي  تطوعهم  لقبول  الكافية  االستعدادات  ر  توفّ عدم 

القريب.

ثالثا: إن املحكمة االحتادية قد صادقت عىل نتائج االنتخابات النيابية وهناك توقيتات دستورية 

الوزراء  جملس  ورئيس  اجلمهورية  ورئيس  رئيسه  واختيار  اجلديد  النواب  جملس  النعقاد 

وتشكيل احلكومة اجلديدة ومن املهم جدًا االلتزام هبذه التوقيتات وعدم جتاوزها كام ان من 
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الفائزة ليتمخض عن ذلك تشكيل حكومة فاعلة حتظى بقبول  الرضوري ان تتحاور الكتل 

وطني واسع تتدارك األخطاء السابقة وتفتح آفاقًا جديدة جلميع العراقيني ملستقبل أفضل. 

الراهنة حتتّم عىل العراقيني مزيدًا من التكاتف والتالحم فيام بينهم ومن  رابعًا: ان األوضاع 

املساعدات  وإيصال  واملهجرين  النازحني  معاناة  من  بالتخفيف  التعاون  يتعنيّ  املنطلق  هذا 

ان  الشعب  عامة  إِليها  حيتاج  مما  وغريها  الغذائية  املواد  جتار  عىل  يتعني  كام  إليهم  الرضورية 

ل قوت الناس  يراعوا األنصاف وال يعمدوا إىل رفع األسعار وال حيتكروا األطعمة التي تشكّ

فإن االحتكار باإلضافة إىل كونه غري جائز رشعًا فإنه ال ينسجم مع مكارم أخالق العراقيني».

واملمتلكات  االرواح  عىل  احلفاظ  عىل  الكفائي  الوجوب   فتو توضيحات  نصت  لقد 

ذهاب  ومنعت  واخلاص،  العام  املال  عىل  اعتداء  أي  وحرمت  حتريرها،  يتم  التي  املناطق  يف 

للتخلص من   الفتو استغالل  او  االداري،  النظام  منعا الهنيار  القتال  إىل جبهات  املوظفني 

الدولة  احلياة يف  أنشطة  الفتو عىل  انعكاسات  تواكب  املرجعية  الرسمي، وكانت  الواجب 

بأن  باألمر  مسارعتها  ذلك  نامذج  من  ولعل  واملفارقة،  الثغرة  معاجلة  إىل  وترسع  واملجتمع، 

 فتو لعبت  وقد  تفصيلية.(1)  اجليش واحلكومة بصورة  مع  بالتنسيق  املتطوعني  يكون عمل 

الوجوب الكفائي دورا كبريا يف قلب الواقع العراقي رأسا عىل عقب، وحتول ميزان املعركة 

ضد داعش، وحتولت القوات العراقية بدعم من احلشد الشعبي من موقع الدفاع إىل اهلجوم يف 

الكثري من املناطق، وتوجهت احلشود الشعبية إىل املناطق الساخنة، وتم كرس احلصار املفروض 

عىل عدة مدن وحتريرها بالكامل.(٢) لقد كان لفتو الوجوب الكفائي التي أعلنتها مرجعية 

السيد عيل السيستاين ضد داعش، ودعمتها اغلب املرجعيات الدينية داخل النجف وخارجه 

، أكرب األثر، بل األثر احلاسم يف احليلولة دون اهنيار الدولة العراقية، ومنع تقسيم العراق، أو 
تسلط املجاميع التكفريية عىل مزيد من املناطق.(٣)

1- غالب الشابندر، السيستاين راهنا، مصدر سابق، ص٢٣٦.
٢- نبيل لطيف، مصدر سابق.
٣- املصدر السابق، ص1٨٧.





االشرف  النجف  الدينية في  المرجعية  أثر  استبانة 

في الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م.

الفصل الر��ع



املبحث االول: 
االستبانة وأهدافها.

املبحث الثاين:
 النتائج وحتليلها.

املبحث الثالث:
 االستنتاجات.
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العملية  التدخل يف العمل السيايس وآليات  نيتها  املبارش عن عدم  عىل الرغم من افصاحها 

كبري  أثر  هلا  كان  االرشف  النجف  يف  الدينية  املرجعية  أن  اال  وتنفيذيا،  ترشيعيا  السياسية 

وحاسم يف املخاض العراقي ما بعد عام ٢٠٠٣ ، وقد لعبت دورا مهاًم ومرتكزا يف القضايا 

املتعلقة بالشؤون املفصلية كالدستور، واالنتخابات وتشكيل  املصريية والسيام يف اجلوانب 

النظام السيايس، لذلك أخذت الطبقة السياسية، والشيعية خاصة، هذا التأثري بنظر االعتبار 

العراقي  السيايس  القرار  تركيبة  يف  املؤثر  وفعلها  املرجعية  دور  وبرز  االولويات،  وسلم 

وتوجهاته ، وآليات تنفيذه ، ومسارات فعله، وعىل الصعد كافة، ومرد ذلك كله اىل الدور 

املؤثر الذي كان للمرجعية الدينية يف صياغة اجتاهات الرأي العام ومد تفاعل اجلمهور مع 

اجتاهات املرجعية الدينية استجابة وعمال عىل صعيد املوقف واالجتاه الذي كان له فعله املؤثر 

واحلاسم يف سلوك الطبقة السياسية العراقية وتوجهاهتا. 
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       املبحث االول: االستبانة وامهيتها
الدينية يف احلياة السياسية العراقية والسيام فيام يتعلق          ملعرفة الدور الكبري للمرجعية 

بصياغة اجتاهات الرأي العام يف العراق، ومد تفاعل الشارع العراقي مع املرجعية الدينية 

، أجري  املختلفة  النجف األرشف، واستجابته ملطالبها وأوامرها وتوجيهاهتا ومواقفها  يف 

موظفني  ضمت  متفاوتة،  ومستويات  اعامر  من  عشوائية  لعينات  ميدانيا  استبيانا  الكاتب 

استامرة   ٣٠٠ توزيع  تم  وقد  وجتار،  وكسبة  ومثقفني  واعالميني  وفنانني  جامعات  وطلبة 

قار،  وذي  والديوانية،  وبابل،  وكربالء،  النجف،  هي  قية  عرا  حمافظات  مخسة  يف  استبيان 

زيادة عىل توزيع عرشة استامرات يف حمافظات اخر متفرقة منها بغداد، وواسط، والبرصة، 

ودياىل، وتم توزيع عدد من االستامرات عىل أساتذة جامعيني من محلة املاجستري، والدكتوراه، 

واخر عىل طلبة العلوم الدينية واحلوزة العلمية. 

املرجعية  بعمل  صلة  عىل  قضايا  تناولت  سؤاال  وعرشين  اثنني  االستامرة  تضمنت  وقد     

ومقدار تأثريها يف الرأي العام العراقي، مثل موضوع كتابة الدستور، واالنتخابات، وبناء 

الدولة، ومنع االهنيار األمني، ودرء الفتنة الطائفية، ومحاية املمتلكات العامة، ما جعل من 

املرجعية عنرصًا مهام يف الواقع العراقي اجلديد بعد عام ٢٠٠٣م، واملحرك االقو للشارع 

استخدام  تم  وقد  العراق.  يف  القرار  صانع  يف  مؤثر  ضغط  عامل  شكل  ما  وهو  العراقي، 

اإلحصاء الوصفي بواسطة برنامج احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتامعية (SPSS) النسخة 

املعياري  واالنحراف  احلسايب  الوسط  استخراج  وتم   ٢1  Version والعرشون  الواحد 

للبيانات الديموغرافية، وفيام خيص أسئلة االستبيان فقد تم استخراج النسبة املئوية ملعرفة 

التباين بني إجابة العينات ضمن أسئلة االستبيان. وكان متوسط أعامر العينات يف النجف 

الديوانية  بابل ٣٥٫٢٤، ويف  قار ٣٥٫٠٣، ويف  ٣٦٫٩1، ويف كربالء ٣٩٫٠٨، ويف ذي 

٣٢٫٩٧، فيام كان متوسط أعامر األساتذة اجلامعيني (العينات) ٤٤ عاما، وبحسب ما هو 

مبني يف اجلدول رقم (٨)، واملخطط رقم (٦).
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لألعمار أكبر عمر (سنة)أصغر عمر (سنة) الحسابي  الوسط 

(سنة)

االنحراف المعیار�

SD±

122186336.9110.337النجف

51177239.0816.221كر�الء

34206535.2410.263�ابل

32195132.979.107الديوانیة

35185435.038.403ذ� قار

16335744.008.246األساتذة الجامعیین

10245039.5010.124متفرقة

300187237.5310.386المجموع الكلي
                 جدول (٨) البيانات الوصفية ألعامر املبحوثني يف املحافظات والفئات االخر املدروسة (اعداد الباحث)

                                           شكل (٦) املتوسط احلسايب إلعامر العينات يف عينات الدراسة (اعداد الباحث)

نسبة  وكانت   ،اخر اىل  حمافظة  من  واالناث  للذكور  املشاركة  نسبة  العينات  يف  وتتقارب 

املشاركة االعىل للنساء يف حمافظة الديوانية حيث بلغت ٤٦٫٨٧%، اما النسبة االقل فكانت 

يف ذي قار، وبلغت 11٫٤٣%، وحلت حمافظة بابل ثانيا يف االستبيان بواقع ٤1٫1٨%، تلتها 

األساتذة  اما   ،%1٤٫٧٥ بلغت  مشاركة  بنسبة  النجف  ثم   ،%٢1٫٥٧ بنسبة  كربالء  حمافظة 



٢1٩

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

                                جدول (٩) التوزيع الديموغرايف للذكور واالناث يف العينات املبحوثة (اعداد الباحث)

                                                     شكل (٧) نسبة الذكور واالناث يف عينات املبحوثني (اعداد الباحث)

اجلامعيني فشاركت سيدة واحدة من بني ستة عرش مشاركا بام يمثل ٦٫٢٥%، فيام كان املتفرقة 

وعددهم عرشة مجيعهم من الرجال، بحسب ما هو مبني يف اجلدول (٩).

االناثالذ�ورعدد العینةالعینة

النسبةالعددالنسبةالعدد

12210485.251814.75النجف

514078.431121.57كر�الء

342058.821441.18�ابل

321753.131546.87الديوانیة

353188.57411.43ذ� قار

161593.7516.25األساتذة الجامعیین

101010000.00متفرقة

30023779.006321.00المجموع الكلي

  



٢٢٠

  املبحث الثاين: النتائج وحتليلها

 السؤال األول: هل تعتقد ان املرجعية تؤدي دورا يف صناعة القرار السيايس يف العراق؟

عدد العینة

العینة

لیس لها دورالى حد ماالنعم

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

٠,٠٠ 12210485.2575.74119.020النجف

513874.5111.96917.6535.88كر�الء

342470.5912.94926.4700.00�ابل

322578.1339.38412.5000.00الديوانیة

352468.5700.001131.4300.00ذ� قار

161381.2500.00318.7500.00األساتذة الجامعیین

10770.0000.00330.0000.00متفرقة

30023578.33124.005016.6731المجموع الكلي

جدول (1٠) نتائج إجابة عن السؤال األول للمجاميع املبحوثة (اعداد الباحث)

شكل رقم (٨) نسب االجابات عن السؤال االول (اعداد الباحث)

1



٢٢1

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

أجاب ٧٨٫٣٣% من املجموع الكيل للعينات بنعم حول مضمون السؤال األول الذي يشري 

 %٤ اىل ان املرجعية تؤدي دورا يف صناعة القرار السيايس يف العراق، ومل ينف هذا الدور سو

للعينة من حمافظة  نسبة هي ٨٥٫٢٥% وسجلت  اعىل  للعينات. وكانت  الكيل  املجموع  من 

بنعم  لإلجابة   األخر النسب  اما   ،%٨1٫٢٥ بنسبة  اجلامعيون  األساتذة  تالها  النجف، 

و٦٨٫٥٧%  بابل،  يف  و٧٠٫٥٩%  كربالء،  يف  و٧٤٫٥1%  الديوانية،  يف   %٧٨٫1٣ فكانت 

يف ذي قار. اما الذين أجابوا ب " ال" عىل السؤال فبلغت نسبتهم ٩٫٣٨% يف الديوانية وهي 

النسبة االعىل، تلتها النجف بنسبة ٥٫٧٤%، ثم بابل بنسبة ٢٫٩٤%، وكربالء ب %1٫٩٦، 

وذي قار بنسبة ٦٨٫٥٧%. وذهب ٣1٫٤٣% من املبحوثني يف ذي قار اىل ان املرجعية تؤدي 

اىل حد ما دورا يف صناعة القرار السيايس يف العراق، تلتها حمافظة بابل بنسبة ٢٦٫٤٧%، بنسبة 

1٧٫٦٥% يف كربالء، و1٢٫٥٠% يف الديوانية، ويف النجف ذهب ٩٫٠٢% اىل ان املرجعية 

 %1٨٫٧٥ فأيد  اجلامعيون  األساتذة  أما  السيايس،  القرار  صناعة  يف  دورا  ما  حد  اىل  تؤدي 

منهم هذا الرأي، فيام قال ٥٫٨٨% فقط يف كربالء إن املرجعية ليس هلا دور يف صناعة القرار 

السيايس، وبحسب ما هو موضح يف اجلدول (1٠)، ويف الشكل (٨).



٢٢٢

شكل رقم (٩) خمطط اجابة العينات عن السؤال الثاين (اعداد الباحث)

  السؤال الثاين: كم هو مؤثر هذا الدور يف بناء الدولة العراقية بعد عام ٢٠٠٣؟

جدول (11) نتائج األجابة عن السؤال الثاين للمجاميع املبحوثة (اعداد الباحث)

عدد العینة

العینة

لیس لها دورقلیلمتوسطكبیر

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1228771.313226.2332.4600.00النجف
511631.372345.11019.6123.92كر�الء

341647.061647.0625.8800.00�ابل
321340.631443.7539.3826.25الديوانیة
351954.291337.1438.5700.00ذ� قار

16850.00850.00318.7500.00األساتذة الجامعیین
10660.00220.00220.0000.00متفرقة

30016555.0010836.00268.6741.33المجموع الكلي

2



٢٢٣

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

االجابات عن هذا السؤال أظهرت أن ٥٥% من جمموع العينات يعتقدون ان للمرجعية دورا 

مؤثرا يف بناء الدولة العراقية بعد عام ٢٠٠٣م، وكانت النسبة االعىل منهم يف النجف حيث 

بلغت ٧1٫٣1% ، تلتها حمافظة ذي قار بنسبة ٥٤٫٢٩% ، وبابل بنسبة ٤٧٫٠٦%، والديوانية 

بنسبة ٤٠٫٦٣% ، اما كربالء فقد ذهب ٣1٫٣٧% من املبحوثني فيها اىل هذا الرأي، فيام أعرب 

نصف األساتذة اجلامعيني (العينات) إىل أن املرجعية تؤدي دورا كبريا يف بناء الدولة العراقية 

بعد العام ٢٠٠٣م. ورأ  ٣٦% منهم اهنا تقوم بدور متوسط  من حيث التأثري يف بناء الدولة 

كانت  املبحوثني، يف حني  اجلامعيني  األساتذة  من  بينهم ٥٠%   ، العام ٢٠٠٣م  بعد  العراقية 

نسبة مؤيدي هذا الرأي من العينة موضع البحث يف بابل ٤٧٫٠٦% ، ويف كربالء ٤٥٫1% ، 

ويف الديوانية ٤٣٫٧٥%، اما يف ذي قار فكانت النسبة ٣٧٫1٤%، ويف النجف ٢٦٫٢٣% . 

وأكد ٨٫٦٧% من املبحوثني أن دور املرجعية قليل يف بناء الدولة العراقية بعد ٢٠٠٣م، منهم 

1٩٫٦1% يف كربالء، و٩٫٣٨% يف الديوانية، و٨٫٥٧% يف ذي قار. و1٫٣٣% من العينات 

أشار إىل أن املرجعية ليس هلا دور يف بناء الدولة العراقية بعد عام ٢٠٠٣. وبحسب ما هو مبني 

يف اجلدول (11)، والشكل (٩).



٢٢٤

عدد العینة

العینة

إلى حد ماالنعم

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

12210586.0786.5697.38النجف

514180.3923.92815.69كر�الء

343191.180038.82�ابل

322784.3839.3826.25الديوانیة

352468.57001131.43ذ� قار

16161000000األساتذة الجامعیین

1088000220متفرقة

30025284134.333511.67المجموع الكلي

 السؤال الثالث: هل تر ان لتوجيهات املرجعية الدينية استجابة شعبية واسعة؟ 

شكل رقم (1٠) خمطط اإلجابات عن السؤال الثالث (اعداد الباحث)

جدول (1٢) نتائج اإلجابة السؤال عن الثالث للمجاميع املبحوثة (اعداد الباحث)

3



٢٢٥

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

لتوجيهات  ان  العينات  جمموع  من   %٨٤  ير الثالث،  السؤال  عن  اإلجابة  لنتائج  طبقا 

قال  حني  يف  السؤال،  عن  بنعم  أجابوا  حيث  واسعة  شعبية  استجابة  الدينية  املرجعية 

ان  العينات  بني  من   %11٫٦٧  وير الشارع،  يف  هلا  تأثري   " ال   " املرجعية  ان   %٤٫٣٣

االستجابة الشعبية لتوجيهات املرجعية الدينية كانت إىل حد ما واسعة. والذين أجابوا ب 

خيص  فيام   %1٠٠ نسبتهم  كانت  املرجعية  لتوجيهات  الواسعة  الشعبية  لالستجابة   " "نعم 

األساتذة اجلامعيني، فيام بلغت ٩1٫1٨% يف بابل، و٨٦٫٠٧% يف النجف، ويف الديوانية 

 .%٦٨٫٥٧ قار  ذي  يف  كانت  حني  يف   ،%٨٠٫٣٩ كربالء  ويف   ،%٨٤٫٣٨ نسبتهم  كانت 

ومل يتبن أي من العينات يف بابل، وذي قار، وأساتذة اجلامعات فكرة أن توجيهات املرجعية 

ليس هلا استجابة يف الشارع، يف حني كانت نسبة املؤيدين هلذا الرأي ٩٫٣٨% يف الديوانية، 

إىل  استجابة شعبية  إن هناك  قالوا  الذين  أما  النجف، و٣٫٩٢% يف كربالء.  و٦٫٥٦% يف 

حد ما لتوجيهات املرجعية فكانت نسبتهم األعىل يف ذي قار حيث بلغت ٣1٫٤٣% من 

العينة املبحوثة، ويف كربالء كانت النسبة 1٥٫٦٩%، و٨٫٨٢% يف بابل، ويف النجف كانت 

٧٫٣٨%، ويف الديوانية ٦٫٢٥%. وموضح يف اجلدول (1٢)، والشكل (1٠). 



٢٢٦

     السؤال الرابع: برأيك ملاذا هذه االستجابة الشعبية آلراء املرجعية وتوجيهاهتا ؟

عدد العینة

العینة

جمیعهاضرورة المرحلةفشل السیاسیین العراقیینالواجب الوطنيالواجب الشرعيالثقة �ح�مة المرجعیة

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1225444.262621.3132.461713.9354.11713.93النجف
511631.371631.3735.8859.811.961019.61كر�الء

34926.47132.3512.940038.821029.41�ابل
321443.7582513.13412.526.2519.38الديوانیة
351748.571028.570025.7100617.14ذ� قار

16531.25531.250000318.75318.75الجامعیین
1066044000000000متفرقة

ع  لمجمو ا

الكلي

30012140.337026.6782.67289.33144.674716.33

جدول (1٣) نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع للمجاميع املبحوثة (اعداد الباحث)

شكل رقم (11) خمطط االجابات عن السؤال الرابع (اعداد الباحث)

4



٢٢٧

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

عدد العینة

العینة

جمیعهاضرورة المرحلةفشل السیاسیین العراقیینالواجب الوطنيالواجب الشرعيالثقة �ح�مة المرجعیة

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1225444.262621.3132.461713.9354.11713.93النجف
511631.371631.3735.8859.811.961019.61كر�الء

34926.47132.3512.940038.821029.41�ابل
321443.7582513.13412.526.2519.38الديوانیة
351748.571028.570025.7100617.14ذ� قار

16531.25531.250000318.75318.75الجامعیین
1066044000000000متفرقة

ع  لمجمو ا

الكلي

30012140.337026.6782.67289.33144.674716.33

عزا ٤٠٫٣٣% من املبحوثني االستجابة الشعبية آلراء املرجعية وتوجيهاهتا إىل الثقة بحكمة 

إىل  منهم   %٢٦٫٠٧ أشار  فيام   ،األخر باألسباب  مقارنة  نسبة  أعىل  شكلت  وقد  املرجعية 

ان سبب االستجابة الشعبية آلرائها وتوجيهاهتا الردّ إىل الواجب الرشعي، عىل حني  ذهب  

٢٫٦٧%  من العينات إىل أن الواجب الوطني هو سبب االستجابة الشعبية، وأعرب  ٩٫٣٣% 

من العينات عن اعتقادهم أن فشل السياسيني العراقيني كان السبب وراء االستجابة الشعبية 

قال  حني   عىل   ، املرحلة  رضورة  إىل  ذلك   %٤٫٦٧ وردّ   ، وتوجيهاهتا  آلرائها  الواسعة 

1٦٫٣٣% من جمموع العينات أن سبب االستجابة الشعبية آلرائها وتوجيهاهتا تردّ لألسباب 

املذكرة مجيعها. وقد احتلت عينة ذي قار املرتبة االوىل يف ترجيح الثقة بحكمة املرجعية سببًا 

وبنسبة  ثانيا  النجف  جاءت  حني  يف   ،%٤٨٫1٧ بنسبة  لتوجيهاهتا  الشعبية  االستجابة  وراء 

من   %٣1٫٢٥ اليه  ذهب  الذي  الرأي  وهو   ،%٤٣٫٧٥ بنسبة  ثالثا  والديوانية   ،%٤٤٫٢٦

األساتذة اجلامعيني. ويف بابل قال ٣٢٫٣٥% من العينات ان السبب يردّ إىل الواجب الرشعي 

 ،%٢٨٫٥٧ بنسبة  قار  ذي  ثم   ،%٣1٫٣٧ بواقع  ثانيا  كربالء  وجاءت  املرجعية،  أوامر  جتاه 

التكليف الرشعي. وردّ %1٣٫٩٣  ومنح ٣1٫٢٥% من األساتذة اجلامعيني أصواهتم خليار 

بمهامهم،  القيام  يف  العراقيني  السياسيني  فشل  إىل  االستجابة  سبب  النجف  يف  العينات  من 

من   %1٨٫٧٥ ردّ  وقد   .%٩٫٨ بنسبة  ثالثا  كربالء  وجاءت   ،%1٢٫٥ بنسبة  الديوانية  تلتها 

األكاديميني واألساتذة اجلامعيني االستجابة إىل رضورة املرحلة التي يمر هبا العراق، وكانت 

نسبة التأييد هلذا الرأي يف بابل هي األعىل بواقع ٨٫٨٢%. وذهب ٢٩٫٤1% من املبحوثني 

يف بابل إىل أن هذه العوامل جمتمعة هي التي تقف وراء االستجابة الشعبية لتوجيهات وأراء 

اليه  وذهب  قار،  ذي  يف  و%1٧٫1٤  كربالء،  يف   %1٩٫٦1 الرأي  هذا  ايد  فيام  املرجعية، 

 ،(1٣) اجلدول  يف  موضح  هو  ما  بحسب  (العينات).  اجلامعيني  األساتذة  من   %1٨٫٧٥

والشكل (11).



٢٢٨

عدد العینة

العینة

ال تأثیرإلى حد ماالنعم

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1228368.0397.382722.1332.46النجف
511535.2959.82447.0647.84كر�الء

342058.821441.180000�ابل

321650412.51237.500الديوانیة
352365.7125.711028.5700ذ� قار

16743.75212.5637.516.25األساتذة الجامعیین
1066011033000متفرقة

30017057.673712.338227.3382.67المجموع الكلي

شكل رقم (1٢) خمطط اإلجابات عن السؤال اخلامس (اعداد الباحث)

 السؤال اخلامس: هل تعتقد ان املرجعية الدينية نجحت يف تغيري االرادات األمريكي 

يف العراق بعد عام ٢٠٠٣؟ 

جدول رقم (1٤) اجوبة السؤال اخلامس (اعداد الباحث)

5



٢٢٩

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

االجابات عن هذا السؤال أظهرت أن ٥٧٫٦٧% من جمموع املبحوثني يعتقدون ان املرجعية 

الدينية نجحت يف تغيري اإلرادات األمريكية يف العراق بعد عام ٢٠٠٣، مقارنة بـ%1٢٫٣٣ 

من الذين ال يعتقدون به، يف حني أشار ٢٧٫٣٣% منهم إىل أن املرجعية الدينية نجحت إىل حد 

ما يف تغيري اإلرادات األمريكية يف العراق بعد عام ٢٠٠٣، ورأ ٢٫٦٧% فقط من املبحوثني 

أن املرجعية الدينية ال تأثري هلا يف تغيري اإلرادات األمريكية. وقد احتلت اإلجابة بنعم املرتبة 

املرجعية  نجاح  عىل  االتفاق  نسب  وتراوحت  املبحوثة،  املجاميع  إجابات  اغلب  يف  األوىل 

الدينية يف تغيري اإلرادات األمريكية يف العراق بعد عام ٢٠٠٣ بني ٤٣٫٧٥% من األساتذة 

اجلامعيني (العينات) و٦٨٫٠٣% للعينة من حمافظة النجف، تلتها ذي قار بنسبة ٦٥٫٧1%، 

ثم بابل بنسبة ٥٨٫٨٢% ، ويف حمافظة كربالء اتفق ٣٥٫٢٩ % منهم عىل اإلجابة بنعم. ويف 

ت، إىل حد ما، دورا يف تغيري اإلرادات األمريكية،  كربالء ايضا قال ٤٧٫٠٦% ان املرجعية أدّ

تلتها الديوانية واألساتذة اجلامعيون بنسبة ٣٧٫٥% لكل منهام، وذي قار بنسبة ٢٨٫٥٧%، 

والنجف بنسبة ٢٢٫1٣%. وذهب ٧٫٨٤% من عينات كربالء إىل أن املرجعية ال تأثري هلا يف 

هذا املجال، مقابل ٦٫٢٥% من األساتذة اجلامعيني و٢٫٤٦% يف النجف.



٢٣٠

عدد العینة

العینة

الجمعیة  انتخاب 

التأسیسیة

على  االستفتاء 

الدستور

أخر�جمیعهااالنتخا�ات العامة

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1222822.95129.841713.936553.2800النجف
5147.841427.451019.611529.41815.69كر�الء

3438.82411.76823.531955.8800�ابل
32928.13928.13515.63928.1300الديوانیة
3525.71514.29514.292057.1438.57ذ� قار

16637.5318.75212.5531.2500الجامعیین
101102207700000متفرقة

ع  لمجمو ا

الكلي

3005317.674916.33541813344.33113.67

 السؤال السادس: يف أي املوضوعات نجحت املرجعية الدينية يف تغيري اإلرادات األمريكية؟

جدول (1٥) نتائج اإلجابة عن السؤال السادس للمجاميع املبحوثة.

شكل رقم (1٣) خمطط اإلجابات عن السؤال السادس (اعداد الباحث)
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٢٣1

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

أن  فكرة  أيّدوا  الذين  املبحوثني،  عىل  خيارات  أربعة  طرح  وقد  سبقه،  الذي  للسؤال  مكمل  السؤال  هذا 

انتخابات  التوايل:  املرجعية نجحت يف تغيري اإلرادات األمريكية يف العراق بعد العام ٢٠٠٣م، وهي عىل 

املبارشة،  العامة  االنتخابات  وإجراء  الدستور،  عىل  االستفتاء  إجراء  الدستور،  لكتابة  التأسيسية  اجلمعية 

" ملن كان له رأي آخر غري اخليارات   واجتامعها كلها، ووضع الباحث خيارا خامسا مفتوحا وهو" اخر

التي طرحت. وبحسب نتائج حتليل اإلجابات ، اتفق 1٧٫٧٦% من املبحوثني أن املرجعية الدينية غريت 

تشكيلها  تريد  امريكا  كانت  أن  بعد   ، الدستور  لكتابة  التأسيسية  اجلمعية  انتخاب  عرب  األمريكية  اإلرادة 

الدستور  االستفتاء عىل  أن ذلك حصل يف موضوع  منهم   %1٦٫٣٣ رأ فيام  االنتخاب،  وليس  بالتعيني 

وا أن تثبيت االنتخابات العامة  عندما حثت املرجعية عىل التصويت ب " نعم " للدستور، بإزاء 1٨%  أعدّ

بوصفه أسلوبًا لتداول السلطة هي اخلطوة األهم ، عىل حني ذهب  ٤٤٫٣٣% من املبحوثني  أن املرجعية 

التأسيسية لكتابة  انتخاب اجلمعية  الدينية نجحت يف تغيري اإلرادات األمريكية يف مجيع هذه األمور وهي 

الدستور ،والتوجيه  باالستفتاء بنعم عىل الدستور ،وتثبيت إجراء االنتخابات العامة. وقد ذهب ٣٧٫٥% 

من األساتذة اجلامعيني إىل أن املرجعية غريت اإلرادة األمريكية بفرض انتخاب اجلمعية التأسيسية لكتابة 

الدستور، وأيدت عينة الديوانية هذا اخليار بنسبة ٢٨٫1٣%، تلتها عينة النجف ب ٢٢٫٩٥%، وبابل بنسبة 

الدستور كان  إقرار  أن  الديوانية  أهايل  بنسبة ٧٫٨٤%. عىل حني رجح ٢٨٫1٣% من  ٨٫٨٢%، وكربالء 

املوضوع الذي استطاعت به املرجعية الدينية يف النجف تغيري اإلرادة األمريكية، بإزاء ٢٧٫٤٥% يف كربالء، 

و1٨٫٧٥% من األساتذة اجلامعيني، 1٤٫٢٩% من ذي قار، و11٫٧٦% و٩٫٨٤% يف بابل والنجف عىل 

التوايل. وأظهر االستبيان أن ٢٣٫٥٣% من أهايل بابل يرون أن املرجعية غريت اإلرادة األمريكية بفرض 

إجراء االنتخابات، وهو اخليار الذي حصل عىل 1٩٫٦1% من العينة يف كربالء، و1٥٫٦٣% يف الديوانية، 

1٤٫٢٩% يف ذي قار، 1٣٫٩٣% يف النجف، ومل يؤيده سو 1٢٫٥% من األساتذة اجلامعيني. ٥٧٫1٤% 

يف ذي قار قالوا بأن املرجعية الدينية غريت اإلرادات األمريكية يف كل االختيارات السابقة، وذهب إىل ذلك 

أيضا ٥٥٫٨٨% من عينات بابل، و٥٣٫٢٨% يف النجف، و٣1٫٢٥% من األساتذة اجلامعيني، و٢٩٫٤1% 

يف كربالء، و٢٨٫1٣% يف الديوانية. بحسب ما هو موضح يف اجلدول رقم (1٥)، والشكل رقم (1٢).(1) 

1   - ذهب 1٥٫٦٩% من مبحوثي كربالء و٨٫٥٧% من ذي قار اىل كتابة خيارات اخر هي يف جمملها دمج خليار او خيارين من التي 

طرحها الباحث يف ورقة االستبيان.



٢٣٢

 السؤال السابع: هل شاركت يف االستفتاء عىل الدستور او يف االنتخابات؟

النعمعدد العینةالعینة

النسبةالعددالنسبةالعدد

12210586.071713.93النجف
514078.431121.57كر�الء

343294.1225.88�ابل
322475825الديوانیة
352982.86617.14ذ� قار

161610000األساتذة الجامعیین
101010000متفرقة

30025685.334414.67المجموع الكلي

خمطط رقم (1٤) خمطط اإلجابات عن السؤال السابع (اعداد الباحث)

جدول (1٦) نتائج اإلجابة عن السؤال السابع للمجاميع املبحوثة. (اعداد الباحث)
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٢٣٣

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

قد  العينات  جمموع  من   %٨٥٫٣٣ أن  االستبيان  من  السابع  السؤال  عن  اإلجابات  أظهرت 

شاركوا يف االستفتاء عىل الدستور او يف االنتخابات العامة التي جرت يف العراق بعد العام 

يف  و٨٦٫٠٧%  كربالء،  يف  و٩٤٫1٢%  اجلامعيني،  األساتذة  من   %1٠٠ منهم  ٢٠٠٣م، 

النجف، و٨٢٫٨٦% يف ذي قار، و٧٨٫٤٣% يف كربالء، و٧٥% يف الديوانية. عىل حني قال 

االنتخابات، وكانت  او  الدستور  االستفتاء عىل  يشاركوا يف  مل  أهنم  الديوانية  عينة  ٢٥% من 

نسبهم ٢1٫٥٧%، إىل جانب 1٧٫1٤% يف ذي قار، و1٣٫٩٣% يف النجف، و٥٫٨٨% يف 

بابل. وبحسب ما هم موضح يف اجلدول رقم (1٦)، والشكل رقم (1٤).



٢٣٤

 السؤال الثامن: ملاذا شاركت يف االستفتاء عىل الدستور او يف االنتخابات؟

عدد العینة

العینة

لطلب  استجا�ة 

المرجعیة

برأ�  له  عالقة  ال 

المرجعیة

أسباب آخر�

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1056662.862422.861514.29النجف
402255717.51127.5كر�الء

322268.75618.75412.5�ابل
241041.67833.33625الديوانیة
291862.07413.79724.14ذ� قار

16637.5425637.5األساتذة الجامعیین
10440110550متفرقة

25614857.815421.095421.09المجموع الكلي

جدول (1٧) نتائج اإلجابة السؤال عن الثامن للمجاميع املبحوثة.

شكل رقم (1٥) خمطط اإلجابات عن للسؤال الثامن (اعداد الباحث)
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٢٣٥

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

االشخاص  بني  تفاوتت  االنتخابات  أو  الدستور  عىل  االستفتاء  يف  املشاركة  أسباب  أن  غري 

املبحوثني يف االستبيان، فقد أكد ٥٧٫٨1% من الذين شاركوا يف االستفتاء عىل الدستور او يف 

االنتخابات أن مشاركتهم كانت استجابة لطلب املرجعية الدينية، عىل حني أشار ٢1٫٠٩% 

 %٢1٫٠٩ ها  ردّ حني  عىل  توجيهاهتا،  أو  املرجعية  برأي  هلا  عالقة  ال  مشاركتهم  ان  منهم 

الدينية،  املرجعية  لتوجيهات  تنفيذا  شاركوا  اهنم  بابل  يف   %٦٨٫٧٥ وقال   .آخر ألسباب 

مقابل ٦٢٫٨٦% يف النجف، و٦٢٫٠٧% يف حمافظة ذي قار، و٥٥% يف كربالء، و٤1٫٦٧% 

يف الديوانية، و٣٧٫٠٥% من األساتذة اجلامعيني، وقال ٣٣٫٣٣% من العينة يف الديوانية ان 

مشاركتهم ال عالقة هلا بتوجيهات املرجعية الدينية، وقال مثلهم ٢٥% من األساتذة اجلامعيني 

، و٢٢٫٨٦% يف  النجف، و1٨٫٧٥% يف بابل، و1٧٫٥% يف كربالء و1٣٫٧٩% يف ذي قار. 
وبحسب ما هو موضح يف اجلدول رقم (1٧)، والشكل رقم (1٥). (1)

أبرزها  االنتخابات،  او  الدستور  االستفتاء عىل  وراء مشاركتهم يف   اخر اسباب  ذكروا  املبحوثة  العينة  من   %٢1٫٠٩ -1

الدافع الوطني، وملامرسة حقه الرشعي بوصفه مواطنًا، او تشجيع الديمقراطية الناشئة يف البلد.



٢٣٦

شكل رقم (1٦) خمطط اإلجابات عن السؤال التاسع (اعداد الباحث).

عُ املرجعية املواطنني إىل االستفتاء ب "نعم" عىل دستور عام ٢٠٠٥،   السؤال التاسع: لو مل تدْ

هل تعتقد ان الدستور سيقر؟

عدد العینة

العینة

ال أدر�ال نعم

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1223024.596250.823024.59النجف
511121.571835.292243.14كر�الء

34514.711544.121441.18�ابل
321031.251134.381134.38الديوانیة
3538.572057.141234.29ذ� قار

16531.25850318.75األساتذة الجامعیین
1000880220متفرقة

3006421.3314247.339431.33المجموع الكلي
جدول (1٨) نتائج اإلجابة السؤال عن التاسع للمجاميع املبحوثة (اعداد الباحث
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٢٣٧

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

يعتقد ٤٧٫٣٣% من جمموع املبحوثني أن دستور عام ٢٠٠٥م ما كان ليقر لوال دعوة املرجعية 

املواطنني إىل االستفتاء ب "نعم"، عىل حني أجاب ٢1٫٣٣% منهم بأن الدستور كان سيقر من 

بدون دعوة املرجعية، يف حني مل حيدد ٣1٫٣٣% منهم خيارهم واكتفوا بقول " ال أدر". فقد 

أعرب ٥٧٫1٤% يف ذي قار عن قناعتهم بأن الدستور ما كان ليقر لوال توجيهات املرجعية 

النجف، و٥٠% من  " نعم" للدستور، وأيدهم يف ذلك ٥٠٫٨٢% من عينة  بالتصويت ب 

األساتذة اجلامعيني، و٤٤٫1٢% من أهايل بابل، و٣٥٫٢٩% من كربالء، و٣٤٫٣٨% من 

الديوانية. بإزاء ٣1٫٢٥% من األساتذة اجلامعيني ومثلها من أهايل الديوانية إىل أن الدستور 

كان سيقر من بدون دعوة املرجعية، وأيد هذا االجتاه ٢٤٫٥٩% يف النجف، و٢1٫٥٧% يف 

كربالء، و1٤٫٧1% يف بابل.



٢٣٨

  السؤال العارش: هل تعتقد أن أمهية دور املرجعية يأيت من (قدرهتا عىل حتريك الرأي العام، أو 

تأثريها يف السياسيني، أو ثقة الناس هبا، أو تأثري اجلانب العقائدي)؟

عدد العینة

العینة

تأثیر الجانب العقائد�ثقة الناس بهاتأثیرها على السیاسیینتحر�ك الرأ� العام

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1223730.3343.283730.334436.07النجف
511427.4535.881427.452039.22كر�الء

341647.06001441.18411.76�ابل
321134.3813.131546.88515.63الديوانیة
351337.14001440822.86ذ� قار

16637.5212.5212.5637.5الجامعیین
1044000330330متفرقة

30010133.67103.3399339030المجموع الكلي

جدول (1٩) نتائج اإلجابة عن السؤال العارش للمجاميع املبحوثة (اعداد الباحث).

شكل رقم (1٧) خمطط اإلجابات عن السؤال العارش (اعداد الباحث).
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٢٣٩

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

الرأي  العينات أن أمهية دور املرجعية يأيت من قدرهتا عىل حتريك  عدّ ٣٣٫٦٧% من جمموع 

ه ٣٠%  الناس هبا، وردّ ثقة  تأيت من  املرجعية  أن أمهية دور  العام، عل حني ير ٣٣% منهم 

من املبحوثني إىل تأثري اجلانب العقائدي، عىل حني ربط ٣٫٣٣% أمهية دور املرجعية بتأثريها 

يف السياسيني. فقد قال ٤٧٫٠٦% من عينات بابل، ومعهم ٣٧٫٥% من األساتذة اجلامعيني 

النجف،  من   %٣٠٫٣٣ الديوانية،  من  و٣٤٫٣٨%  املبحوثة،  قار  ذي  عينة  من  و٣٧٫1٥% 

و٢٧٫٤٥% من كربالء أن امهية دور املرجعية الدينية يأيت من قدرهتا عىل حتريك الرأي العام. 

عىل حني أكد ٤٦٫٨٨% من عينة الديوانية أن أمهية دور املرجعية الدينية يردّ إىل ثقة الناس هبا، 

وأيدهم يف ذلك ٤1٫1٨% يف بابل، و٤٠% يف ذي قار، و٣٠٫٣٣% يف النجف، و٢٧٫٤٥% يف 

كربالء، و1٢٫٥% من األساتذة اجلامعيني. ورأ ٣٩٫٢٢% يف كربالء أن أمهية دور املرجعية 

اجلامعيني،  األساتذة  من   %٣٧٫٥ ذهب  الرأي  هذا  وإىل  العقائدي،  اجلانب  تأثري  من  يأيت 

يف  و%11٫٧٦  الديوانية،  يف  و%1٥٫٦٣  قار،  ذي  يف  و٢٢٫٨٦%  النجف،  يف  و٣٦٫٠٧% 

بابل. بحسب ما هو مبني يف اجلدول (1٩)، والشكل (1٧).



٢٤٠

السيايس مستقبال  القرار  الدينية يف صنع  املرجعية  أن دور  تعتقد  السؤال احلادي عرش: هل    

سوف) يتزايد، أو يبقى عىل حاله، أو يرتاجع، أو يبتعد كثريا)؟

عدد العینة

العینة

يبتعد �ثیرايتراجعيبقى على حالهيتزايد

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1229073.772621.3164.9200النجف
513976.471121.5711.9600كر�الء

342470.591029.410000�ابل
322165.63721.88412.500الديوانیة
352674.2972012.8612.86ذ� قار

16637.5637.5212.5212.5الجامعیین
1066033011000متفرقة

30021270.677023.3315531المجموع الكلي

شكل رقم (1٨) خمطط اإلجابات عن السؤال احلادي عرش (اعداد الباحث).

جدول (٢٠) نتائج اإلجابة عن السؤال احلادي عرش للمجاميع املبحوثة (اعداد الباحث).
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٢٤1

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

مستقبال،  يزداد  سوف  السيايس  القرار  صنع  يف  الدينية  املرجعية  دور  أن   %٧٠٫٦٧ يعتقد 

بإزاء ٥%، و%1  الدينية سيبقى عىل حاله،  املرجعية  أن دور  منهم   %٢٣٫٣٣ ير عىل حني 

يبتعد كثريا. فمن بني ثالث مائة تم  او  الذين يعتقدون ان دورها سوف يرتاجع  التوايل  عىل 

اعتقادهم  نسبته ٧٠٫٦٧% عن  ما  أثنا عرش ومائتني منهم، أي  تعيينهم يف االستبيان أعرب 

بأن دور املرجعية الدينية يف القرار السيايس سيتزايد مستقبال ، وكانت نسبة التأييد هلذا الرأي 

٧٦٫٤٧% يف كربالء، و٧٤٫٢٩% يف ذي قار، و٧٣٫٧٧% يف النجف ، و٧٠٫٥٩% يف بابل 

، ويف الديوانية ٦٥٫٦٣% ، فيام ايده ٣٧٫٥% من األساتذة اجلامعيني. أما اخليار الثاين، وهو 

بقاء دور املرجعية السيايس عىل حاله يف املستقبل فقد أيده ٣٧٫٥% من األساتذة اجلامعيني ، 

و٢٩٫٤1% يف بابل ، و٢1٫٣1% يف النجف، و٢1٫٥٧% يف كربالء، ٢1٫٨٨% يف الديوانية 

، و٢٠% يف ذي قار. توقعت نسبة قليلة تراجع دور املرجعية يف املستقبل بلغت ٥% من جممل 

العينات، وكانت حصة الديوانية منها 1٢٫٥%، ومثلها من األساتذة اجلامعيني، و٤٫٩٢% يف 

النجف، و٢٫٨٦% يف ذي قار، و1٫٩٦% يف كربالء. وتوقع 1% من جممل العينات ابتعاد دور 

املستقبل. بحسب ما هو مبني يف اجلدول رقم (٢٠)، والشكل  التأثري يف  املرجعية كثريا عن 

رقم (1٧).



٢٤٢

السؤال الثاين عرش: االجوبة عىل السؤال الثاين عرش وهو مكمل للسؤال احلادي عرش الذي سبقه

12

اظهرت ان ٣٨%  ممن يتوقعون ازدياد دور املرجعية الدينية يف صنع القرار السيايس مستقبال 

ارجعوا السبب اىل حكمة املرجعية وبعد نظرها، فيام ذهب ٢٠%  من املستطلعة اراءهم اىل ان 

السبب يكمن يف صوابية رأي املرجعية كام اظهرت ذلك التجارب السابقة. ٣٠%  من العينة 

توقعت استمرار فشل السياسيني يف ادارة الدولة مايبقي احلاجة اىل استمرار املرجعية يف توجيه 

عملية صناعة القرار السيايس. وكانت اراء ٧%  من العينة املستبانة متفاوته يف اسباب عدة بينها 

 ارتباط االمة روحيا باملرجعية وارصارها يف الرجوع اليها، وعدم نضج الوعي السيايس لد

املواطنني ، واستمرار التدخالت اخلارجية. بينام امتنع ٥% من االجابة عىل السؤال



٢٤٣

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

العسكريني  اإلمامني  تفجري  موضوع  من  املرجعية  موقف  تقيم  كيف  عرش:  الثالث  السؤال   

(عليهام السالم) يف سامراء والعنف الطائفي الذي أعقبه؟

عدد العینة

العینة

دون المطلوبمتوسطجیدجید جدا

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1228972.952218.0386.5632.46النجف
512854.91427.4559.847.84كر�الء

342058.821132.3525.8812.94�ابل
322062.5928.1326.2513.13الديوانیة
3521601131.4325.7112.86ذ� قار

161381.25318.750000الجامعیین
1066033011000متفرقة

30019765.677324.33206.67103.33المجموع الكلي

  جدول (٢1) نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث عرش للمجاميع املبحوثة (اعداد الباحث)
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٢٤٤

ت املرجعية الدينية يف النجف دورا واضحا من أجل احتواء اآلثار املرتتبة عىل تفجري قبة  أدّ

االمامني العسكريني (علهام السالم) يف سامراء عام ٢٠٠٦م، والعنف الطائفي الذي أعقبه، 

وقد رأ ٦٥٫٦٧% من املبحوثني أنه كان جيدًا جدا، عىل حني اشارت إجابات ٢٤٫٣٣% 

متوسط  املرجعية  أن موقف  اإلجابات عىل  بقية  املرجعية كان جيدًا، وجاءت  أن موقف  إىل 

 %٨1٫٢٥ او دون املطلوب وبنسبة ٦٫٦٧% و٣٫٣٣% من املبحوثني عىل التوايل. وقد رأ

إىل  كان جيدا جدا، وذهب  احداث سامراء  املرجعية من  أن موقف  اجلامعيني  األساتذة  من 

الرأي نفسه ٧٢٫٩٥% يف النجف، و٦٢٫٥% يف الديوانية، و٦٠% يف ذي قار، و٥٨٫٨٢% يف 

بابل، و٥٤٫٩% يف كربالء. عىل حني رأ ٣٢٫٣٥% يف بابل أن موقف املرجعية من أحداث 

يف   %٢٧٫٤٥ الديوانية،  يف  و٢٨٫1٣%  قار،  ذي  يف   %٣1٫٤٣ ومثلهم  جيدا،  كان  سامراء 

كربالء، و1٨٫٧٥% من األساتذة اجلامعيني، و1٨٫٠٣% يف النجف. ومنهم ٦٫٦٧% قال أن 

موقف املرجعية من أحداث سامراء متوسط، وهم ٩٫٨% يف كربالء، و٦٫٥٦% يف النجف، 

موقف  عدّ  من  ومنهم   .%٥٫٧1 قار  ذي  ويف   ،%٥٫٨٨ بابل  ويف  الديوانية،  يف  و٦٫٢٥% 

املرجعية دون املطلوب ونسبتهم ٣٫٣٣%، منهم ٧٫٨٤% يف كربالء، و٣٫1٣% يف الديوانية، 

بابل، و٢٫٨٦% يف ذي قار، و٢٫٤٦% يف النجف. بحسب ما هو موضح يف  و٢٫٩٤% يف 

اجلدول (٢1)، والشكل (1٩).



٢٤٥

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

 السؤال الرابع عرش: لو مل تدع املرجعية الدينية إىل التهدئة بعد تفجريات سامراء هل تعتقد أن 

العراق سيشهد حربا طائفية؟

عدد العینة

العینة

النعم

النسبةالعددالنسبةالعدد

12211594.2675.74النجف
514588.24611.76كر�الء

343397.0612.94�ابل
322784.38515.63الديوانیة
353188.57411.43ذ� قار

161610000األساتذة الجامعیین
10990110متفرقة

30027692248المجموع الكلي

شكل رقم (٢٠) خمطط اإلجابات عن السؤال الرابع عرش (اعداد الباحث).

جدول (٢٢) نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع عرش للمجاميع املبحوثة (اعداد الباحث).
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٢٤٦

من بني العينة املبحوثة يف االستبيان البالغة ثالث مائة شخص، اتفق مائتني وستة وسبعون أي 

ما نسبته ٩٢% عىل أن العراق سيشهد حربا طائفية لو مل تدع املرجعية الدينية إىل التهدئة بعد 

تفجريات سامراء، يف حني خالفهم الرأي اربع وعرشون بنسبة ٨% منهم. وقد أجاب بـ " نعم 

" 1٠٠% من األساتذة اجلامعيني، و٩٧٫٠٦% يف بابل، و٩٤٫٢٦% يف النجف، و٨٨٫٥٧% 

يف   %1٥٫٦٣ قال  هذا  وبإزاء  الديوانية.  يف  و٨٤٫٣٨%  كربالء،  يف   %٨٨٫٢٤ قار،  ذي  يف 

الديوانية أن العراق ما كان ليشهد حربا أهلية وإن مل تدع املرجعية إىل التهدئة، وشاركهم الرأي 

بابل.  يف  و٢٫٩٤%  النجف،  يف  و٥٫٧٤%  قار،  ذي  يف  و%11٫٤٣  كربالء،  يف   %11٫٧٦

بحسب ما هو موضح يف اجلدول (٢٢)، والشكل (٢٠).



٢٤٧

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

عدد العینة

العینة

إلى حد ماال نعم

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1228569.671512.32218.03النجف
512956.861223.531019.61كر�الء

342058.8225.881235.29�ابل
322165.6339.38825الديوانیة
351954.291028.57617.14ذ� قار

16127516.25318.75األساتذة الجامعیین
1099011000متفرقة

300195654414.676120.33المجموع الكلي

 السؤال اخلامس عرش: هل تؤيد موقف املرجعية برفض استقبال السياسيني؟

جدول (٢٣) نتائج اإلجابة عن السؤال اخلامس عرش للمجاميع املبحوثة.

شكل رقم (٢1) خمطط اإلجابات عن السؤال اخلامس عرش (اعداد الباحث)
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٢٤٨

يؤيد موقف  العينات، أي ٦٥%  مائة ومخس وتسعون من  ان  نتائج اجلدول (٢٣)،  تبني 

املرجعية برفض استقبال السياسيني العراقيني، عىل حني أن اربع واربعون منهم، أي بنسبة 

1٤٫٦٧% ير بخالف ذلك، عىل حني أشار واحد وستون أي ٢٠٫٣٣% إىل أنه يؤيد إىل 

حد ما موقف املرجعية برفض استقبال السياسيني. وقد أيد قرار املرجعية برفض استقبال 

السياسيني العراقيني ٧٥% من األساتذة اجلامعيني، و٦٩٫٦٧% يف النجف، و٦٥٫٦٣% يف 

الديوانية، و٥٨٫٨٢% يف بابل، ويف كربالء ٥٦٫٨٦%، ويف ذي قار ٥٤٫٢٩%. عىل حني 

عارضه ٢٨٫٥٧% يف ذي قار، و٢٣٫٥٣% يف كربالء، و1٢٫٣% يف النجف، و٩٫٣٨% 

الذين  أما  بابل.  أهايل  من  و٥٫٨٨%  اجلامعيني،  األساتذة  من  و٦٫٢٥%  الديوانية،  يف 

و٢٥%   ،%٣٥٫٢٩ نسبتهم  بلغت  حيث  بابل  من  أكثرهم  فكان  ما  حد  إىل  القرار  أيدوا 

و%1٨٫٠٣  اجلامعيني،  األساتذة  من  و%1٨٫٧٥   ،%1٩٫٦1 كربالء  ويف  الديوانية،  يف 

من النجف، و1٧٫1٤% يف ذي قار. بحسب ما هو موضح يف اجلدول (٢٣)، والشكل 

.(٢1)



٢٤٩

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

استقبال  برفض  املرجعية  موقف  ألهداف  العينات  عىل  اخليارات  بعض  الباحث  طرح 

امام  السياسيني  تقصري  وكشف  االحتجاج،  عن  اإلعراب  وهي  العراقيني،  السياسيني 

الناس، وتشجيع السياسيني عىل مراجعة سياساهتم، أو باجتامعها كلها، وخيار "اخر" ملن 

لديه سبب آخر، وقد ذهب 1٤% من املبحوثني إىل أن هدف القرار اإلعراب عن االحتجاج 

عىل عمل السياسيني، بإزاء 1٧% رأوا ان اهلدف هو كشف تقصري السياسيني امام الناس، 

نسبتهم  بلغت  فقد  سياساهتم  مراجعة  عىل  السياسيني  تشجيع  هو  اهلدف  أن  رأوا  من  اما 

٢1٫٣٣%، بيد أن النسبة األكرب وعددهم مائة وثالث واربعون أي ٤٧٫٦٧%، فقد أمجعت 

اخليارات، وهي  تلك  إىل مجيع  السياسيني هيدف  استقبال  برفض  املرجعية  أن موقف  عىل 

الناس، واإلعراب عن  أمام  التقصري  السياسيني عىل مراجعة سياساهتم، وكشف  تشجيع 

السياسيني،  عمل  عىل  االحتجاج  عن  االعراب  هو  املرجعية  هدف  وا  وعدّ االحتجاج، 

منهم ٤٣٫٧٥% من األساتذة اجلامعيني، ومعهم ٢1٫٣1% من عينة النجف، و٩٫٨% من 

  السؤال السادس عرش: يف ضوء اجلواب السابق، برأيك ما أهداف موقف املرجعية ؟
عدد العینة

العینة
االعراب عن 

االحتجاج
كشف التقصیر 

امام الناس
تشجیع السیاسیین 

على مراجعة 
سیاساتهم

جمیعها

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1222621.312419.671915.575343.44النجف

5159.859.81427.452752.94كر�الء

3400720.59617.652161.76�ابل

3213.13721.881237.51237.5الديوانیة

3538.57720822.861748.57ذ� قار

16743.7500212.5743.75الجامعیین

1000110330660متفرقة

300421451176421.3314347.67المجموع الكلي

جدول (٢٤) نتائج اإلجابة عن السؤال السادس عرش للمجاميع املبحوثة (اعداد الباحث).
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٢٥٠

كربالء، و٨٫٥٧% من عينة ذي قار، و1٣% من الديوانية، فيام مل يؤيد أي من عينات بابل 

هذا الرأي، ونسبتهم ٢1٫٨٨%، وكان ٢٠٫٥٩% من بابل، ٢٠% من ذي قار، و%1٩٫٦٧ 

املرجعية هو كشف  موقف  وراء  من  اهلدف  أن  رأوا  قد  كربالء  من  و٩٫٨%  النجف،  من 

تقصري السياسيني أمام الناس، وهو خيار مل يؤيده أي من األساتذة اجلامعيني. وقال ٣٧٫٥% 

من عينة الديوانية ان املرجعية رفضت استقبال السياسيني العراقيني؛ ألهنا تريد تشجيعهم 

عىل مراجعة سياساهتم، وقد أيدهم يف ذلك ٢٧٫٤٥% من كربالء، و٢٢٫٨٦% من ذي قار، 

و1٧٫٦٥% من بابل، و1٥٫٥٧% من النجف، إىل جانب 1٢٫٥% من األساتذة اجلامعيني. 

االحتجاج  عن  اإلعراب  وهي  الثالثة،  األهداف  هذه  أن  بابل  عينة  من   %٦1٫٧٦  ورأ

الناس، وتشجيعهم عىل مراجعة سياساهتم  أمام  السياسيني، وكشف تقصريهم  عىل عمل 

الفاشلة، هي التي تقف مجيعها وراء رفض املرجعية استقبال السياسيني العراقيني وشاركهم 

الرأي ٥٢٫٩٤% من كربالء، و٤٨٫٥٧% من 

من  و٣٧٫٥%  النجف،  من  و٤٣٫٤٤%  اجلامعيني،  األساتذة  من  و٤٣٫٧٥%  قار،  ذي 

الديوانية. بحسب ما هو موضح يف اجلدول (٢٤)، والشكل (٢٢).

شكل رقم (٢٢) خمطط اإلجابات عن السؤال السادس عرش (اعداد الباحث).



٢٥1

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

عدد العینة

العینة

منعدمةعاد�ةوسطجیدةجیدة جدا

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

12210787.71411.4810.820000النجف
514180.39611.7635.880011.96كر�الء

342882.35411.7625.880000�ابل
322578.13515.6313.130013.13الديوانیة
353085.71514.29000000ذ� قار

161487.5212.5000000الجامعیین
10990110000000متفرقة

ع  لمجمو ا

الكلي

30025484.673712.3372.330020.67

  السؤال السابع عرش: ما رأيك بفتو الوجوب الكفائي ضد التنظيامت االرهابية؟

جدول (٢٥) نتائج اإلجابة عن السؤال السابع عرش للمجاميع املبحوثة.

(جيدة جدا، جيدة، وسط، عادية، منعدمة)

شكل رقم (٢٣) خمطط اإلجابات عن السؤال السابع عرش (اعداد الباحث).
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٢٥٢

أيد  من  جمموع  بلغ  حيث  جدا،  جيدة  الكفائي  اجلهاد   فتو وا  عدّ املبحوثني  أغلب  ان 

نسبته  ما  أي  االستبيان،  استهدفهم  مائة  ثالث  أصل  من  ومخسني  وارع  مائتني  الرأي  هذا 

٨٤٫٦٧ %.  حيث أيد هذا الرأي ٨٧٫٧% يف النجف، و٨٧٫٥% من األساتذة اجلامعيني، 

و٨٥٫٧1% ذي قار، و٨٢٫٣٥% يف بابل، و٨٠٫٣٩% يف كربالء، و٧٨٫1٣% يف الديوانية. 

فيام أجاب سبعة وثالثون من عينة البحث، أي ما نسبته 1٢٫٢٣% بأن الفتو كانت جيدة، 

وكانت النسبة األعىل يف الديوانية، التي بلغت نسبة املؤيدين من مبحوثيها 1٥٫٦٣%، تلتها 

من  كل  يف   %11٫٧٦ جانب  إىل   ،%1٢٫٥ اجلامعيني  واألساتذة   ،%٢٩  .1٤ ب  قار  ذي 

 كربالء وبابل، و11٫٤٨% يف النجف األرشف.وقيم ٥٫٨٨% من عينة بابل وكربالء فتو

الوجوب الكفائي بأهنا متوسطة، وأيدهم يف هذا الرأي ٣٫1٣% من الديوانية، و٠٫٨٢% 

الرأي أي من مبحوثي ذي قار واألساتذة اجلامعيني. ومل يؤيده  النجف، ومل يؤيد هذا  من 

أي العينات الثالث مائة، ان الفتو كانت عادية، فيام قال شخصان فقط أحدمها يف كربالء 

واآلخر يف الديوانية أن الفتو التأثري هلا. بحسب ما هو موضح يف اجلدول (٢٥) والشكل 

(٢٣)



٢٥٣

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

عدد العینة

العینة

وقف انهیار الجیش وقف انهیار الدولة

والقوات األمنیة

افشال مشروع تقسیم 

العراق

آخر�جمیعهاحما�ة المدن المقدسة

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1222621.31108.286.5643.287460.6600النجف
51815.6935.8823.92611.763262.7500كر�الء

3425.8838.820025.882779.4100�ابل
32618.7539.38515.6326.25165000الديوانیة
3525.71411.4325.7138.572365.7112.86ذ� قار

16531.2516.250000850212.5الجامعیین
1044000000006060متفرقة

المجموع 

الكلي

3005317.67248175.67175.671806093

 السؤال الثامن عرش: ماذا كان دور فتو الوجوب الكفائي بحسب رأيك؟

جدول (٢٦) نتائج اإلجابة عن السؤال الثامن عرش للمجاميع املبحوثة (اعداد الباحث).

شكل رقم (٢٤) خمطط اإلجابات عن السؤال الثامن عرش (اعداد الباحث).

18



٢٥٤

وضع الباحث يف استامرة االستبيان أربعة اهداف مفرتضة لدور فتو الوجوب الكفائي يف حتقيقها 

الختيار واحد منها، وهي: وقف اهنيار الدولة، ووقف اهنيار اجليش والقوات األمنية، وافشال 

املتضمن مجيع تلك  املقدسة، ووضع اهلدف اخلامس وهو  املدن  العراق، ومحاية  تقسيم  مرشوع 

االهداف االربعة، مع وضع خيار سادس مفتوح أمام املبحوثني. وقد أعرب 1٧٫٦٧% منهم عن 

اعتقاده أن فتو اجلهاد الكفائي أوقفت اهنيار الدولة، وكانت النسبة األكرب لألساتذة اجلامعيني، 

من  النجف، و%1٨٫٧٥  عينة  من  بإزاء ٢1٫٣1%  اخليار،  هلذا  منهم  الذين صوت ٣1٫٢٥% 

قار عىل  بابل، وذي  أيده ٥٫٨٨% و٥٫٧1% يف كل من  فيام  الديوانية، و1٥٫٦٩% يف كربالء، 

التوايل. ورأ ٨% من املبحوثني أن فتو اجلهاد الكفائي أوقفت اهنيار اجليش العراقي والقوات 

األمنية بعد انسحاهبا غري املنظم من نينو، وصالح الدين وأطراف كركوك، منهم 11٫٤٣% يف 

ذي قار، و٩٫٣٨% يف الديوانية، و٨٫٨٢% يف بابل، و٨٫٢% يف النجف، وحصل هذا اخليار عىل 

تأييد ٦٫٢٥% من األساتذة اجلامعيني، و٥٫٨٨% من عينة كربالء. أما خيار أن الفتو أفشلت 

الديوانية،  يف   %1٥٫٦٣ منهم  العينات،  اصوات  من  عىل٥٫٦٧%  حصل  فقد  العراق  تقسيم 

و٦٫٥٦% يف النجف، و٥٫٧1% يف ذي قار، و٣٫٩٢% يف كربالء، ومل حيصل عىل أي تأييد من 

املدن  محاية  يف  نجحت  الكفائي  الوجوب   فتو أن  خيار  أما  اجلامعيني.  واألساتذة  بابل  عينتي 

املقدسة فقد حصل أيضا عىل ٥٫٦٧% ، أعالها كانت يف كربالء بنسبة 11٫٧٦%، بإزاء ٨٫٥٧% 

يف ذي قار، و٦٫٢٥% يف الديوانية، و٥٫٨٨% يف بابل، و٣٫٢٨% يف النجف، ومل يؤيده أي من 

األساتذة اجلامعيني. بيد أن العدد االكرب من أصوات املبحوثني ذهب إىل أن فتو اجلهاد الكفائي 

نجحت يف حتقيق كل هذا اخليارات، حيث صوت له مائة وثامنون، أي ما نسبته ٦٠%، وكانت 

نسبة التأييد األكرب يف بابل بواقع٧٩٫٤1% ثم ذي قار بنسبة ٦٥٫٧1%، وكربالء ب ٦٢٫٧٥%، 

أيضا عىل نصف أصوات عينات من األساتذة اجلامعيني،  بواقع ٦٠٫٦٦%، وحصل  والنجف 

وعينة الديوانية.(1)بحسب ما هو مبني يف اجلدول (٢٦)، ويف الشكل (٢٤).

1 - ٣% من املبحوثني اعطوا خيارات اخر هي يف اغلبها مجع بني خيارين او أكثر من اخليارات املطروحة يف االستبيان.



٢٥٥

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

عدد العینة

العینة

الحفا� على امن الطاعة للمرجعیة

العراق

ردع تمدد الفكر مواجهة تقسیم العراق

التكفیر�

جمیعها

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1222621.3186.5664.9275.747561.48النجف

511427.4559.811.9659.82650.98كر�الء

34411.76411.760012.942573.53�ابل

3282526.25618.75001650الديوانیة

3572000411.43411.432057.14ذ� قار

16637.50016.2500956.25الجامعیین

10440000000660متفرقة

3006923196.33186175.6717759المجموع الكلي

  السؤال التاسع عرش: ملاذا برأيك هذه االستجابة الواسعة لفتو الوجوب الكفائي؟

جدول (٢٧) نتائج اإلجابة عن السؤال التاسع عرش للمجاميع املبحوثة.

شكل رقم (٢٥) خمطط اإلجابات عن السؤال التاسع عرش (اعداد الباحث).
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٢٥٦

    

غات لالستجابة الواسعة لفتو الوجوب الكفائي  حدد الباحث يف مفروض السؤال أربعة مسوّ

متثلت بـ (الطاعة للمرجعية و احلفاظ عىل امن العراق، مواجهة تقسيم العراق، ردع متدد الفكر 

غ خامس يشملها مجيعا، مع ترك خيار سادس اعطيت فيه احلرية للمبحوثني)  التكفريي، مسوّ

 ، للمرجعية  الطاعة  بسبب  هي  االستجابة  أن  يعتقد  منهم   %٢٣ أن  النتائج  حتليل  أظهر  وقد   ،

ورأ ٦٫٣٣% منهم أهنا جاءت للحفاظ عىل أمن العراق ، عىل حني ربطها ٦%  بمواجهة تقسيم 

ت  العراق، وفرسها ٥٫٦٧% بالرغبة يف ردع متدد الفكر التكفريي، والنسبة االكرب وهي ٥٩% ردّ

غات أخر كانت وراء  أن هناك مسوّ  %٢٣ فيام رأ املتقدمة مجيعها،  االستجابة إىل االسباب 

االستجابة الواسعة لفتو الوجوب الكفائي، من قبيل الشعور الوطني او الرفض ملنهج داعش 

الدموي او ألكثر من سبب واحد من األسباب التي افرتضها الباحث يف استامرة االستبيان. وكان 

 لفتو الواسعة  االستجابة  وراء  للمرجعية  الطاعة  ان  أي  األول،  الرأي  مؤيدي  من   %٣٧٫٥

الوجوب الكفائي هم من األساتذة اجلامعيني ، بإزاء ٢٧٫٤٥% من كربالء و٢٥% من الديوانية، 

ملؤيدي  األكرب  النسبة  اما  بابل.  من   %11٫٧٦ قار،  ذي  من  و٢٠%  النجف،  من  و٢1٫٣1% 

فرضية أن االستجابة جاءت للحفاظ عىل امن العراق فبلغت 11٫٧٦% وكانت يف بابل، تلتها 

كربالء بنسبة ٩٫٨%، والنجف بنسبة ٦٫٥٦%، واخريا الديوانية بنسبة ٦٫٢٥%، ومل يؤيد هذه 

الفرضية أي من األساتذة اجلامعيني أو عينة ذي قار املبحوثني. ومن بني مؤيدي ان االستجابة 

لفتو الوجوب الكفائي كانت ملنع تقسيم العراق 1٨٫٧٥% من الديوانية، و11٫٤٣% من ذي 

قار، ٦٫٢٥% من األساتذة اجلامعيني، و٤٫٩٢% من النجف، و1٫٩٦% من كربالء، ومل يؤيده 

أي من بابل. وحظي ردع متدد الفكر التكفريي بوصفه سبب وراء االستجابة لفتو الوجوب 

الكفائي بنسبة 11٫٤٣% من آراء ذي قار، وبنسبة ٩٫٨% من كربالء، و٥٫٧٤% من النجف، 

و٢٫٩٤% يف بابل، ومل يؤيده أحد من األساتذة اجلامعيني او عينة الديوانية. وقد ذهب ٧٣٫٥٣% 

الكفائي،  الوجوب   لفتو الواسعة  االستجابة  وراء  مجيعها  املتقدمة  األسباب  أن  اىل  بابل  من 

عىل حني كانت نسبة املؤيدين يف النجف ٦1٫٤٨%، ويف ذي قار ٥٧٫1٤%، و٥٦٫٢٥% من 

يف  موضح  هو  ما  بحسب  الديوانية.  من  و٥٠%  كربالء  يف  و٥٠٫٩٨%   ، اجلامعيني  األساتذة 

اجلدول (٢٧) والشكل (٢٥)



٢٥٧

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

 ومناطق آخر السؤال العرشون: ملاذا برأيك اندفع الناس ملقاتلة اإلرهاب بعد سقوط نينو

يف حزيران عام ٢٠١٤؟

عدد العینة

العینة

الوجوب  لفتو�  استجا�ة 

الكفائي

جمیعهارفضا لإلرهاببدافع وطني

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1224234.4343.2821.647460.66النجف
512243.1423.9223.922549.02كر�الء

3438.8225.88002985.29�ابل
321237.5412.526.251443.75الديوانیة
351028.5725.7138.572057.14ذ� قار

16531.2500212.5956.25الجامعیین
1055000110440متفرقة

3009933144.6712417558.33المجموع الكلي
جدول (٢٨) نتائج إجابة عن السؤال العرشين للمجاميع املبحوثة (اعداد الباحث).

شكل رقم (٢٦) خمطط اإلجابات عن السؤال العرشين (اعداد الباحث).
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٢٥٨

بعد  واالرهاب  داعش  ملقاتلة  كبرية  بصورة  الناس  اندفاع  ان  املبحوثة  العينة  من   %٣٣  رأ

سقوط نينو بيدها يف 1٠ حزيران ٢٠1٤م، كان استجابة لفتو الوجوب الكفائي، منهم 

من  و٣1٫٢٥%  النجف،  من  و٣٤٫٤٣%  الديوانية،  يف  و٣٧٫٥%  كربالء،  من   %٤٣٫1٤

األساتذة اجلامعيني، و٢٨٫٥٧% من ذي قار، و٨٫٨٢% من بابل. عىل حني ذهب ٤٫٦٧% 

اليه  ماذهب  وهو  وطنية،  دوافع  خلفية  عىل  جاءت  االستجابة  أن  إىل  العينات  جمموع  من 

يف  و٣٫٢٨%  و٣٫٩٢%  قار،  ذي  يف  و٥٫٧1%  بابل،  يف  و٥٫٨٨%  الديوانية،  يف   %1٢٫٥

أما خيار أن  املبحوثني.  يؤيده أي من األساتذة اجلامعيني  التوايل، ومل  كربالء، والنجف عىل 

األساتذة  منهم 1٢٫٥% من  العينات  أيدها ٤% من  فقد  االستجابة جاءت رفضا لالرهاب 

اجلامعيني، و٨٫٥٧% من ذي قار، و٦٫٢٥% من الديوانية، و٣٫٩٢% من كربالء، و%1٫٦٤ 

من النجف، والمؤيد يف بابل. أما أسباب االندفاع ملقاتلة االرهاب بعد سقوط نينو برأي 

من  األكرب  والنسبة  جمتمعة،  الثالثة  االسباب  هذه  إىل  فرتد  العينات  جممل  من   %٥٨٫٣٣

التأييد ظهرت يف بابل بمقدار ٨٥٫٢٩%، تلتها النجف بنسبة ٦٠٫٦٦%، ثم ذي قار بنسبة 

 ،%٤٩٫٢ بنسبة  والديوانية  وكربالء،   ،%٥٦٫٢٥ بنسبة  اجلامعيني  واألساتذة   ،%٥٧٫1٤

و٤٣٫٧٥% عىل التوايل. بحسب ما هو مبني يف اجلدول رقم (٢٨)، والشكل رقم (٢٦).



٢٥٩

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

  السؤال الواحد والعرشون: أين تضع ثقل املرجعية يف الساحة العراقية؟

عدد العینة

العینة

الثالثالثانياالول

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

12210888.52119.0232.46النجف
513568.631529.4111.96كر�الء

342367.651132.3500�ابل
32247582500الديوانیة
352982.86411.4325.71ذ� قار

161381.25318.7500الجامعیین
10880110110متفرقة

300240805317.6772.33المجموع الكلي
جدول (٢٩) نتائج اإلجابة عن السؤال الواحد والعرشين للمجاميع املبحوثة. (اعداد الباحث)

شكل رقم (٢٧) خمطط اإلجابات عن السؤال احلادي والعرشين (اعداد الباحث).
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٢٦٠

يف االجابة عىل هذا السؤال أشار مائتني واربعون، أي مانسبته ٨٠% من جمموع العينات ال 

الثالث مائة إىل أن ثقل املرجعية يف الساحة العراقية يأيت يف املقام األول، فيام وضعها ثالث 

ومخسون أي 1٧٫٦٧% يف املقام الثاين، أما املوقع الثالث فلم يؤيده سو سبع فقط، أي ما 

ثقل  أن  النجف  يف  املبحوثني  من   %٨٨٫٥٢ قال  حيث  العينات.  جممل  من   %٢٫٣٣ نسبته 

املرجعية يأيت يف املقام االول يف الساحة العراقية، تلتها ذي قار بنسبة ٨٢٫٨٦%، واألساتذة 

بـ ٦٨٫٦٣% و٦٧٫٦٥%  بنسبة ٧٥%، وكربالء، وبابل  بـ ٨1٫٢٥%، والديوانية  اجلامعيون 

بنسبة  كربالء  تلتها  الثاين،  املقام  يف  املرجعية  بابل  يف  عينة  العينة  من  التوايل.٣٢٫٣٥%  عىل 

٢٩٫٤1%، والديوانية بنسبة ٢٥%، واألساتذة اجلامعيون بنسبة 1٨٫٧٥%، واخريا ذي قار 

وضعوا  قار،  ذي  مبحوثي  من   %٥٫٧1 التوايل.  عىل  و٩٫٠٢%   %11٫٤٣ بنسبة  والنجف 

الثالث، تالهم عينة النجف بنسبة ٢٫٤٦%، وكربالء بنسبة 1٫٩٦%، ومل  املرجعية يف املقام 

يؤيد هذا الرأي أي من عينات بابل والديوانية، واألساتذة اجلامعيني. وبحسب ما هو مبني يف 

اجلدول رقم (٢٩)، والشكل رقم (٢٧).



٢٦1

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

جدول (٣٠) نتائج اإلجابة عن السؤال الثاين والعرشين للمجاميع املبحوثة.(اعداد الباحث)

عدد العینة

العینة

في مجاالت محددةالنعم 

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1229779.5121.642318.85النجف
513364.7111.961733.33كر�الء

342058.82411.761029.41�ابل
321856.2526.251237.5الديوانیة
352571.4312.86925.71ذ� قار

161487.500212.5الجامعیین
10880110110متفرقة

30021571.67113.677424.67المجموع الكلي

 السؤال الثاين والعرشون: هل تؤيد استمرار تأديته املرجعية دور املوجه للرأي العام وبالتايل 
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٢٦٢

أظهر حتليل اإلجابات عن هذا السؤال، وهو األخري يف االستبيان أن ٧1٫٦٧% من العينات 

تؤيد استمرار تأدية املرجعية دور املوجه للرأي العام وبالتايل القرار السيايس يف العراق، فيام 

قال ٣٫٦٧% منهم اهنم ال يؤيدون استمرار تأدية املرجعية دور املوجه للرأي العام وبالتايل 

القرار السيايس يف العراق، عىل حني ايد ٢٤٫٦٧% من املبحوثني ان يكون للمرجعية دور يف 

جماالت حمددة وأيده. ٨٧٫٥% من األساتذة اجلامعيني العينات استمرار تأدية املرجعية ملثل 

هذا الدور، تلتهم عينة النجف بنسبة ٧٩٫٥1%، ثم ذي قار بواقع ٧1٫٤٣%، و٦٤٫٧1% 

يف كربالء، و٥٨٫٨٢% يف بابل، وأخريا ٥٦٫٢٥% يف الديوانية.٣٧٫٥% من عينة الديوانية 

القرار السيايس يف  العام وبالتايل  الرأي  ان املرجعية جيب أن يكون هلا دور حمدد يف توجيه 

العراق، وأيدها يف ذلك ٣٣٫٣٣% من عينة كربالء، و٢٩٫٤1% من بابل، و٢٥٫٧1% من 

ذي قار، من النجف 1٨٫٨٥%، و1٢٫٥% من األساتذة اجلامعيني. وبحسب ما هو موضح 

يف اجلدول رقم (٣٠)، والشكل رقم (٢٨).



٢٦٣

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

  املبحث الثالث
االستنتاجات

        اظهرت نتائج االستبيان الذي أجراه الكاتب أن للمرجعية الدينية يف النجف االرشف تأثريا 

واضحا يف الرأي العام العراقي، وبالتايل يف صناعة القرار السيايس يف العراق والسيام يف الفرتة 

الرأي  املبارش والقوي يف  تأثريها  فللمرجعية  السابق عام ٢٠٠٣م،  النظام  التي تلت سقوط 

العام العراقي، الذي يامرس بدوره ضغطا عىل صناع القرار السيايس، بام فيها قوات االحتالل 

التي كانت متلك القرار الفعيل يف الفرتة التي أعقبت إسقاط النظام واهنيار مؤسسات الدولة 

العراقية. والدور الذي أدته املرجعية الدينية يف تلك الفرتة احلساسة واحلرجة من تأريخ العراق 

احلديث كان واضحا وجتسد تأثريه يف القرار السيايس يف العراق. وهو ما أكده إقرار ٧٨٫٣٣% 

من جمموع الذين تم استطالع آرائهم بان املرجعية الدينية تؤدي دورا يف صناعة القرار السيايس 

يف العراق، إىل جانب 1٦٫٦٧% أقروا بدورها ولكن يف حدود معينه حسب رأهيم، ومل ينكر 

هذا الدور للمرجعية يف صناعة القرار السيايس سو ٥% فقط من العينات.(1)  وقد كان هناك 

تفاوت يف مقدار هذا التأثري للدور املرجعي يف بناء الدولة العراقية بعد العام ٢٠٠٣م، إال أن 

األرجحية كانت واضحة لكرب هذا الدور بفارق واسع عن اآلراء املخالفة، حيث ذهب ٥٥% 

من الذين استطلعت آراءهم إىل أن دور املرجعية له تأثري « كبري» يف بناء الدولة العراقية يف هذه 
املرحلة الزمانية، مقابل ٣٦% أقروا هبذا الدور لكنهم وصفوه باملتوسط.(٢)

باالستجابة  جيل  بشكل  يتضح  وحتريكه  العراقي  العام  الرأي  توجيه  يف  املرجعية  دور  ولعل 

الشعبية الواسعة ملا تقوله املرجعية او توجه به او تدعو اليه، بل إن صمت املرجعية احيانا يمكن 

ان يكون حمركا للشارع العراقي بوصفه تعبريا عن حالة رفض او عدم رضا ،وقد اكد ٨٤% من 

املستهدفني باالستبيان هذه احلقيقة حول تأثري املرجعية الدينية يف الشارع واستجابة الرأي العام 

1 - انظر جدول رقم(1٠).
٢- انظر جدول رقم(11).



٢٦٤

وا إالّ استجابة شعبية لتوجيهات املرجعية، وقد أثبتت  هلا بشكل واسع، بإزاء ٤٫٣٣% فقط عدّ

التجربة واألحداث ما ذهب اليه رأي األغلبية من أن توجيهات املرجعية حتظى باستجابة شعبية 

واسعة .(1) وبحسب حتليل النتائج فان االستجابة ليس هلا سبب واحد وانام هلا اسباب منفردة 

العالية بحكمة  ثقته  بسبب  املرجعية وتوجيهاهتا  يستجيب آلراء  فبعضهم  أحيانا،  أو جمتمعة 

املرجعية وقدرهتا عىل تشخيص مواطن الضعف والقوة واخللل، وطرح احللول املناسبة، التي 

تصب يف خدمة الصالح العام، وهو ما ذهب اليه ٤٠٫٣٣% من العينات. فيام ير آخرون أن 

االستجابة آلراء املرجعية وتوجيهاهتا تعدّ بمثابة استجابة لواجب رشعي يفرض عىل الناس 

الطاعة واال دخل يف خمالفة رشعية، عىل حدّ ان املرجع يمثل موقع نائب االمام الغائب وبالتايل 

فطاعته طاعة لإلمام املعصوم، وهو ما أيده ٢٦٫٦٧% من الذين تم استطالع آرائهم يف عموم 

املحافظات التي غطاها االستبيان. فيام عدّ آخرون أن توجيهات املرجعية تنسجم واملصلحة 

بمثابة موقف  ابنائه ولذلك فان االستجابة هلا  البلد ومستقبل  العليا وحتفظ مصالح  الوطنية 

غ  يسوّ فقد  اآلخر  بعضهم  اما  املستبانني.  ما عكس رأي ٢٫٦٧% من  وواجب وطني، وهو 

تركه  الذي  الفراغ  مىلء  يف  السياسيني  بفشل  الدينية  املرجعية  لتوجيهات  املواطنني  استجابة 

حقوق  تضمن  صحيحة  أسس  عىل  اجلديدة  الدولة  بناء  يف  وفشلهم  السابق،  النظام  سقوط 

مجيع العراقيني ومصاحلهم ، يف وقت كانت فيه مواقف املرجعية الدينية واراؤها أكثر صوابا 

الشخصية  باملصالح  منهم  الكثري  انشغل  الذين  السياسيني  مواقف  من  وإخالصا  وحكمة 

صوب  انظارهم  توجيه  إىل  الناس  دفع  وهوما  واملناصب،  السلطة  عىل  والرصاع  واحلزبية، 

املرجعية الدينية لتعويض غياب السياسيني وفشلهم ، وهو ما تبناه ٩٫٣٣% من العينات. فيام 

والتحديات  الدولة ومؤسساهتا،  العراق وغياب  يمر هبا  التي  املرحلة  إن طبيعة  قال آخرون 

الطائفية والرصاعات  الفتنة  الفرقة وإثارة  البلد خاصة مع سعي بعضهم لبث  التي واجهت 

1- انظر اجلدول رقم(1٢).



٢٦٥

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

املذهبية واألثنية، وتصدي املرجعية للكثري من األمور العامة، جعل االستجابة هلا بمثابة فهم 

ارائهم.  استطالع  تم  بتأييد ٤٫٦٧% ممن  الرأي حظي  املرحلة ورضوراهتا، وهذا  ملقتضيات 

وذهب بعضهم إىل أن االستجابة الواسعة من لدن الناس آلراء العينات املرجعية وتوجهاهتا 

ال يمكن حرصها يف سبب واحد مهام كان منطقيا، فأحيانا تتداخل جمموعة عوامل يف تكوين 

رأي معني، والسيام يف وضع كوضع العراق يف مرحلة شهدت سقوط النظام ودخول قوات 

االحتالل وغياب الدولة واجليش واألجهزة األمنية يف وقت واحد، ولذا ذهب 1٦٫٣٣% من 

العينات إىل أن هذه األسباب جمتمعة كانت وراء االستجابة الشعبية الواسعة آلراء املرجعية 

الدينية وتوجيهاهتا.(1)  ومل يقترص تأثري املرجعية الدينية يف الشارع العراقي والرأي العام فيه 

فحسب، وانام امتد إىل قوات االحتالل التي كان هلا سياسات وإرادات خاصة عملت جاهدة 

الدينية استطاعت بحكمتها وحنكتها تغيري اإلرادات  العراق، لكن املرجعية  عىل حتقيقها يف 

وحمسومة  مؤكدة  شبه  كانت  قضايا  يف  النظر  إعادة  عىل  االحتالل  قوات  وإجبار  األمريكية، 

لقوات االحتالل، وهو ما قال به ٥٧٫٦٧% من العينات.(٢)  غري أن آراءهم تفاوتت بشأن أهم 

 %1٧٫٦٧ املوارد التي نجحت فيها املرجعية الدينية يف تغيري اإلرادات األمريكية، حيث رأ

منهم أن املرجعية استطاعت تغيري اإلرادة األمريكية يف موضوع اللجنة التأسيسية التي كان 

يراد هلا كتابة الدستور العراقي الدائم، حيث ان االدارة األمريكية كانت تريد تعيني جلنة غري 

منتخبة من العراقيني ، يعاوهنا خرباء امريكيون لكتابة الدستور ،عىل أن يعرض عىل الشعب يف 

وقت الحق، لكن املرجعية أرصت عىل أن يكتب الدستور الدائم من لدن جلنة تأسيسية منتخبة 

عام  استفتاء  يف  الشعب  عىل  كتابته  بعد  الدستور  يعرض  وأن  العراقي،  الشعب  من  مبارشة 

مبارش إلقراره قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وبعد جدل طويل ومناورات من اجلانب األمريكي 

، اضطرت االدارة األمريكية للنزول عند رغبة املرجعية الدينية، وتم بالفعل انتخاب اجلمعية 

الوطنية التي قامت بتشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، وبعد امتام كتابة الدستور من 

1 - انظر اجلدول رقم(1٣).
٢ - انظر اجلدول رقم (1٤).



٢٦٦

لدن اللجنة التأسيسية،  طرح يف استفتاء شعبي عام حيث تم إقراره من غالبية الشعب العراقي 

عملية  يف  واملكثفة   الواسعة  املشاركة  عىل  الناس  حث  يف  كبريًا  دورا  املرجعية  أدت  وقد   ،

االستفتاء والتصويت ب» نعم» للدستور الدائم، ولوال توجيه املرجعية ملا كان باإلمكان إقرار 

الدستور الدائم ، وعليه فإن االستفتاء بنعم عىل الدستور كان مرحلة فاصلة يف تاريخ العراق، 

وه – أي إقرار الدستور- املوضوع  وهو الرأي الذي ذهب إليه 1٦٫٣٣% من املبحوثني وعدّ

األبرز الذي نجحت املرجعية يف تغيري اإلرادة األمريكية به. يف حني ذهب 1٨% من العينات 

االنتخابات  خيار  فرضت  عندما  األمريكية  اإلرادة  تغيري  استطاعت  الدينية  املرجعية  أن  إىل 

الطريق عىل  تقطع  السلطة، كي  الشعب يف  املبارشة بوصفه منهج عمل الختيار ممثيل  العامة 

أي التفاف ممكن يف مراحل الحقة عىل إرادة الشعب العراقي، وبالتايل قطع الطريق امام عودة 

االستبداد والدكتاتورية والتفرد بالسلطة بأساليب التفافية تصادر ارادة الشعب العراقي. لكن 

العدد األكرب بنسبة ٤٤٫٣٣% رأوا أن املرجعية نجحت يف تغيري اإلرادة األمريكية يف كل هذه 

املوارد، وهي انتخاب اجلمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وحث الشعب عىل التصويت بنعم 

للدستور، واجراء االنتخابات العامة وعىل الرغم من صعوبة األوضاع األمنية والسياسية يف 

البالد.(1) ولعل مشاركة ٨٥٫٣٣% من الذين تم استطالع آرائهم يف االستفتاء عىل الدستور 

التي  وتوجيهاهتا  الدينية  املرجعية  آراء  مع  كبري  شعبي  تفاعل  وجود  تؤكد  االنتخابات  ويف 

دعمت مرشوع بناء عراق جديد قائم عىل أسس دستورية مؤسساتية وتداول سلمي للسلطة 

املرشوع  االنتخابات، وهو  الشعبية من خالل  اإلرادة  اساس حتكيم  االقرتاع وعىل  صناديق 

الذي رعته املرجعية الدينية ودعت اليه بقوة وحثت الناس عىل إنجاحه باملشاركة الواسعة يف 

االستفتاء عىل الدستور واالنتخابات، عىل الرغم من ان املشاركني يف االستفتاء عىل الدستور 

االستبيان،  يف  املعلومات  حتليل  نتائج  اليه  تشري  ما  عىل   ، مجيعهم  يشاركوا  مل  واالنتخابات 

املرجعية  لطلب  استجابة  شاركوا  اهنم   %٥٧٫٨1 اكد  حني  ففي   ، فقط  املرجعية  لنداء  تلبية 

1  - انظر اجلدول رقم (1٥).



٢٦٧

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

الدينية، قال ٢1٫٠٩%  ان مشاركتهم ال عالقة هلا براي املرجعية ودعوهتا يف هذا االجتاه.(1) 

اعتقادهم  أعربوا عن  الذين شاركوا يف جتربة االستفتاء واالنتخابات  * وإن ٤٧٫٣٣% من 

بأن الدستور ما كان ليقر ويمرر لوال دعوة املرجعية الدينية املواطنني للمشاركة يف االستفتاء 

عىل الدستور بكثافة والتصويت عليه ب « نعم»، بإزاء ٢1٫٣٣% كانوا ضد هذه الفكرة حيث 

امتنع  للتصويت عليه باإلجياب، عىل حني  املرجعية  الدستور كان سيقر وإن مل تدع  ان  قالوا 

٣1٫٣٣% عن القطع بني الرأيني.(٢) وجممل احلقائق السابقة تشري إىل الدور الكبري للمرجعية 

الدينية يف القرار السيايس والتحرك الشعبي يف العراق بعد العام ٢٠٠٣م، عىل الرغم من ان 

االستبيان أظهر تباينا يف األسباب التي ير الناس أهنا وراء أمهية دور املرجعية الدينية هذا، 

حيث رأ ٣٣٫٦٧% من املستبانني أن أمهية دور املرجعية يكمن يف قدرهتا عىل حتريك الرأي 

العام العراقي متى ما أرادت ذلك أو تطلب األمر االستعانة بحراك الرأي العام لفرض مطلب 

معني تراه يصب يف الصالح العام للبلد او املواطنني او كليهام معا، عىل حني رآه آخرون يكمن 

يف ثقة الناس هبا وبحكمتها، التي جرهبا الناس عىل مد سنني طويلة ، والسيام يف مرحلة ما 

بعد العام ٢٠٠٣م، وهو ما أيده ٣٣% من املبحوثني ، بإزاء ٣٠% ربطوا بني أمهية دور املرجعية 

يقلدوهنا  وأهنم  الغائب،  اإلمام  عن  النيابة  متثل  بوصفها  الناس  يف  العقائدي  اجلانب  وتأثري 

 ، للمقًلد  د  املقلٌ طاعة  يفرض  الذي  العقائدي،  الرشعي  الواجب  بدافع  توجيهاهتا  وينفذون 

وهذه األسباب الثالثة ليست بعيدة يف الواقع عن بعضها البعض، الن هناك حالة من التالزم 

بني البعض منها ، فلكي يتعامل الناس مع أوامر املرجعية وتوجيهاهتا بوصفها واجب رشعيًا 

عقائديًا ، البد من أهنم يثقون هبا ويطمئنون ألعلميتها ، وهذه من رشائط التقليد لد املسلمني 

الشيعة، وإذا ما وثق هبا الناس وقلدوها رشعيا فالشك أهنا ستكون فاعلة يف حتريكهم بوصفها 

أما من يعتقدون بأن أمهية دور املرجعية يكمن   ، البلد  العام الذي يقود  الرأي  مركز ثقل يف 
1  - انظر جدول رقم(1٦)، وجدول رقم(1٧).

* -٢1٫٠٩% من الذين تم استطالع ارائهم ذكروا اسباب متعددة للمشاركة يف االستفتاء واالنتخابات منها الدافع الوطني او رفض 
الدكتاتورية او لتعزيز الديمقراطية.

٢ - انظر جدول رقم(1٨).



٢٦٨

املبحوثني.(1) ويبدو أن  تتجاوز نسبتهم ٣٫٣٣% من  فلم  العراقيني  السياسيني  تأثريها يف  يف 

األسباب التي دعت املرجعية للتدخل يف توجيه الرأي العام بام يؤثر يف صناعة القرار السيايس 

يف البلد مازالت قائمة بشكل وبآخر لدرجة أن ٧٠% من الذين شملهم االستبيان توقعوا أن 

يزداد دور املرجعية الدينية مستقبال يف عملية صنع القرار السيايس يف العراق، بإزاء ٥%  فقط 

توقعوا له ان يرتاجع، يف حني توقع ٢٣٫٣٣% أن يبقى مستو تأثري املرجعية الدينية يف القرار 

السيايس عىل وضعه احلايل، ما يعكس انطباعا شعبيا واسعا بحاجة البلد والعملية السياسية 

فيه إىل رقابة املرجعية الدينية وتدخلها يف الوقت املناسب يف ظل استمرار التهديدات األمنية 
واملشاكل السياسية واالخفاقات اخلدمية والفسادين املايل واألداري يف مفاصل الدولة.(٢)

الدولة  غياب  مع  ،والسيام  واضحا  حضورا  املرجعية  دور  فقد سجل  األمني  اجلانب  أما يف 

املراحل، وتدفق اآلالف من اإلرهابيني من خارج احلدود،  وأجهزهتا األمنية متامًا يف بعض 

وهم حيملون مشاريع طائفية  وتكفريية مل يألفها املجتمع العراقي من قبل، وقد حاولت هذه 

املجاميع العزف عىل وتر الطائفية لتمزيق النسيج االجتامعي العراقي املتامسك ، واستهداف 

املدنيني بأساليب ارهابية وعىل خلفيات طائفية واثنية، واذا كانت الكثري من مشاريع اجلامعات 

التكفريية قد فشلت يف حتقيق أهدافها ، فان تفجري قبة االمامني العسكريني  يف سامراء عام 

قابلة  غري  بقداسة  تتعامل  التي  الشيعية  االوساط  يف  قوية  فعل  ردة  خلق  يف  نجح  ٢٠٠٦م، 

املرجعية  تدخل  لوال  أكثر  تتطور  أن  يمكن  كان   ،املعصومني األئمة  مقامات  مع  للنقاش 

الدينية التي ادركت بوضوح أن هدف التفجري هو أشعال فتيل احلرب األهلية بني الطوائف 

اإلسالمية كي تتمكن املجاميع التكفريية من حتقيق أجندهتا يف البالد، فسارعت املرجعيات 

السلمي  الشارع وهتدئته وتوجيهه صوب االحتجاج  أفعال  التحرك لضبط ردود  الدينية إىل 

، ولذلك عدّ ٦٥٫٦٧% من العينات أن موقف املرجعية الدينية بازاء تفجريات سامراء كان 

وصفه  فيام  العراق،  يف  األهلية  احلرب  إشعال  خمطط  وأفشال  األوضاع  ضبط  يف  جدا  جيدا 

1  - انظر جدول رقم (1٩).

٢  - انظر اجلدول رقم(٢٠).



٢٦٩

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

٢٤٫٣٣% بانه كان جيدا.(1) وكانت هناك قناعة شبه كاملة بان األمور يف العراق بعد تفجري 

العسكريني كانت تتجه صوب احلرب األهلية والطائفية لوال تدخل املرجعية الدينية ودعواهتا 

اهلية  حربا  سيشهد  كان  العراق  ان  البحث  عينة  من   %٩٢ اكد  وقد   ، العنف  ونبذ  للتهدئة 

الدينية وضبطها لردة فعل الشارع   لوال تدخل املرجعية  بعد تفجري اإلمامني العسكريني 

الشيعي، وبالتايل فإن هذا اإلمجاع الشعبي الواسع يعكس قناعة عريضة يف أوساط الرأي العام 

العراقي أن املرجعية الدينية نجحت يف جتنيب العراق شبح احلرب الطائفية املدمرة، تأثريها 

العراقيني بصورة  العراقي وما حتظى به من احرتام وطاعة يف اوساط الشيعة  العام  الرأي  يف 

خاصة، استثمرته يف دفع الشارع الشيعي باجتاه التهدئة وضبط النفس.(٢) 

التي  املواقف  أحد   ، وقبوال هلم  رفضا  العراقيني  الساسة  من  الدينية  املرجعية  ويمثل موقف 

السياسيني  استقبال  رفضها  املرجعية  أعلنت  فقد   ، العراقي  الشارع  يف  واضحا  أثرا  تركت 

االنتخابية  بتعهداهتم  الوفاء  وعدم  للمواطنني  اخلدمات  تقديم  يف  فشلهم  بسبب  العراقيني 

وهذا  املفخخة،  بالسيارات  املستمر  املدنيني  استهداف  ومنع  األمني  امللف  ادارة  وفشلهم يف 

عالية  تفاعل  نسبة  يعكس  وهو   ، االستبيان  شملهم  الذين  من   %٦٥ تأييد  عىل  حاز  املوقف 

مع موقف املرجعية الدينية عىل الرغم من أن الكثري من السياسيني ينتمون إىل أحزاب قوية 

ودوافعه  القرار  املستبانني ألسباب  قراءات  ان  قليلة.(٣) غري  قواعد شعبية غري  وهلا  ومتنفذة 

االستياء  عن  اإلعراب  هو  القرار  سبب  أن  منهم   %1٤  رأ حني  ففي   ، متباينة  كانت 

واالحتجاج عىل عمل السياسيني وسلوكياهتم ، ذهب 1٧% إىل ان اهلدف من وراء القرار هو 

كشف تقصري السياسيني أمام الناس ، عىل حدّ ان الكثري من الناس بدأ حيمل املرجعية اخطاء 

السياسيني كوهنا حثت الناس عىل املشاركة يف االنتخابات التي جاءت هبؤالء السياسيني، عىل 

مراجعة  عىل  السياسيني  تشجيع  قرارها  وراء  من  أرادت  املرجعية  ان    %٢1٫٣٣  رأ حني 

1 - انظر جدول رقم (٢1).

٢  - نظر جدول رقم (٢٢).
٣  - انظر جدول رقم (٢٣).



٢٧٠

ان  اال  املقبلة،  املرحلة  خالل  أداءهم  حتسني  وحماولة  املاضية  املرحلة  يف  وسياساهتم  أنفسهم 

٤٧٫٦٧% من العينات اتفقوا عىل أن األسباب السالفة جمتمعة تقف وراء قرار املرجعية برفض 

استقبال السياسيني، بمعنى أن املرجعية أرادت ارسال أكثر من رسالة يف وقت واحد، فهي 

الذريع والسيام يف املجالني  املقنع وفشلهم  السياسيني غري  أعربت عن احتجاجها عىل عمل 

الحقه  مراحل  يف  ودعت   ) العراقي  العام  الرأي  أمام  تقصريهم  وكشف  واخلدمي،  األمني 

أدائهم  حتسني  عىل  السياسيني  تشجيع  وأرادت  املقرصين)،  انتخاب  اعادة  عدم  إىل  الناس 

لضبط  فاعلة  خطط  بوضع  العراقي  الدم  نزيف  ووقف  للمواطنني  افضل  خدمات  وتقديم 

الكبري وعدم  القلق األمني  العراق عاشت حالة من  األمنية.(1) وألن األوضاع يف  االوضاع 

البيانات  وتوجه  كثب  عن  األمنية  اخلروقات  تتابع  الدينية  املرجعية  ظلت  فقد  االستقرار، 

والقيادات  احلكومة  إىل  مستمر‘  وبصورة  املبارشة  وغري  املبارشة  والرسائل  والترصحيات 

، ويف  األمني  التدهور  الناس ووقف  ارواح  األمنية ومحاية  األمنية من أجل ضبط األوضاع 

بعض احلاالت أصدرت املرجعية الدينية بيانات استنكار ألحداث أمنية معينة، وبعض تلك 

البيانات محلت انتقادات الذعة للحكومة والقيادات األمنية، إال أهنا مل تتخذ خطوات عملية 

يف إدارة امللف األمني وتوجيهه كام فعلت بعد العارش من حزيران عام ٢٠1٤م، حني سقطت 

حمافظة نينو ثم صالح الدين وأجزاء من حمافظة كركوك وديإىل بيد جماميع داعش التكفريية ، 

حيث أصدرت فتو الوجوب الكفائي التي دعت فيها القادرين عىل محل السالح للدفاع عن 

الوطن بوجه املد التكفريي الداعيش. وقد كشفت الفتو عن تأثري واسع للمرجعية الدينية 

يف الشارع العراقي أثار الكثري من املراقبني، ودعا جهات أخر إىل أعادة تقييم موقع املرجعية 

الدينية يف العراق، حيث تطوع أكثر من مليوين مواطن خالل فرتة قياسية، ووصلت طالئع 

املتطوعني إىل مناطق القتال بأسلحتها الشخصية قبل أكامل االستعدادات لتطوعهم وتدريبهم 

من لدن اجلهات احلكومية، وبالفعل لعبت فتو الوجوب الكفائي دورا جيدا جدا يف احلرب 

1  - انظر جدول رقم(٢٤).



٢٧1

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

 %1٢٫٣٣ قال  فيام  االستبيان،  يف  العينات  من   %٨٤٫٦٧ بحسب  األرهابية  التنظيامت  عىل 

بأهنا كانت جيدة.(1) وقد ذهب 1٧٫٦٧% من مؤيدي الفتو يف العينة إىل أهنا أدت إىل وقف 

اهنيار الدولة العراقية، عىل حني وصفها ٨% منهم بأهنا أوقفت اهنيار اجليش والقوات األمنية، 

وأهنا أفشلت مرشوع تقسيم العراق بحسب ٥٫٦٧% من العينات ، ومثلهم رأو أهنا نجحت 

أن  الدين  وصالح   ،نينو سقوط  بعد  رصحت  داعش  أن  حدّ  عىل  املقدسة،  املدن  محاية  يف 

 اهلدف التايل هو بغداد، وكربالء، والنجف، إال أن الكم االكرب من االرآء ومقداره ٦٠% رأ

ان فتو الوجوب الكفائي حققت كل تلك االهداف ، أي أهنا أوقفت اهنيار الدولة العراقية 

دولة شيعية وأخر سنية  العراق عىل  تقسيم  وافشلت مرشوع  والعسكرية،  األمنية  وقواهتا 

وثالثة كردية وتم تداوله إعالميا وبصورة واسعة يف اوقات سابقة، ومنعت وصول داعش إىل 

املدن الدينية املقدسة لد الشيعة وهي كربالء والنجف والكاظمية وسامراء.(٢) اما االستجابة 

الواسعة وامللفتة للنظر لفتو الوجوب الكفائي التي أصدرهتا املرجعية الدينية يف 1٤ حزيران 

عام ٢٠1٤م، أي بعد أربعة ايام من سقوط املوصل ، فقد ارجعها ٢٣% من العينية املبحوثة 

عىل  ظلت  الشيعي  الفرد  عىل  روحية  سلطة  متتلك  التي  الدينية  للمرجعية  الناس  طاعة  إىل 

الشيعي  العام  الرأي  يراها  والدكتاتورية، وهي سلطة  الشمولية  قلق لألنظمة  الدوام مصدر 

االستجابة  أن   %٦٫٣٣ قال  حني  يف   ،بأخر أو  بصورة  املعصومني  األئمة  لسلطة  امتدادا 

ان  الطائفي، عىل حدّ  او  املذهبي  التفسري  النظر عن  العراق برصف  أمن  للحفاظ عىل  كانت 

احلشد ضم متطوعني من أديان ومذاهب وقوميات متعددة ومل يقترص عىل الشيعة فقط وإن 

وتقسيمه  العراق  تشظي  منع  هبدف  كانت  االستجابة  ان   %٦ وقال  منهم،  االكرب  الكم  كان 

فيام أعطى ٥٫٦٧%  بينها،  فيام  متناحرة  كيانات  إىل  ، وربام حتويله  عىل أسس طائفية وقومية 

بالتصدي  بالرغبة  الكفائي  الوجوب   لفتو الشعبية  لالستجابة  فكريا  تفسريا  املستبانني  من 

للنسيج  مدمرا  فكرا  بوصفه   ،األخر العراق  مناطق  إىل  التكفريي  للفكر  املحتمل  للتمدد 

1  - انظر جدول رقم(٢٥).
٢  - انظر جدول رقم (٢٦).



٢٧٢

اآلخر  ورفض  واالكراه  القمع  اساس  عىل  يقوم  ألنه  والتعايش؛  السلم  ولقيم  االجتامعي 

،ويسعى لنرش سلوكيات وأفكار أقرب إىل قيم اجلاهلية والبداوة وقسوة الصحراء منها إىل 

سامحة اإلسالم ، وتأكيده قيم السالم واملحبة والتعايش السلمي وقبول االختالف الفكري 

غري املهدد للسلم االجتامعي والقيم النبيلة، يف حني قال ٥٩% من عينة البحث أن األسباب 

لدرجة   ، املرجعية   لفتو املليونية  البرشية  احلشود  تلك  استجابة  وراء  كانت  مجيعا  املتقدمة 

من   أخر ورشائح  املوظفني  فيها  استثنت  الحقة  توضيحات  اصدار  عىل  املرجعية  أجربت 

تلك الفتو، يف الوقت احلارض عىل أقل تقدير.(1)  وكانت للعينات قراءة أخر اكثر عمومية 

وأقل ختصيصا من القراءة السابقة ، حيث فرس ٣٣% منهم اندفاع الناس ملقاتلة اإلرهاب بعد 

سقوط نينو ومناطق آخر يف 1٠ حزبران ٢٠1٤م بأنه استجابة لفتو الوجوب الكفائي 

وها إىل مشاعر وطنية  التي أصدرهتا املرجعية بعد أربعة ايام من ذلك التاريخ، بإزاء ٤٫٦٧% ردّ

دفعت املواطنني للتطوع بعد أن بات واضحا أن االهنيار الذي سببه سقوط املوصل يف مؤسسة 

اجليش ويف احلالة املعنوية العامة كان كبريا وخطريا وينذر بكوارث أخر عىل الوحدة الوطنية 

االرهابية  واجلامعات  لداعش  االرهايب  املنهج  رفض  أن  إىل  العينة  من   %٤ وذهب  العراقية، 

األخر املتحالفة معها كان السبب وراء استجابة العراقيني للفتو، يف حني مجع ٥٨٫٣٣% 

 من العينة هذه األسباب الثالثة، فهي جمتمعة أفرزت هذه االستجابة الشعبية الواسعة لفتو

الرصاع  معادالت  حولت  االرض  عىل  تغيريات  بدورها  أحدثت  التي   ، الكفائي  الوجوب 

العسكري والنفيس واملعنوي واالعالمي لصالح العراق، بل واثرت يف املوقف الدويل الذي 

البلد من هتديدات داعش، وقد  بدأ يائسا يف بداية األمر من قدرة اجليش العراقي عىل محاية 

صدرت ترصحيات كثرية يف هذا االجتاه، لدرجة أن الواليات املتحدة دعت إىل إنشاء حتالف 

دويل واسع ملواجهة تقدم داعش يف العراق، لكن املوقف الدويل تغري كثريا  بعد االنتصارات 

 األخر األمنية  واالجهزة  والرشطة  اجليش  مع  بالتعاون  الشعبي  احلشد  حققها  التي 

1  - انظر جدول رقم(٢٧).



٢٧٣

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

والصحوات والبيشمركة، وتراجع احلديث عن فكرة إرسال قوات برية من التحالف الدويل 

بقيادة الواليات املتحدة األمريكية إىل العراق ملحاربة داعش ، وحل حمله اعرتاف بأن اجليش 

واحلشد الشعبي والبيشمركة والصحوات قادرة عىل مواجهة داعش عىل األرض مع بعض 
(1).الدعم التسليحي واجلوي واالستخباري من التحالف ودول العامل اآلخر

وما كشفه االستبيان عن مد تأثري املرجعية الدينية يف الرأي العام العراقي، الذي جتاوز كل 

املؤثرات الداخلية واخلارجية أيضا ، البد من أن جيعل البحث يطرح تساؤلني مهمني االول 

عن ثقل املرجعية الدينية، او بكلمة ادق موقع املرجعية الدينية يف سلم القو املؤثرة يف املشهد 

املقبلة، وقد كشفت أجوبة  اذا كان يؤيد استمرار هذا الدور يف املرحلة  العراقي، والثاين عام 

من استهدفهم االستبيان عن أن ٨٠% من الرأي العام العراقي يضع املرجعية الدينية يف املقام 

االول من حيث التأثري يف الساحة العراقية يف الوقت احلارض، بفارق كبري عن من وضعها يف 

املرتبة الثانية، وهم  1٧٫٦٧%  من العينات.(٢) وقد أيد ٧1٫٦٧% من العينات استمرار أداء 

املرجعية دور املوجه للرأي العام العراقي وبالتايل القرار السيايس يف البالد، بإزاء ٣٫٦٧% فقط 
عارضوا ذلك، يف حني ربط ٢٤٫٦٧% منهم استمرار هذا الدور ولكن يف جماالت حمددة.(٣)

 

1  - انظر جدول رقم(٢٨).
٢  - انظر جدول رقم (٢٩).
٣ - انظر جدول رقم (٣٠).





ال�اتمة



٢٧٥

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

اخلتام

     ان املرجعية الدينية يف النجف، وان مل تكن من دعاة التدخل يف العمل السيايس، تؤدي ومنذ 

سقوط النظام السابق عام ٢٠٠٣م، دورا مهام ورئيسيا يف العراق وصناعة القرار السيايس من 

خالل سيطرهتا الروحية عىل الرأي العام العراقي،  وقدرهتا عىل توجيهه بشكل يؤثر فيه الراي 

برمتها، وعليه يمكن اخلروج  السياسية  العملية  السيايس بل وادارة  القرار  العام عىل صناعة 

بالنتائج االتية:-

1- املرجعية الدينية، املؤثر االول واالقو يف الرأي العام العراقي يف مرحلة ما بعد التاسع 

من نيسان عام ٢٠٠٣م.

٢- املرجعية تستخدم أساليب متنوعة يف التواصل مع الرأي العام العراقي وتوجيهه صوب 

املطالبة بحقوقه املرشوعة.

٣- نجحت املرجعية الدينية من جتاوب الرأي العام العراقي معها يف فرض اإلرادة الشعبية 

سوآء عىل سلطات االحتالل ام القو السياسية العراقية.

٤- املرجعية الدينيةُ اثبتت عىل مد السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق قدرهتا عىل 

قراءة األحداث ببعد مستقبيل والتحرك بحذر شديد وحكمة عالية.

القانون  املتحدة، واستخدمت خطابا حياكي  العامل واألمم  انفتحت عىل  الدينية  املرجعية   -٥

الدويل وقواعد حقوق االنسان.

صناعة  يف  التأثري  حيث  من  االوىل  املرتبة  يف  تقف  األرشف  النجف  يف  الدينية  املرجعية   -٦

القرار السيايس يف العراق بتأثريها يف الرأي العام الذي يؤثر بدوره يف صناع القرار.

٧- املرجعية الدينية نجحت يف تغيري الكثري من اخلطط االمريكية لعراق ما بعد عام ٢٠٠٣م.

٨- املرجعية الدينية نجحت يف وضع األسس لبناء دولة مدنية دستورية يف العراق بعد سقوط 

النظام السابق.
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عىل  االستفتاء  يف  الواسعة  للمشاركة  العراقي  الشعب  دفعت  من  هي  الدينية  املرجعية    -٩

الدستور واقراره واملشاركة يف التجارب االنتخابية عىل الرغم من املخاطر االمنية.

األمني  االنفالت  من  واحلد  العراق  يف  األوضاع  ضبط  استطاعت  الدينية  املرجعية   -1٠

واالجتامعي بعد سقوط النظام ومنظومته األمنية واحلزبية وحل اجليش واألجهزة األمنية بعد 

االحتالل عام ٢٠٠٣م.

11- املرجعية الدينية نجحت يف إِفشال خمططات جر العراق صوب الفتنة الطائفية واحلرب 

األهلية.

1٢- أن فتو الوجوب الكفائي التي أصدرهتا املرجعية الدينية هي من أوقف اهنيار اجليش 

العراقي وأالجهزة االمنية بعد سقوط نينو، وصالح الدين، وأجزاء من دياىل، وكركوك يف 

حزيران عام ٢٠1٤م.

1٣- أن املرجعية الدينية استطاعت طمأنة خماوف بعض الدول العاملية واالقليمية من احتامل 

قيام دولة دينية يف العراق بالدعوة اىل دولة مدنية دستورية مؤسساتية ديمقراطية، وحث رجال 

الدين عىل عدم التدخل يف الشؤون السياسية واإلِدارية للدولة.

1٤- نسبة كبرية من العراقيني تثق بحكمة املرجعية وقدرهتا عىل محاية العراق.

يستمر  سوف  العام  الرأي  وتوجيه  العراقي  الشأن  إدارة  يف  االساس  املرجعية  دور  أن   -1٥

مادامت أوضاع العراق غري مستقرة، واملخاطر األمنية حتيط به.

ت دورا يف تقريب وجهات النظر بني مكونات الشعب العراقي كوهنا  1٦- املرجعية الدينية أدّ

حتظى بثقة واحرتامهم اجلميع.

الدينية عىل استخدام  1٧- عىل مد السنوات املاضية بعد سقوط النظام، أرصت املرجعية 



٢٧٧

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

خطاب وطني معتدل، ومل تستخدم لغة حتريضية او طائفية.

1٨- متكنت املرجعية الدينية وعرب ثقلها الكبري لد الرأي العام العراقي يف محاية االمالك 

العامة ومنع التجاوز عىل املؤسسات احلكومية، ومنع عمليات االنتقام بعد سقوط النظام 

السابق.

الشعب  مكونات  بني  العالقة  يؤزم  سيايس  قرار  أي  من  بالضد  املرجعية  وقفت   -1٩

العراقي، ومل ترتدد يف انتقاد بعض السلوكيات السياسية علنا.  



٢٧٨



المصادر



٢٧٩

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

 1- ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، ج٥، بريوت، دار صادر للطباعة.

٢- امحد عيل اخلفاجي، احلركات االسالمية املعارصة والعنف، دار الشؤون الثقافية العامة، 

العراق، بغداد، ٢٠٠٩.

٣- امحد فتح اهللا، معجم الفاظ الفقه اجلعفري، مطابع املدخول، ط1، (الدمام 1٩٩٤).

٤- اسحاق نقاش، شيعة العراق، ط1، قم، إيران، منشورات املكتبة احليدرية، مطبعة أمري، 

1٩٩٨م.

٥- بول بريمر، عام قضيته يف العراق، ترمجة عمر االيويب، دار الكتاب العريب، بريوت، ط1، 

.٢٠٠٦

٦- توفيق السيف، ضد االستبداد الفقه السيايس الشيعي يف عرص الغيبة، املركز الثقايف العريب، 

بريوت، لبنان،1٩٩٩.

٧- جعفر باقر حمبوبة، مايض النجف وحارضها، النجف االرشف، املطبعة احليدرية ،1٩٨٥م.

إلحياء  اخلزان  مطبعة  االمامية،  الشيعة  عند  العليا  الدينية  املرجعية  القزويني،  جودت   -٨

الرتاث، بريوت، لبنان، ط٢ ،٢٠1٤.

٩-  حامد البيايت، االرهاب يف العراق وخطورة انتقاله اىل دول املنطقة والعامل، مؤسسة شهيد 

املحراب، بغداد، ٢٠٠٥.

الرحلة العالجية لسامحة السيد السيستاين وازمة النجف عام ٢٠٠٤،  1٠- حامد اخلفاف، 

ط٣، دار املؤرخ العريب، بريوت لبنان،٢٠1٣.

11- حامد اخلفاف، النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين، ط٦، دار املؤرخ العريب، 

بريوت، لبنان، ٢٠1٥م.

1٢- حسن العلوي، اسوار الطني، دار الكنوز العربية، بريوت، لبنان، 1٩٩٥.

1٣- حسن العلوي، الشيعة والدولة القومية يف العراق 1٩1٤ م-1٩٩٠م، دار سبحان، قم، 

إيران،٢٠٠٥.
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1٤- حسن عباس نرص اهللا، النجف االرشف الق معرفة ووهج نضال، دار القارئ للطباعة 

والنرش، بريوت، لبنان،٢٠1٤.

1٥- حسني عىل العبادي، املرجعية الصاحلة، مطبعة الرشوق، النجف االرشف،٢٠1٩.

1٦- محيد الدهلوي، املرجعية بني الواقع والطموح، مؤسسة العارف للمطبوعات، بريوت، 

لبنان،٢٠٠٥.

1٧- حسني خرض الظاملي، فصل الدين عن السياسة فكرة استعامرية، مطبعة مؤسسة البالغ 

بريوت، لبنان،٢٠٠٥.

الزينبية نموذجا  العلمية  العلمية، دراسة وحتليل، احلوزة  الفاضيل، احلوزة  1٨- حسني عيل 

جملة املرشد، سوريا – دمشق، العددين 1٧ ـ 1٨، ٢٠٠٤.

للطباعة  البالغ  موسسة  ط1،  رجل،  يف  امة  السيستاين  االمام  الفاضيل،  عيل  حسني   -1٩

والنرش، بريوت، لبنان،٢٠٠٨.

٢٠- رزاق خمور داود، املرجعية الدينية والعمل السيايس، مطبعة الغدير، البرصة،٢٠٠٤.

٢1- رسول جعفريان، التشيع يف العراق وصالته باملرجعية وإيران، مكتبة فخراوي، املنامة، 

البحرين، ٢٠٠٨.

ديب،  للنرش،  مدارك  دار  ط٢،  الرفاعي،  طالب  السيد  آمايل  اخليون،  رشيد   -٢٢

االمارات،٢٠1٢.

منشورات  العراق،  يف  الدينية  واحلركات  االحزاب  السياسة  الهوت  اخليون،  رشيد   -٢٣

اجلمل، ط1، بغداد بريوت اربيل، ٢٠٠٩.

السيايس  الفكر  يف  وأثره  اخلميني  لإلمام  الثوري  السيايس  الفكر  البغدادي،  سامي   -٢٤

العراقي، مركز اهلد للدراسات احلوزوية، مطبعة البينة، النجف، العراق،٢٠11.

البينة،  مطبعة  العلمية،  احلوزة  مراجع   لد والقيادة  الدولة  مبادئ  البغدادي،  سامي   -٢٥

النجف االرشف،٢٠1٠.



٢٨1

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

٢٦- سليم اجلبوري، السيد السيستاين مرجعية االنسانية والعيش املشرتك، ط1، دار الرافدين 

للطباعة والنرش، بريوت، لبنان،٢٠1٣.

مؤسسة  مطبعة  احلكم،  جملس  دهاليز  يف  اوراق  العراق  حكموا  كيف  اخلياط،  سيف   -٢٧

السفري، بغداد، ٢٠٠٥م.

٢٨- صادق حقيقت، توزيع السلطة يف الفكر السيايس الشيعي، ترمجة حسني صايف، مركز 

احلضارات لتنمية الفكر االسالمي، بريوت، لبنان، ٢٠1٤.

احياء  مؤسسة  والسيايس،  الثقايف  املعرتك  يف  العلمية  احلوزة  القبانجي،  الدين  صدر   -٢٩

الرتاث الشيعي، النجف،1٤٢٧.

٣٠- صدر الدين القبانجي، بحوث يف خط املرجعية، سلسلة دراسات سياسية، ط1 قم – 

إيران، إصدار مكتب شؤون املبلغني، ٢٠٠1.

العامل،  مطبعة  اسالمية،  نظر  وجهة  من  جتديد  السياسة  علم  القبانجي،  الدين  صدر   -٣1

النجف االرشف،٢٠٠٦.

٣٢- صدر الدين القبانجي، املذهب السيايس يف االسالم، ط٢، دار االضواء، بريوت، لبنان، 

1٩٨٥.حممد الريشهري، القيادة يف االسالم، تعريب عيل االسدي، مطبعة دار احلديث، قم، 

إيران،1٤1٧ه.

املعارص،  االسالمي  الفكر  يف  دراسة  والديمقراطية  االسالميون  الرزاق،  عبد  صالح   -٣٣

مطبعة الساقي، ط٣، ٢٠1٥.

٣٤- عادل رؤوف، عراق بال قيادة، قراءة نقدية يف ازمة القيادة االسالمية الشيعية يف العراق 

احلديث، ط1، دمشق، املركز العراقي لإلعالم والدراسات، ٢٠٠٢م.

٣٥- عباس جعفر االمامي، الدور السيايس للمرجعية الدينية يف العراق احلديث، مطبعة بيت 

العلم للناهبني، بريوت، لبنان،٢٠11.
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العارف  احلديث،  العراق  يف  الدينية  للمرجعية  العامة  الرقابة  االمامي،  جعفر  عباس   -٣٦

للمطبوعات، بريوت، لبنان، ٢٠1٤.

٣٧- عباس كاظم، ثورة 1٩٢٠ قراءة جديدة يف ضوء الوثائق التارخيية، ترمجة حسن ناظم، 

التنوير للطباعة، بريوت، لبنان، ٢٠1٤.

حدود،  بال  مؤمنون  مؤسسة  النجف،  مدرسة  يف  الدولة  مفهوم  الرفاعي،  اجلبار  عبد   -٣٨

الرباط، املغرب، ٢٠1٤.

٣٩- عبد اجلواد ياسني، السلطة يف االسالم نقد النظرية السياسية ج٢، املركز الثقايف العريب، 

الدار البيضاء، املغرب،٢٠٠٩.

للدراسات   اهلد مركز  واملرجعية،  والقيادة  الفكر  اعالم  من  نجف،  ال  الكريم  عبد   -٤٠

احلوزوية، مطبعة البينة، النجف العراق،٢٠11.

مؤسسة  ط٣،  التطوير،  ومشاريع  النظام  االرشف  النجف  حوزة  احلكيم،  اهلادي  عبد   -٤1

األعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان،٢٠1٢م.

٤٢- عبد اهلادي احلكيم، الفتاو امليرسة طبقا لفتاو السيد السيستاين، ط٥٠، د م، 1٤1٦ هـ.

٤٣- عزيز الدفاعي، دولة البعد الواحد، مطابع احلرف العريب، بريوت، لبنان، ٢٠11.

1٩٢٠ـ  اإلصالحية  وحركتها  معاملها  النجف  يف  العلمية  احلوزة  البهاديل،  امحد  عيل   -٤٤

1٩٨٠، بريوت، دار الزهراء للطباعة،1٩٩٢.

٤٥- عيل الوردي، ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث، منشورات املكتبة احليدرية، 

قم، إيران، مطبعة رشيعت، 1٩٥٨.

٤٦- عيل فياض، نظريات السلطة يف الفكر السيايس الشيعي املعارص، مركز احلضارة لتنمية 

الفكر االسالمي، ط٢، بريوت ٢٠1٠.

الرائد  السيستاين،  االمام  حياة  من  ملحات  سياسة  ورجل  عرص  فقيه  البغدادي،  عامر   -٤٧

للطباعة، النجف االرشف، ط٢، د.ت. 
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٤٨- غالب الشابندر، السيستاين راهنا، الدار البيضاء، لبنان، بريوت،٢٠1٥. 

٤٩- فراس طارق مكية، قصة االنتخابات ثورة الدستور يف العراق ٢٠٠٣-٢٠٠٥، ط٢، 

دار البذرة للطباعة والنرش، النجف،٢٠1٤.

٥٠- فؤاد ابراهيم، الفقيه والدولة تطور الفكر السيايس الشيعي، دار الكنوز االدبية، بريوت، 

لبنان،1٩٩٨.

٥1- فيبي مار، عراق ما بعد ٢٠٠٣، ترمجة مصطفى نعامن امحد، مطابع دار امل اجلديدة، دمشق، 

سوريا،٢٠1٣.

٥٦- كامل خورشيد مراد، مدخل اىل الراي العام، دار املسرية، عامن، االردن، ٢٠11.

ومواقفه  مرجعيته  عىل  واضواء  سريته  اليزدي  كاظم  حممد  السيد  اجلبوري،  سلامن  كامل   -٥٧

ووثائقه السياسية، ط1، مطبعة برهان، قم، إيران،٢٠٠٦.

اآلداب  مطبعة  االرشف،  النجف  ط1،  العرشين،  ثورة  يف  الكوفة  اجلبوري،  سلامن  كامل   -٥٨

.1٩٧٢،

دراستها  ومصادر  1٩٢٠ـ  العراقية  الثورة  إعالم  مذكرات  اجلبوري،  سلامن  كامل   -٢٦  -٥٩

البالغ للطباعة  السيايس احلديث، (د.م)، مؤسسة  العراق  تاريخ  -حقائق ووثائق ومذكرات من 

والنرش والتوزيع، (د.ت).

٦٠- كريم الرساجي، االسس الدينية لالجتاهات السلفية، دار السالم، بريوت، لبنان، ٢٠1٠.

٦1- كامل احليدري، مدخل اىل االمامة، دار الصادقني، قم، إيران،٢٠٠٠.

إلحالل  املتخبطة  واجلهود  االمريكي  االحتالل  املهدور  النرص  دايموند،  الري   -٦٢

الديمقراطية يف العراق، مركز اخلليج لألبحاث، ديب، االمارات العربية املتحدة، ٢٠٠٧.

٦٣- حمسن كديور، نظريات الدولة يف الفقه الشيعي، ترمجة حممد شقري، دار اهلادي، بريوت، 

لبنان،٢٠٠٤.

٦٤- حممد احلسيني الشريازي، السبيل اىل اهناض املسلمني، دار الصادق للطباعة، كربالء،٢٠٠٤.
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٦٥- الشيخ حممد اسحاق الفياض، منهاج الصاحلني العبادات، ج1، د.م، 1٤٢٦ هـ.

بريوت،  للمطبوعات،  العارف  الدينية،  واملرجعية  االرشف  النجف  العلوم،  بحر  حممد   -٦٦

لبنان،٢٠1٥.

بريوت،  والنرش،  للطباعة  االمرية  االمامية،  عند  السيايس  النظام  اسس  السند،  حممد  الشيخ   -٦٧

لبنان،٢٠1٢.

بريوت،  والنرش،  للطباعة  االمرية  والديمقراطية،  النص  بني  احلاكمية  السند،  حممد  الشيخ   -٦٨

لبنان،٢٠1٢.

٦٩- حممد الغروي، املرجعية ومواقفها السياسية، دار املحجة البيضاء، لبنان،٢٠٠٣.

٧٠- حممد باقر البهاديل، احلياة الفكرية يف النجف االرشف، مطبعة ستارة،٢٠٠٤م.

٧1- حممد باقر احلكيم، احلوزة العلمية املرشوع االسالمي واحلضاري، حتقيق السيد حممود احلكيم، 

ط٢، مطبعة النخيل، (د.م)، (د.ت).

قم،  عرتت،  مطبعة  ادوارها،  تطورها  مراحل  نشؤها  العلمية  احلوزة  احلكيم،  باقر  حممد   -٧٢

إيران،1٤٢٤هـ.

٧٣- حممد باقر احلكيم، املرجعية الدينية، ط1، مطبعة عرتت،٢٠٠٥.

٧٤- حممد باقر احلكيم، مرجعية االمام احلكيم نظرة حتليلية شاملة، مطبعة عرتت، قم، إيران،1٤٢٤ هـ.

٧٥- حممد باقر احلكيم، الوحدة االسالمية من منظور الثقلني، مطبعة االمري، قم، إيران،1٤1٣ هـ.

٧٦- حممد باقر الصدر، االسالم يقود احلياة، ط1، دار الكتاب االسالمي، قم، إيران، 1٩٨٢.

الساقي،  مطبعة  االسالمية،  االمة  وحدة  يف  العلمية  احلوزة  دور  النوري،  جعفر  حممد   -٧٧

ط٣، ٢٠1٥.

٧٨- حممد جواد مغنية، الشيعة واحلاكمون، ط٥، بريوت، اهلالل للطباعة والنرش ،1٩٨1.

مؤسسة  بريوت  االرشف،  النجف  يف  العليا  املرجعية  أساطني  الصغري،  حسني  حممد   -٧٩

البالغ، دار سلوين، ٢٠٠٣م.
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٨٠- الشيخ حممد منتظري، والية الفقيه يف فقه الدولة االسالمية، ط٢، ج1، املركز العاملي 

للدراسات االسالمية، قم، إيران.1٤٠٩هـ.

٨1- حممد رضا املظفر، عقائد األمامية، النجف االرشف، 1٩٥٤

النجف  يف  احليدرية  املطبعة  وأصوهلا،  الشيعة  أصل  الغطاء،  كاشف  حسني  حممد   -٨٢

األرشف، 1٩٨٥.

٨٣- حممد سعيد احلكيم، يف رحاب العقيدة، ط٢، موسسة احلكمة للثقافة االسالمية،٢٠٠٩.

٨٤- حممد سعيد احلكيم، املرجعية الدينية وقضايا اخر، ج 1،٢، مؤسسة احلكمة للثقافة 

واالعالم، النجف االرشف، ط 1٠ ،٢٠11.

موسوعة  واملاركسية،  الدين  يف  مساجالت  والشيوعية  الشيعة  الطرحيي،  سعيد  حممد   -٨٥

املوسم، العدد ٨٩، ج1، املكتبة امللكية الهاي،٢٠11.

٨٦- حممد صادق بحر العلوم، االمام السيستاين شيخ املرجعية املعارصة، دار املحجة البيضاء، 

بريوت، لبنان،٢٠٠٩.

اإلنسانية  النجف االرشف إسهامات يف احلضارة  العلوم وآخرون،  ٨٧- حممد صادق بحر 

كربالء  مركز  لندن،  اكسرتا،  بوك  النارش  إنكلرتا،  يف  اإلسالمي  املركز  مع  بالتعاون  طبع 

للبحوث والدراسات، ٢٠٠٠.

٨٨- حممد صادق اهلاشمي، الثقافة السياسية للشعب العراقي وأبرز حتوالهتا، مطبعة الساقي، 

بريوت، لبنان،٢٠1٣.

٨٩- حممد علوش، داعش واخواهتا من القاعدة اىل الدولة االسالمية، مطبعة رياض الريس، 

بريوت، لبنان، ٢٠1٥م.

٩٠- حممد مهدي اآلصفي، االمة الواحدة واملوقف من الفتنة الطائفية، مطبعة جماب،1٤٣٢ه.

العرتة  مطبعة  احلكيم،  باقر  حممد  للسيد  السيايس  الفكر  املوسوي،  ناجي  مصطفى   -٩٢

الطاهرة، النجف االرشف،٢٠٠٨.
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٩٣- نجو صالح جواد، املرجعية الدينية والعراق جدلية الدين والسياسة،٢٠1٠.

٩٤- الشيخ نوري حاتم الساعدي، النظام السيايس يف االسالم، د م، بغداد، ٢٠1٣.

للدراسات  الغدير  مركز  إيران،   – قم  ط٢،  معاملة،  نشأته،  التشيع،  املوسوي،  هاشم   -٩٥

اإلسالمية، مطبعة فرودين، 1٩٩1م.

٩٦- دستور مجهورية العراق، ط٧، جملس النواب، الدائرة االعالمية، ط٧ ،٢٠1٣.

الرسائل واالطاريح: -

1- اثري ادريس عبد الزهرة، واقع بناء الدولة الديمقراطية املدنية يف العراق بعد العام ٢٠٠٣ 

ومستقبلها، اطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد،٢٠1٣.

٢- افياء وطن الزيادي، العالقة بني العراق واالمم املتحدة يف ضوء الفصل السابع بعد العام 

٢٠٠٣، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد،٢٠11.

بعد عام  العراق  السياسية يف  العملية  الدينية يف  املرجعية  السادة خليف، دور  باسم عبد   -٣

٢٠٠٣، (رسالة ماجستري غري منشورة)، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد،٢٠1٠.

٤- خرض عبد الشهيد جبار، الفكر السيايس عند حممد حسني النائيني، رسالة ماجستري غري 

منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد،٢٠1٠.

٥- عبد السالم شهيد العيسى، احلكم الصالح يف الفكر السيايس االسالمي املعارص، (رسالة 

ماجستري غري منشورة)، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد،٢٠1٠.

٦- عالء عزيز كريم، موقف احلوزة العلمية يف النجف األرشف من التطورات السياسية يف 

العراق 1٩٢1 ـــ 1٩٢٤، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية / جامعة بابل ،٢٠٠٧.

والرؤية  االمريكية  الرؤية  بني  ما  العراق  يف  الديمقراطي  اخليار  عزيز،  كوركيس  فراس   -٧

الوطنية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد،٢٠٠٨.

املعارص،  الشيعي  االسالمي  السيايس  الفكر  يف  الدولة  االعرجي،  مهدي  كاظم  حممد   -٨
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(رسالة ماجستري غري منشورة)، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد،٢٠11.

غري  ماجستري  (رسالة   ،٢٠٠٣ العام  بعد  العراق  يف  احلكم  ازمة  رشيف،  مهدي  نجالء   -٩

منشورة)، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد،٢٠1٢.

1٠- وسن سعيد عبود الكرعاوي، السيد حمسن الطباطبائي احلكيم ودوره السيايس والفكري 

الرتبية  كلية  جملس  اىل  مقدمة  منشورة)  (غري  دكتوراه  اطروحة   ،1٩٧٠-1٩٤٦ العراق  يف 

بجامعة القادسية لنيل درجة دكتوراه فلسفة يف التاريخ احلديث واملعارص،٢٠٠٧.

املقابالت الشخصية:

1- مقابلة خاصة اجراها الباحث مع السيد صدر الدين القبانجي بتاريخ ٤\1٢\٢٠1٤.

٢- مقابلة خاصة اجراها الباحث مع الشيخ عيل النجفي نجل املرجع بشري النجفي بتاريخ 

.٢٠1٦\٥\1٥

للحوار  احلكمة  مركز  مدير  احلكيم  صالح  السيد  مع  الباحث  اجراها  خاصة  مقابلة   -٣

والتعاون بتاريخ 1٦\٦\٢٠1٥.

البحوث والدراسات:

1- الصحف واملجالت

اكاديمية  نرش  املوسم،  مطبوعات  وذكريات،  سرية  اخلوئي  االمام  الشاكري،  حسني   -٢

الكوفة، د ت.

٣- حيدر حممد السهالين، الفقه السيايس ملرجعية النجف املعارصة، جملة العميد، كلية الفقه، 

جامعة الكوفة، ال اصدار1٨ ، ٢٠1٣.

٤- زينب شفيق، دور حوزة النجف يف مساعدة الثورات االسالمية، اهلد(جملة)، العراق، 
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ع11، س٣، 1٤٣1.

 ،1٤٩ العدد  النور(جملة)،  االسالميني،  املفكرين  عن  السيايس  االصالح  الرزاق،  عبد  صالح   -٥

ترشين اول ٢٠٠٣.

٦- صالح عبد الرزاق، فتو اجلهاد للسيد السيستاين خلفيتها وظروفها، جريدة البينة، ٢٢\٦\٢٠1٤.

الصفحة  ال عدد1٦٧1، 1٦ اب ٢٠٠٤،  املستقبل،  النجف، صحيفة  معارك  العامري،  ٧- عصام 

االوىل.

٨- عقيل سعيد، السجال الفكري والفقهي عند الفكر االسالمي الشيعي حول الدولة، الكلمة(جملة)، 

العدد 1٨، السنة اخلامسة، 1٩٩٨.

العراق، دار  العلمية يف وحدة االمة االسالمية، اهلد(جملة)،  النوري، دور احلوزة  ٩- حممد جعفر 

اهلد، النجف، ٢٠1٣.

1٠- حممد جعفر شمس الدين، دور احلوزات العلمية يف عملية التغيري، جملة املنطق، بريوت، عدد 

٤٤ – ٤٥ (متوز-اب 1٩٨٨م).

11- حممد سعيد الطرحيي، االمام اخلوئي املرجع الشيعي االكرب، جملة املوسم الفصلية، عدد خاص، 

مطبوعات املوسم،1٩٩٣.

1٢- حممد صالح االسود، املرجعية الدينية الشيعية كخطاب بديل، اهلد(جملة)، العدد 11، السنة 

الثالثة،1٤٣1هـ.

1٣- حممد مهدي االصفي، االمة الواحدة واملوقف من الفتنة الطائفية، شؤون مرشقية(جملة)، لبنان، 

العدد1، ٢٠٠٨.

العدد1،  لبنان،  العراق، شؤون مرشقية(جملة)،  السياسية للطائفية يف  املكونات  1٤- مهدي الرشع، 

.٢٠٠٨

العدد1٢،  العراق،  اهلد(جملة)،  قرن،  نصف  يف  الدينية  املرجعية  اخلزرجي،  نضري   -1٥

السنة٤، 1٤٣٢ هـ.
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االنرتنت: -

www.sistani.org 1- املوقع الرسمي للسيد السيستاين

alfayadh.org ٢- موقع اية اهللا الشيخ الفياض

.www.alhakeem.com ،٣- موقع اية اهللا السيد حممد سعيد احلكيم

www.alnajafy.com ،٤ - موقع اية اهللا الشيخ بشري النجفي

.www.alshirazi.net ،٥- موقع اية اهللا السيد صادق الشريازي

www.un.org\arabic\news ،٦- مركز انباء االمم املتحدة، انرتنت

www.alhikmeh.org ،٧- مركز احلكمة للحوار والتعاون

www.alkhoei.net ،٨- املوقع الرسمي ملؤسسة االمام اخلوئي

WWW.AL-MONITOR،COM -٩

http://www.ihec.iq ،1٠- نرشة معلومات االمم املتحدة النتخابات ٢٠٠٥، انرتنت

www.alarabiya.net ،11- موقع قناة العربية

WWW.ALJAZERA.NET ،1٢- موقع اجلزيرة

ar.wikipedia.org ،1٣- املوسوعة احلرة

 www.alwatan.com.ku ،1٤-جريدة الوطن

www.kitabat.com ،1٥- موقع كتابات االلكرتوين

www.almotamar.net ،1٦- املؤمتر نت

.www.swissinfo.ch -1٧

www.a;-akhbar.com ،1٨- صحيفة االخبار اللبنانية

www.albayan.ae ،1٩-  صحيفة البيان

 wilayah.info ،٢٠- موقع الوالية االلكرتوين

www.uofislam.net ،٢1- موقع اجلامعة االسالمية يف بابل، انرتنت
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املصادر االجنبية
1-Why Ayatollah Al-Sistani's Iraq Fatwa Is So Important،- INTERNA-

TIONALBUSNESSTIMES,SATURDAY, www.ibtimes.com

2-Ali al-sistani shiit cleric, by: the editor of encyclopedia britanica. 

www.britanica.com.

3-INTERNATIONAL BUSNEES TIMES.www.ibtimes.com

4-Call to arms a reminder of power of Iraq's Ayatollah Ali al-sistani.

www.washingtonpost.com.

5-Roy Mottahedeh, the Mantle of Prophet: Religion and Politics in 

Iran, (New York, 1985), 91-92.

6-Meri Litvak,"The Shii ulama of Najaf and Karbala, 1791-1904: A So-

ciopolitical Analysis"(PH.D.harvard, 1991, PP85-86.

7- Abbas Amant,"In between the Madrasa and the Market place, The 

Designation of Clerical Leadership in Modern Shiism"in Authority 

and Political, Cultural in Shiism, ed.said Ami Arjumand (Albany, N.Y, 

1988), p103.

8-Ireland, Iraq: political development, p 450.
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المــــالحــــق



ملحق 1
نامذج من اجوبة املرجعية الدينية حول املمتلكات العامة

 وحفظ ارواح املواطنني 

أ - حتريم االستيالء عىل املمتلكات العامة.
ب - حتريم االستيالء عىل دوائر الدولة واملستشفيات واسلحة اجليش.

ت - حتريم التعامل باملرسوقات من دوائر الدولة بيعا ورشاًء.
ث - حتريم االستيالء عىل أرايض الدولة وبناء الدور السكنية عليها.

ج - حتريم االستيالء عىل ملفات الدوائر األمنية.
ح - حتريم الفساد اإلداري يف دوائر الدولة.

خ - حتريم االعتداء عىل األقليات وخاصًة املسيحيني.



٢٩٤

السيد السيستاين حيرم االستيالء عىل املمتلكات العامة
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السيد السيستاين حيرم االستيالء عىل دوائر الدولة واملستشفيات واسلحة 
اجليش
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السيد السيستاين حيرم التعامل باملرسوقات من دوائر الدولة بيعا ورشاًء
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السيد السيستاين حيرم االستيالء عىل أرايض الدولة وبناء الدور السكنية 
عليها
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السيد السيستاين حيرم االستيالء عىل ملفات الدوائر األمنية
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السيد السيستاين حيرم الفساد اإلداري يف دوائر الدولة



٣٠٠

السيد السيستاين حيرم االعتداء عىل األقليات وخاصًة املسيحيني



2ملحق

نامذج من آراء السيد السيستاين حول الدستور
 واللجنة الدستورية وقانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية.

أ -  رفض تعيني اللجنة الدستورية من قبل االحتالل.
ب - وجوب اختيار جلنة كتابة الدستور من قبل الشعب.

ت - رسالة اىل ممثل األمني العام لألمم املتحدة رفض قانون املرحلة االنتقالية.
ث - رسالة اىل رئيس جملس االمن الدويل ترفض ادراج 

قانون املرحلة االنتقالية يف قرار املجلس بشأن العراق.
ج - حتفظات عىل قانون املرحلة االنتقالية.

ح - حتفظ اخر عىل قانون املرحلة االنتقالية.
خ - وجوب كتابة الدستور بأياد عراقية.

د - التأكيد عىل الثوابت الدينية يف الدستور اجلديد.



٣٠٢

السيد السيستاين يرفض تعيني اللجنة الدستورية من قبل االحتالل



٣٠٣

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

السيد السيستاين يشرتط اختيار جلنة كتابة الدستور من قبل الشعب



٣٠٤

رسالة السيد السيستاين اىل ممثل األمني العام لألمم املتحدة لرفض 
قانون املرحلة االنتقالية



٣٠٥

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

رسالة السيد السيستاين اىل رئيس جملس االمن الدويل التي ترفض 
ادراج قانون املرحلة االنتقالية يف قرار املجلس بشأن العراق



٣٠٦

حتفظات السيد السيستاين عىل قانون املرحلة االنتقالية



٣٠٧

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

حتفظ اخر للسيد السيستاين عىل قانون املرحلة االنتقالية



٣٠٨

السيد السيستاين يشرتط كتابة الدستور بأياد عراقية



٣٠٩

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

السيد السيستاين يؤكد الثوابت الدينية يف الدستور اجلديد





٣11

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

ملحق ٣

نامذج من آراء السيد السيستاين حول االنتخابات

أ - التأكيد عىل اجراء االنتخابات.
ب -  وجوب تأكد الناخبني من وجود أسامئهم يف سجالت االنتخابات

ت - احلث عىل املشاركة يف انتخابات جملس النواب.
ث - املرجعية عىل مسافة واحدة من املرشحني.

ج - تأكيد املشاركة يف االنتخابات.



٣1٢

السيد السيستاين يؤكد رضورة اجراء االنتخابات



٣1٣

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

يف  أسامئهم  وجود  من  بالتأكد  الناخبني  يطالب  السيستاين  السيد 
سجالت االنتخابات



٣1٤

السيد السيستاين حيث عىل املشاركة يف انتخابات جملس النواب



٣1٥

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

املرجعية تعلن وقوفها عىل مسافة واحدة من مجيع املرشحني



٣1٦

السيد السيستاين يؤكد عىل املشاركة يف انتخابات جملس النواب



٣1٧

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

ملحق ٤

نامذج ملواقف السيد السيستاين حول احلوادث 
االمنية وتفجريات سامراء ونبذ الفتنة الطائفية

أ - بيان استنكار تفجري العسكريني يف سامراء.
ب - التحذير من الفتنة الطائفية

ت - الدعوة اىل الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة.
ث - بيان استنكار تفجري مئذنتي العسكريني.

ج - بيان ضد الفتنة الطائفية وقتل األبرياء.



٣1٨

بيان للسيد السيستاين يستنكر تفجري االمامني العسكريني يف سامراء



٣1٩

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

السيد السيستاين حيذر من الفتنة الطائفية



٣٢٠

السيد السيستاين يدعو اىل الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة



٣٢1

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

السيد السيستاين يستنكر تفجري مئذنتي اإلمامني العسكريني



٣٢٢

بيان للسيد السيستاين ضد الفتنة الطائفية وقتل األبرياء



٣٢٣

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

ملحق ٥
بيان حول سقوط نينو يف 1٠ حزيران ٢٠1٤  



٣٢٤

ملحق ٦

نموذج من استامرة االستبانة التي وزعها 
الباحث حول دور املرجعية يف الرأي العام العراقي



٣٢٥

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م

ملحق ٦

نموذج من استامرة االستبانة التي وزعها 
الباحث حول دور املرجعية يف الرأي العام العراقي



٣٢٦



٣٢٧

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م



٣٢٨



٣٢٩

املرجعية الدينية يف النجف واثرها يف الرأي العام العراقي بعد عام ٢٠٠٣م
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sections with an introduction and a conclusion first 

.Chapter one "means the influence of the religious 

authority in public opinion, including means direct 

cross-Fatwa and speeches and statements and 

practical move. And indirect through statements 

and press leaks, as well as agents and accredited, 
and cultural institutions and intellectual backed by 

Marjieya. As the second quarter, which came under 

the title of "the Marjieya and state-building after 

the year 2003 over public opinion," the movement 

is the principal focus on the positions of ayatollah 

Ali al-Sistani and the events that intervention, 
such as writing the constitution, elections and the 

appointment of the government and the events of 

Najaf and the bombing of the military in Samarra, 
down to the advisory opinion about the Ulkipaia 

jihad fatwa to ayatullah Sistani in June 2014.The  

Chapter III was conduct a poll for mixed samples on 

the positions of Marjieya and the amount of impact 

and the causes of the effect, in a scientific data were 

analyzed to determine the degree of Marjieya impact 

on  public opinion in Iraq.



ABSTRACT

       The book carried the title " The religious Marjeiya 

in Najaf and its impact on public opinion of Iraqis after 

2003" and carried on the assumption that the Marjeiya 

reference an important and decisive role in Iraq after 

2003, although no announcement of direct intervention 

in politics, so much so that the United States did not able 

to overlooked the role of Marjieya represented by Mr. Ali 

al-Sistani in important issues regarding the form Iraq 

after the fall of Saddam Hussein's regime, especially in 

particular issues such as the constitution, elections and 

form of government. In the same vein goes the Iraqi 

governments, which was formed after 2003, which was 

keen to give into a large political reference to do that 

formed an important factor in the decision of the Iraqi 

political structure and implementation mechanisms. 

So that the search for assumpted and based on the 

above big role of Marjieya in Iraqi political life through 

its influence in the formulation of public opinion trends 

in Iraq.

The book  consists of an introductory chapter reviews 

the evolution of the Hawza in Najaf since founded by 

Sheikh Tusi mid atheist century AD and until the early 

twentieth century, and the three main chapters in several 
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