ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ:املرجعية الدينية يف النﺠﻒ واﺛرﻫا يف الرأي العاﻡ العراقﻲ بعد عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ.
ﺍﻟﻨﱠﺎﴍ :العتﺒة الع ﱠﺒاسية املﻘدﱠ سة  -مرﻛﺰ العميد الدوﱄ للﺒحوث والدراسات -قسم الرسائل واألطاريﺢ اجلامعية
ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ :رﺿواﻥ عﺒد اﳍادي السالمﻲ
اإلدارﺓ الفنية :ﻡ.ﻡ .عامر ﻓاﺿل.
ﺍﻟﺘﱠﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﻲ :حسني ﺷمراﻥ  -حسني عﻘيل ابو ﻏريﺐ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﹼﺴﺦ٥٠٠ :
 1٤٣٩ﻫـ  ٢٠1٨ -ﻡ .

حﻘوﻕ النﱠﴩ والتﱠوﺯيﻊ ﳏفوﻇة للعتﺒة الع ﱠﺒاسية املﻘدﱠ سة  -مرﻛﺰ العميد الدوﱄ للﺒحوث والدراسات.
رقم االيداﻉ يف دار الكتﺐ و الوﺛائق العراقية  ٢٦1٢لسنة ٢٠1٦ﻡ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :١
ﻫﺬﻩ الدراسة رسالة ماجستﲑ مﻘدمة اﱃ ﳎلﺲ معهد العلمني للدراسات
العليا-النﺠﻒ االرشﻑ ،لنيل ﺷهادﺓ املاجستﲑ يف العلوﻡ السياسية،
وقد جرت بﺈرشاﻑ أ.ﻡ.د ﲪيد ﻓاﺿل ،و ﹸأجيﺰت يف سنة 1٤٣٧ﻫـ-
٢٠1٦ﻡ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :٢
ﹸعﱪ عن وجهة نﻈر ﻛاﺗﺒها.
اﻵراء املعروﺿة ﺗ ﹼ


﴿ﺷ ﹺهدﹶ اﷲ ﹶأ ﱠن ﹸﻪ ﹶ
ال ﺇﹺ ﹶل ﹶﻪ ﺇﹺ ﱠ
ال ﹸﻫ ﹶو ﹶو ﹾاملﹶ ﹶ
ﹶ
الئﹺ ﹶك ﹸة
ﹶو ﹸأ ﹾو ﹸلو ﹾا ا ﹾل ﹺع ﹾل ﹺم ﹶقﺂئﹺ ﹶ ًام بﹺا ﹾل ﹺﻘ ﹾس ﹺﻂ ﹶ
ال ﺇﹺ ﹶل ﹶﻪ ﺇﹺ ﱠ
ال ﹸﻫ ﹶو
ا ﹾل ﹶع ﹺﺰ ﹸيﺰ ﹾ ﹶ
يم﴾
اﳊ ﹺك ﹸ
ﺻﺪﻕ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ :ﺍﻵﻳﺔ١٨:

اإلهداء
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..

ﻛﻠﻤﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰ
يﻄيﺐ ملرﻛﺰ العميد الدوﱄ للﺒحوث والدراسات التابﻊ لﻘسم الشﺆوﻥ الفكرية والﺜﻘاﻓية

الﻘراء األﻛارﻡ باإلصدار الﺜاﲏ من سلسلة
يف العتﺒة العﺒاسية املﻘدسة أﻥ يتحﻒ متابعيﻪ من ﹼ

))منارات(( التﻲ حترﺹ عىل طﺒاعة الدراسات األﻛاديمية املتميﺰﺓ بموﺿوعاﲥا وﺗﻘديمها
ﻓائدﺓ علمية وﺛﻘاﻓية سواء يف حﻘل اختﺼاصها أﻡ يف حﻘول املعرﻓة األخر ،ﻓﺒعدما جاء

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

االصــدار الﺜاﲏ ﹸخﺺ بموﺿوﻉ ))املرجعية الدينية يف النﺠﻒ وأﺛرﻫا يف الرأي العاﻡ

العراقﻲ بعد عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ (( وال ينكر ما ﳍﺬا املوﺿوﻉ من أﳘية بالﻐة متﺄﺗية من ﺗعلﻘﻪ
باملرجعية الدينية املﻘاﻡ الرﻓيﻊ والسلﻄة الروحية العليا التﻲ حتتل منﺰلة مرموقة يف الوسﻄني

االسالمﻲ ،والشيعﻲ منﻪ بشكل خاﺹ ،وﳍا نفوذ ﻛﺒﲑ يف األوساﻁ الشعﺒية ﳚعلها احد

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

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

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

سﻘوﻁ النﻈاﻡ السابق ودخول قوات التحالﻒ الدوﱄ بﻘيادﺓ امريكا للعراﻕ عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ،
ومد استﺠابة الشارﻉ لتوجيهات املرجعية وﺛﻘتﻪ ﲠا ،والسيام يف بلد ﻛالعراﻕ متعدد

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

حتﺖ االحتالل االجنﺒﻲ ،وعليﻪ -واﳊال ﻫﺬﻩ -ﹾ
أﻥ يﺆسﺲ لدولة ديمﻘراطية جديدﺓ وسﻂ
ﻓراﻍ ﺇداري وأمنﻲ وقانوﲏ ﻛﺒﲑ.

لﻘد حاولﺖ الدراسة بفﺼلها التمهيدي وﻓﺼوﳍا الﺜالﺛة اﻥ ﺗتعرﺽ لﻸدوار واملواقﻒ

والوسائل التﻲ ﺗﺒنتها املرجعية للتﺄﺛﲑ عىل الشارﻉ العراقﻲ بمﺨتلﻒ طوائفﻪ يف ﻇل أوﺿاﻉ
مر ﲠا  ،واستﻄاعﺖ بﺬلﻚ اﻥ ﺗنﻘﺬﻩ من حروب داخلية مﻘيتة  ،ومشاﻛل
صعﺒة جدا ﱠ

ﺷائكة ﻛﺜﲑﺓ  ،وﻛاﻥ من أبرﺯ االدوار ما قاﻡ بﻪ املرجﻊ االعىل السيد عﲇ السيستاﲏ )داﻡ

ﻇلﻪ الوارﻑ( اذ ﺗﺼد ﱢ
مر ﲠا العراﻕ ومنها ﻛتابة
ﳊل ﳐتلﻒ االنعﻄاﻓات املهمة التﻲ ﱠ
الدستور ،واالنتﺨابات  ،وﺗعيني اﳊكومة  ،واحداث النﺠﻒ  ،وﺗفﺠﲑ مرقد اإلمامني

العسكريني )عليهام السالﻡ( يف سامراء ،وصوال اﱃ ﻓتو الدﻓاﻉ الكفائﻲ يف حﺰيراﻥ عاﻡ
 ٢٠1٤بعد سﻘوﻁ عدد من املحاﻓﻈات يف الشهر نفسﻪ.

واذ يعرﺽ مرﻛﺰ العميد ﻫﺬﻩ الدراسة ﻓفﻲ ﹸخلدﻩ أﳘيتها الﺒالﻐة للﻘارﺉ املتﺨﺼﺺ

والعاﻡ ،وما ﺗﻘدﱢ مﻪ من رﺅية ﺷاملة للواقﻊ العراقﻲ ،وﳏاولة املرجعية لﺼدﱢ املﺨﻄﻄات
،وﺗفويﺖ الفرﺹ عىل أعدائﻪ بام رسمﺖ لﻪ من مشاريﻊ وﳐﻄﻄات ﻛفيلة اﻥ ﲡعلﻪ يف
املسار الﺼحيﺢ املﺆدي اﱃ االﺯدﻫار واالستﻘرار .

وأخﲑا ندعو اﷲ العﺰيﺰ الﻘدير أﻥ نكوﻥ موﻓﻘني يف ﺗﻘديم ﻛل ما ﻫو ناﻓﻊ وجديد عىل

الساحة املعرﻓية .

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻻﻃﺎﺭﻳﺢ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ

ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ

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

االسالمﻲ ،والشيعﻲ منﻪ بشكل خاﺹ ،وﳍا نفوذ ﻛﺒﲑ يف األوساﻁ الشعﺒية ﳚعلها احد
السلﻄات املهمة يف قيادﺓ االمة عىل الرﻏم من اﳖا ﺗعمل خارج السلﻄات الﺰمانية  ،وال

ﲤلﻚ اجهﺰﺓ ﺗنفيﺬية او قوﺓ لفرﺽ قراراﲥا ،وﻫﻲ مﻘاﻡ ال يﺼل اليﻪ أي احد  ،والوصول
اليﻪ امر صعﺐ وﺷاﻕ وطويل ،وﳛتاج اﱃ ملكات خاصة ورشوﻁ ﻛﺜﲑﺓ ،ومن يﺼل

اليﻪ يكوﻥ قد وصل قﺒل ذلﻚ اﱃ درجة عالية من التﻘو والورﻉ والﺰﻫد ونكراﻥ الﺬات
والﺬوباﻥ يف طاعة اﷲ ﺗعاﱃ ،واملرجﻊ يكوﻥ عىل درجة عالية من الﱰابية والتواﺿﻊ  ،ما

يﺆﻫلﻪ لشﻐل ﻫﺬا املنﺼﺐ املهم .وما يعﻄﻲ املرجﻊ سﻄوﺓ عىل الﻘلوب ،وطاعة لد
الناﺱ ،ﺗلﻚ الﻘداسة الدينية والروحية التﻲ حتيﻂ ﲠﺬا املوقﻊ ذي الﻄابﻊ االبوي ،بوصفﻪ

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

لﻸماﻡ من السلﻄات التﻲ ﺗوجﺐ الﻄاعة واالنﻘياد من االمة ،وﻫو يمﺜل ﳍم الكهﻒ الﺬي
ﺗلﺠﺄ اليﻪ عند اﳋﻄوب واملحن ،اﱃ جانﺐ رجوعها اليﻪ يف امور الدين والدنيا اليومية .وقد

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

خياراﲥا ،وحتديد مسارات حترﻛها ،سلﺒا او اﳚابا ،وحفظ ﻛياﳖا ،ودﻓعها باﲡاﻩ املﻄالﺒة

بحﻘوقها املﴩوعة ،وﻫو دور طاملا دﻓعﺖ املرجعية ﺛمن التﺼدي لﻪ خاصة يف عهود
اﳊكومات الﻈاملة والسلﻄات الدﻛتاﺗورية ،وعىل الرﻏم من الﻀﻐوطات التﻲ مرت ﲠا
املرجعية يف مراحل ﻛﺜﲑﺓ لكنها ﱂ ﲤنعها من التﺼدي للمسﺆولية خاصة يف ﻓﱰات الﻀعﻒ

اﳊكومﻲ التﻲ ﺗرﺗفﻊ ﻓيها درجة املﺨاطر التﻲ ﲥدد حياﺓ الناﺱ وﳑتلكاﲥم  ،وﱂ ﺗنﻘﻄﻊ
الﺼلة بني املرجعية واالمة ،التﻲ ﻇلﺖ ﺗلﺠﺄ للمرجعية يف الﻈروﻑ اﳊالكة  ،خاصة حني
يتﻄلﺐ االمر مواجهة مﺒارشﺓ ﺗستلﺰﻡ اراقة الدماء واﺯﻫاﻕ االرواح.

وﻫناﻙ اسامء ملراجﻊ دين ،ﻛالشيﺦ الﻄوﳼ )ت٤٦٠ :ﻫـ 1٠٦٧/ﻡ( ،والعالمة اﳊﲇ

)ت٧٢٧ :ﻫـــ1٣٢٦/ﻡ( ،واملﲑﺯا الشﲑاﺯي )ت1٣٣٨ :ﻫـــ1٩1٩/ﻡ( والنائينﻲ )ت:

1٣٥٥ﻫـ1٩٣٦/ﻡ( وﻏﲑﻫم ﻛﺜﲑ ،ﻇلﺖ عالمات ﻓارقة واسامء خالدﺓ بفﻀل اعامل قاموا

ﲠا او قرارات صدرت عنهم ﻏﲑت وجﻪ التاريﺦ واسسﺖ ملرحلة جديدﺓ عىل الﺼعيد
العلمﻲ او السياﳼ او االجتامعﻲ او الفكري.

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

التﺼدي للعمل السياﳼ يف ﺯماﻥ الﻐيﺒة  ،مﻊ بعﺾ االستﺜناءات ،لكنها ﱂ ﺗكن بمعﺰل عن

املﺨاﺿات التﻲ مرت ﲠا االمة  ،واملنعﻄفات اﳊرجة التﻲ واجهتها ،بل اﳖا استﺜمرت يف

بعﺾ االحياﻥ ﻓسحة اﳊرية التﻲ ﲥيﺄت امامها للتواصل بشكل اوسﻊ واﻛﱪ مﻊ الوسﻂ
الشعﺒﻲ  ،عىل الرﻏم من اﻥ ﻫﺬا التواصل ﱂ يكن ﻏائﺒا يف أية مرحلة من املراحل واﻥ
انكمش بفعل الﻀﻐوﻁ يف مراحل معينة  ،والتواصل مﻊ قواعدﻫا الشعﺒية يف مناطق ﱂ

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

بعﺾ املراحل من قلﺐ معادالت الﴫاﻉ وﺗﻐيﲑ اﲡاﻫات االحداث وربام ﺗﻐيﲑ االنﻈمة
اﳊاﻛمة  ،وذلﻚ بتوجيهها للرأي العاﻡ  ،الﺬي يﻀﻐﻂ بدورﻩ عىل صناﻉ الﻘرار السياﳼ.
ومن ﻫنا يﺄﰐ ﻫﺬا الكتاب الﺬي ﳛاول دراسة الدور الﺬي ﺗﺆديﻪ املرجعية الدينية العليا يف

النﺠﻒ االرشﻑ يف الواقﻊ العراقﻲ اجلديد عﱪ ﺗوجيﻪ الرأي العاﻡ يف العراﻕ منﺬ سﻘوﻁ
النﻈاﻡ السابق ودخول قوات التحالﻒ الدوﱄ بﻘيادﺓ امريكا للعراﻕ عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ،ومد
استﺠابة الشارﻉ لتوجيهات املرجعية وﺛﻘتﻪ ﲠا ،والسيام يف بلد ﻛالعراﻕ متعدد االطياﻑ
واألعراﻕ واملﺬاﻫﺐ ويمر بﻈروﻑ استﺜنائية ﺇذ خرج من دﻛتاﺗورية ﺷديدﺓ ليﻘﻊ حتﺖ

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

اداري وأمنﻲ وقانوﲏ ﻛﺒﲑ.

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

وخاﲤة .الفﺼل التمهيدي يعﻄﻲ نﺒﺬﺓ ﺗﺄرﳜية ﴎيعة عن نشﺄﺓ اﳊوﺯﺓ العلمية يف النﺠﻒ
االرشﻑ عىل يد الشيﺦ الﻄوﳼ)ت٤٦٠:ﻫـ( واملراحل التﻲ مرت ﲠا عىل مد قروﻥ
حتﻰ الﺜورﺓ العراقية الكﱪ عاﻡ  ) 1٩٢٠ﺛورﺓ العﴩين( ،التﻲ قادﲥا املرجعية الدينية.
اما الفﺼل االول ﻓيتناول "وسائل ﺗﺄﺛﲑ املرجعية الدينية يف الرأي العاﻡ" ومنها الوسائل

املﺒارشﺓ عﱪ الفتو واﳋﻄﺐ والﺒيانات والتحرﻙ العمﲇ .وﻏﲑ املﺒارشﺓ عﱪ التﴫﳛات
والترسيﺒات الﺼحفية ،اﱃ جانﺐ حرﻛة الوﻛالء واملعتمدين ،واملﺆسسات الﺜﻘاﻓية والفكرية

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

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

عﲇ السيستاﲏ  ،اﱃ جانﺐ مراجﻊ اخرين  ،واألحداث التﻲ ﺗدخل ﻓيها مﺜل ﻛتابة الدستور ،

واالنتﺨابات  ،وﺗعيني اﳊكومة  ،واحداث النﺠﻒ  ،وﺗفﺠﲑ مرقد اإلمامني العسكريني 

يف سامراء ،وصوال اﱃ ﻓتو الوجوب الكفائﻲ يف حﺰيراﻥ عاﻡ  ٢٠1٤بعد سﻘوﻁ ﳏاﻓﻈتﻲ

نينو ،وصالح الدين بيد ﳎاميﻊ داعش يف العارش من الشهر نفسﻪ .اما الفﺼل الﺜالﺚ
ﻓﺨﺼﺺ إلجراء استﺒياﻥ لعينات ﳐتلﻄة من املﺠتمﻊ العراقﻲ حول مواقﻒ املرجعية الدينية
ومﻘدار ﺗﺄﺛﲑﻫا يف ما جر وأسﺒاب التﺄﺛﲑ ،وقد ﻛشﻒ حتليل الﺒيانات بشكل علمﻲ عن

أرقاﻡ لتفاعل الرأي العاﻡ واسﺒابﻪ ومدياﺗﻪ يف عدﺓ امور حاسمة عاﺷها العراﻕ بعد العاﻡ
٢٠٠٣ﻡ ،ﻛﻲ ﺗﻘﱰب النتائﺞ من واقﻊ الرأي العاﻡ العراقﻲ .وانتهﻰ بﺨاﲤة ﺗﻀمنﺖ أﻫم ما

ﺗوصل اليﻪ الﺒاحﺚ ،مﻊ ﺗوصيات ﺗتعلق بﺈيالء اﳘية للمرجعية الدينية واحﱰاﻡ ﳍا يتناسﺒاﻥ
ودورﻫا الكﺒﲑ يف ﺿوء رﺅية استﴩاﻓية مستﻘﺒلية خرج ﲠا الﺒحﺚ ﺗﺆﻛد استمرار املرجعية

يف لعﺐ الدور االﻛﱪ يف ﺗوجيﻪ الرأي العاﻡ وصناعة الﻘرار يف العراﻕ .ومالحق ﺗﻀمنﺖ
نامذج ﳑا أﻓتﺖ او أجابﺖ بﻪ يف مواﺿيﻊ ﳐتلفة.

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

عىل قيد اﳊياﺓ وﻫم مستمروﻥ بالعﻄاء واملواقﻒ بحسﺐ املستﺠدات ،ﺯيــادﺓ عىل اﻥ
الكﺜﲑ من الﻘﻀايا التﻲ ﺗناوﳍا الﺒحﺚ ﻫﻲ قﻀايا معاﴏﺓ وﺁنية وال ﺗوجد حوﳍا ﻛتابات

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

والﺼحﻒ واملواقﻊ االلكﱰونية ،مﻊ حرﺹ ﺷديد عىل ﺗدقيق املعلومات والتﺄﻛد من
مﺼادرﻫا .وال يدعﻲ الكاﺗﺐ انﻪ احاﻁ بكل ﺗفاصيل املوﺿوﻉ .ألنﻪ موﺿوﻉ واسﻊ وﻛﺒﲑ
ومتﻄور باستمرار ،ولكنها ﳎرد ﳏاولة ،سﺒﻘتها ﳏاوالت ،وستتلوﻫا ﳏاوالت اخر

بالتﺄﻛيد ،من أجل ﺇﺿاءﺓ بعﺾ ﺗفاصيل املوﺿوﻉ علها ﺗكوﻥ مساﳘة مفيدﺓ يف ﺗسليﻂ
الﻀوء عىل الدور الكﺒﲑ للمرجعية الدينية يف ﺗوجيﻪ العملية السياسية يف الﺒالد عﱪ ﺗﺄﺛﲑﻫا

يف الرأي العاﻡ العراقﻲ.



اﻟﻔﺼﻞ اﻻﻭﻝ

املﺒحﺚ االول :نشﺄﺓ اﳊوﺯﺓ العلمية وﺗﻄورﻫا.
 -1مرحلة التﺄسيﺲ يف النﺠﻒ.
 -٢انتﻘال اﳊوﺯﺓ خارج النﺠﻒ.
املﺒحﺚ الﺜاﲏ :اﳊوﺯﺓ العلمية ،التنﻈيم.
 -1الدراسة يف اﳊوﺯﺓ.
 -٢االجتهاد.
 -٣املرجعية الدينية.
املﺒحﺚ الﺜالﺚ :اﳊوﺯﺓ العلمية ،األدوار الفكرية والسياسية.
اوال  :الدور الفكري:
االمر االول :الفكر السياﳼ الشيعﻲ.
االمر الﺜاﲏ :والية الفﻘيﻪ.
ﺛانيا  :الدور السياﳼ:
االمر االول :قﻀية املﴩوطة واملستﺒدﺓ.
االمر الﺜاﲏ :ﺛورﺓ العﴩين.

اﻥ دراسة املرجعية الدينية وخﻄاﲠا يستلﺰﻡ معرﻓة الﻈروﻑ الﺰمانية واملكانية التﻲ

أﺛرت يف املرجعية وخﻄاﲠا وموقفها عﱪ مراحل التﺄريﺦ املﺨتلفة ،ومن الﻄﺒيعﻲ أﻥ
اﳊوﺯﺓ العلمية مﺜلﺖ عىل الدواﻡ الوعاء الﺬي ﺗﺒلورت ﻓيﻪ املرجعية وﺗﻄورت عىل
النحو الﺬي نراﻩ اليوﻡ من اﳊﻀور والتﺄﺛﲑ الﺒارﺯين عىل الساحات السياسية والدينية
والفكرية العراقية ،وﳍﺬا نحاول يف ﻫﺬا الفﺼل دراسة اﳊوﺯﺓ العلمية وﻓق اﻵﰐ- :

1٤

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ :ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳊﻮﺯﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ
يف ما يﻘارب من ألﻒ سنة مﺜلﺖ اﳊوﺯﺓ العلمية يف النﺠﻒ األرشﻑ احد أﻫم

حواﴐ العراﻕ دينيا وﻓكريا وسياسيا واجتامعيا  ،وال يكاد ﳜلو عﴫ من العﺼور
او مرحلة ﺗﺄرﳜية من مراحل العراﻕ يف العﺼور الوسيﻄة واﳊديﺜة واملعاﴏﺓ ﺇال وﻛاﻥ

للحوﺯﺓ العلمية حﻀور بارﺯ ﻓيﻪ .وعىل الرﻏم من معاناﲥا يف مراحل ﻛﺜﲑﺓ من سﲑﲥا
من التﻀييق واالﺿﻄهاد وﳏاوالت اإللﻐاء ،اال أﳖا بﻘيﺖ ﲤارﺱ دورﻫا املتميﺰ يف
ﳐتلﻒ الﺼعد ،وﻛانﺖ ﺗستمد قوﲥا وحﻀورﻫا من عمق ارﺗﺒاطها بﺠمهور املتدينني
واملستﻀعفني الﺬين ﻛانوا يﺜﻘوﻥ بﻘادﺓ اﳊوﺯﺓ العلمية وﻫم املراجﻊ االعالﻡ أصحاب
العلم والﺒﺼﲑﺓ والتدبﲑ.

وعىل اساﺱ ما ﺗﻘدﻡ ،نحاول يف ﻫﺬا الفﺼل أﻥ نﻘرأ وبﺼورﺓ ﳐتﴫﺓ نشﺄﺓ اﳊوﺯﺓ

العلمية وﺗﻄورﻫا ،وﺗنوﻉ األدوار الفكرية والسياسية التﻲ اختلفﺖ باختالﻑ املراحل
التﺄرﳜية والﻈروﻑ التﻲ ﲣللتها .وقد مر ﺗﺄسيﺲ اﳊوﺯﺓ العلمية يف النﺠﻒ األرشﻑ

بمرحلتني بارﺯﺗني ﳘا:

- ١ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﻨﺠﻒ
ﺗعد حوﺯﺓ النﺠﻒ األرشﻑ أقدﻡ اﳊوﺯات العلمية يف العاﱂ االسالمﻲ ،والسيام يف

عاﱂ اﺗﺒاﻉ أﻫل الﺒيﺖ  ،ذلﻚ ألﻥ ﻫﺬﻩ اﳊوﺯﺓ ﲤﺜل امتدادا ملدرسة الكوﻓة التﻲ وﺿﻊ

اساسها االول االماﻡ عﲇعندما ﻛاﻥ يف الكوﻓة .ﺛم اقاﻡ دعائمها ووﺿﻊ نﻈمها

العامة وطورﻫا بشكل ﻛﺒﲑ اإلماماﻥ الﺼادﻕ الﺒاقر(1) .وﺗعد ﻫﺠرﺓ الشيﺦ الﻄوﳼ

*

 -1ﳏمد باقر اﳊكيم ،اﳊوﺯﺓ العلمية نشﺆﻫا مراحل ﺗﻄورﻫا ادوارﻫا ،مﻄﺒعة عﱰت ،قم ،ايراﻥ،1٤٢٤،ﺹ.٨٦

* -الشيﺦ ابو جعفر ،ﳏمد بن اﳊسن بن عﲇ الﻄوﳼ ،امللﻘﺐ بشيﺦ الﻄائفة ،ولد سنة  ٣٨٥ﻫـ يف طوﺱ بﺈيراﻥ ،نشﺄ وﺗرعرﻉ ﻓيها،

ﺛم ﻫاجر اﱃ بﻐداد ولﻪ  ٢٣سنة ،وﻓيها قﻄﻊ ﺷوطا ﻛﺒﲑا يف طلﺐ العلم ،وصنﻒ يف ﲨيﻊ علوﻡ االسالﻡ ،من ﻛتﺒﻪ :التﺒياﻥ ،التهﺬيﺐ،

1٥

ﺇﱃ النﺠﻒ سنة ٤٤٨ﻫـ\1٠٥٦ﻡ ﺗﺄرﳜا لنشوء اﳊوﺯﺓ العلمية يف النﺠﻒ األرشﻑ ،التﻲ
استمرت حتﻰ وقتنا اﳊاﴐ عىل الرﻏم من الﻈروﻑ املﺨتلفة التﻲ مرت ﲠا.

وﻛاﻥ ﳊوﺯﺓ النﺠﻒ األرشﻑ دور ﻛﺒﲑ وواﺿﺢ ،منﺬ انتﻘال مﺆسسها املعروﻑ ﺷيﺦ

الﻄائفة ،أﰊ جعفر ﳏمد بن اﳊسن الﻄوﳼ ،الﺬي ﻛاﻥ من أﻛابر علامء مدرسة أﻫل

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 ﺇﱃ النﺠﻒ األرشﻑ

٤٤٨ﻫـ\ 1٠٥٦ﻡ ،ووﺿﻊ الدعائم االساسية ﳍﺬﻩ اﳊوﺯﺓ ،ومنﺬ ذلﻚ التاريﺦ ،أصﺒحﺖ

حوﺯﺓ النﺠﻒ األرشﻑ ﻫﻲ االوﱃ يف عاﱂ ﲨاعة أﻫل الﺒيﺖ.

)(٢

لﻘد أحدث ﳎﻲء الشيﺦ الﻄوﳼ نﻘلة ﻛﺒﲑﺓ يف ﺗﻄوير مدينة النﺠﻒ ،التﻲ ﻛانﺖ

1٦

قﺒل ذلﻚ التاريﺦ أرﺿا خالية ال يوجد ﻓيها سو قﱪ االماﻡ عﲇ  ،وﻛاﻥ الﺰائروﻥ
يﻘيموﻥ يف الكوﻓة اوال ﺛم يﺬﻫﺒوﻥ ﺇﱃ ﺯيارﺓ االماﻡ عﲇ.

)(٣

وﻫﺠرﺓ الشيﺦ الﻄوﳼ

الﻘرسية من ﻛرخ بﻐداد ﺇﱃ مﺜو االماﻡ عﲇ  يف النﺠﻒ األرشﻑ ،وما ﺗﺒعها من

انتﻈاﻡ الدراسة عىل ﺷكل حلﻘات للﺒحﺚ والتدريﺲ ومن ﺇﹺمالء ﺷيﺦ الﻄائفة لدروسﻪ
يف جوار قﱪ أمﲑ املﺆمنني  ،ﲤﺜل الﺒداية االﻛﺜر نﻀﺠا لتﺄسيﺲ جامعة النﺠﻒ

األرشﻑ الدينية (٤)،بحيﺚ أصﺒحﺖ مدينة النﺠﻒ حاﴐﺓ العلم ،وحاﺿنة لﻪ ،يﺆمها
الﻄالب ،ويﻘﺼدﻫا املتعلموﻥ للتﺰود بالعلم واملعرﻓة والﺒحﺚ والتحﻘيق بعد )سنة

٤٤٨ﻫـ\ 1٠٥٦ﻡ(.

االستﺒﺼار ،وﻏﲑﻫا ﻛﺜﲑ .ﻫاجر اﱃ النﺠﻒ االرشﻑ بعد اﻥ احرقﺖ ﻛتﺒﻪ وﻛرسيﻪ الﺬي ﻛاﻥ ﳚلﺲ عليﻪ للكالﻡ ،ﺗويف ودﻓن يف

النﺠﻒ سنة ٤٦٠ﻫـ) .السيد بحر العلوﻡ ،الفوائد الرجالية ،حتﻘيق ﳏمد صادﻕ بحر العلوﻡ وحسني بحر العلوﻡ ،ج  ،٣مﻄﺒعة

اﻵداب ،قم ،ﺇيراﻥ ،ﻁ  1٩٦٥، 1ﻡ ،ﺹ .(٢٧٧
 -1ﳏمد باقر اﳊكيم ،اﳊوﺯﺓ العلمية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٨٧
 -٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٨٧
 - ٣نور الدين الشاﻫرودي ،املرجعية الدينية ومراجﻊ االمامية ،مﻄﺒعة ﻫادي ،قم ،ﺇيراﻥ ،1٩٩٥،ﺹ.٢٣
 -٤عﺒد اﳍادي اﳊكيم ،حوﺯﺓ النﺠﻒ االرشﻑ النﻈاﻡ ومشاريﻊ التﻄوير ،مﺆسسة االعلمﻲ للمﻄﺒوعات ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،ﻁ ٣
 ،٢٠1٣،ﺹ.٤٦

وجاء قرار الشيﺦ الﻄوﳼ باﳍﺠرﺓ من بﻐداد ﺇﱃ النﺠﻒ يف عاﻡ ) ٤٤٨ﻫـ\ 1٠٥٦

ﻡ( ،بعد عاﻡ من ﻏﺰو السالجﻘة لﺒﻐداد واسﻘاﻁ الدولة الﺒوﳞية ،وﳑارسة السالجﻘة
لالﺿﻄهاد والﻘسوﺓ املفرطة والتمييﺰ املﺬﻫﺒﻲ ،ومﺼادرﺓ اﳊريات املدنية والفكرية،
بحيﺚ ﱂ ﲡد املرجعية اال أﻥ ﺗﻘرر استحداث مﻘر جديد ﳍا ،لﻪ خﺼائﺺ حتميﻪ

من اﺿﻄهاد السلﻄة ،ﻓاختارت النﺠﻒ مﻘرا ﳍا لعوامل بيﺌية وسياسية ودينية
متعددﺓ(1).ويف حني ﻛانﺖ املرجعية الدينية للشيعة يف بﻐداد عىل صلة علمية مستمرﺓ

بﺄﺗﺒاﻉ الفرﻕ واملﺬاﻫﺐ اإلسالمية األخر ،ﻓلم ﺗكن معﺰولة ﻓكريا وعﻘائديا .اال أﳖا
اﺿﻄرت بسﺒﺐ اإلرﻫاب السلﺠوقﻲ ﺇﱃ االﺷتﻐال بالﺬات يف دائرﺓ الفﻘﻪ الكالﻡ وعىل

نﻄاﻕ املﺬﻫﺐ ألجل ﺗرﻛيﺰ اجلهد عىل ﲪاية الﺬات من التﺼدﻉ بسﺒﺐ ﺯخم االستﺌﺼال
وحتول االساليﺐ من التﻀاد ﺇﱃ السحق.

)(٢

واﻥ اﳊوﺯﺓ العلمية ﻛياﻥ علمﻲ وبﴩي يﺆﻫل لالجتهاد يف علوﻡ الﴩيعة اإلسالمية،

ويتحمل مسﺆولية ﺗﺒليﻎ األمة وقيادﲥا.

)(٣

وقد ارﺗﺒﻄﺖ ﻛلمة اﳊوﺯﺓ يف لﻐة علامء

الدين بتلﻘﻲ العلم حتﻰ بات مفهوما ﺗلﻘائيا أﻥ اﳊوﺯﺓ البد من أﻥ ﺗكوﻥ علمية.

)(٤

ﻓهﻲ مﺆسسة اسالمية علمية دينية ﺗﻘوﻡ عىل ﺗعلم وﺗعليم املعارﻑ اإلسالمية ومﻘدماﲥا
بﻄوعية واختيارية واعية لتنشﺌة روحية مستندﻩ ﺇﱃ واﺯﻉ دينﻲ مﻘدﺱ.

)(٥

وﺗعد اﳊوﺯﺓ

العلمية الوسﻂ العلمﻲ املنتﺞ واﳊاﺿن معا للساعني ﺇﱃ اﳋروج من عهدﺓ التكليﻒ
ﹸوﻥ لﹺ ﹶي ﹺ
﴿و ﹶما ﻛاﻥ ﹾ ﹸامل ﹾﺆ ﹺمن ﹶ
نف ﹸروا ﹶﻛا ﱠﻓ ًة ﹶﻓ ﹶل ﹾو ﹶال ﹶن ﹶف ﹶر ﹺمن ﹸﻛ ﱢل ﹺﻓ ﹾر ﹶق ﹴة
االﳍﻲ بالنفر الوارد يف قولﻪ ﺗعاﱃ ﹶ
ين ﹶولﹺ ﹸي ﹺ
نﺬ ﹸروا ﹶق ﹾو ﹶم ﹸه ﹾم ﺇﹺ ﹶذا ﹶر ﹶج ﹸعوا ﺇﹺ ﹶل ﹾي ﹺه ﹾم ﹶل ﹶع ﱠل ﹸه ﹾم ﹶﳛ ﹶﹾﺬ ﹸر ﹶ
ﱢم ﹾن ﹸه ﹾم ﹶطائﹺ ﹶف ﹲة ﱢل ﹶي ﹶت ﹶف ﱠﻘ ﹸهوا ﹺيف الدﱢ ﹺ
وﻥ﴾.

)(٦

 -1عﺒد االمﲑ ﺯاﻫد ،الفكر السياﳼ االسالمﻲ جدل النﻈرية واﺷكاليات التﻄﺒيق ،رشﻛة العارﻑ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠1٣،ﺹ.٨٩
 -٢نور الدين الشاﻫرودي ،املرجعية الدينية ومراجﻊ االمامية ،مﺼدر السابق ،ﺹ .٩٠-٨٩
 -٣عﲇ الﺒهادﱄ ،اﳊوﺯﺓ العلمية يف النﺠﻒ معاملها وحرﻛتها االصالحية 1٩٢٠ـ  ،1٩٨٠دار الﺰﻫراء للﻄﺒاعة ،بﲑوت ،لﺒناﻥ،

 ،1٩٩٢ﺹ.٩٤
 -٤ﳏمد باقر الﺒهادﱄ ،اﳊياﺓ الفكرية يف النﺠﻒ ،مﻄﺒعة ستارﺓ ،قم ،٢٠٠٤ ،ﺹ .1٦٠
 -٥املﺼدر السابق ،ﺹ.1٦1
 -٦التوبة .1٢٢:

1٧

من الﺒاذلني للتﺨلق بﺄخالﻕ االسالﻡ وﺁدابﻪ سواء أﻛانوا علامء ومﺒلﻐني اﻡ معلمني

ومتعلمني اﻡ مفرسين ومﺆرخني اﻡ ﻏﲑﻫم.

)(1

وﻫﻲ يف الوقﺖ ذاﺗﻪ ذراﻉ املرجعية

والوجود الرابﻂ او اﳊلﻘة املوصلة بني املرجﻊ الدينﻲ املﺠتهد ومﻘلدﻩ ،واﳊكم الﴩعﻲ
ومتﺒعﻪ ،والعاﱂ بﺄصول الﴩيعة وﻓروعها واملتعلم.

)(٢

ﻓاملﺆسسة الدينية ﺗرﺗﺒﻂ بالناﺱ

عﱪ الﺒعد والتﺄﺛﲑ املعنويني وليﺲ عﱪ موﻇفﻲ االوقاﻑ ومﺆسسات الدول  ،وﻫﻲ

مﺆسسة مستﻘلة ال ﺗﺄخﺬ الرأي من املﺆسسة السياسية ،مﻊ عدﻡ االبتعاد عن ﳘوﻡ األمة
االجتامعية والسياسية ،بل اﳊﻀور يف الساحة والفعل ﻓيها.

)(٣

- ٢انتﻘال اﳊوﺯﺓ خارج النﺠﻒ:

حاﻓﻈﺖ النﺠﻒ عىل موقعها بوصفها مرﻛﺰ ًا للحوﺯﺓ العلمية عىل الرﻏم من

1٨

مرورﻫا يف بعﺾ الفﱰات بﻈروﻑ أﺿعفﺖ مرﻛﺰيتها العلمية وأدت ﺇﱃ انتﻘال اﳊوﺯﺓ
العلمية ﺇﱃ اﳊلة يف عهد مراجﻊ الدين اﳊليني ﻛالعالمة اﳊﲇ* واملحﻘق اﳊﲇ

**

وﻏﲑﳘا من اعالﻡ اﳊلة ومراجعها ،وبﻘيﺖ ﻓيها املرجعية طول ﺛالﺛة قروﻥ.

)(٤

ﻓفﻲ

 -1عﺒد اﳍادي اﳊكيم ،حوﺯﺓ النﺠﻒ االرشﻑ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٤٣
 -٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٤٣
 -٣صدر الدين الﻘﺒانﺠﻲ ،اﳊوﺯﺓ العلمية يف املعﱰﻙ الﺜﻘايف والسياﳼ ،مﻄﺒعة نﻘارﺵ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ 1٤٢٨) ،ﻫـ\ ٢٠٠٧ﻡ(،

ﺹ.٢٤٥

* -اﳊسن بن يوسﻒ بن عﲇ بن املﻄهر اﳊﲇ املعروﻑ بالعالمة اﳊﲇ ولد يف  ٢٩رمﻀاﻥ سنة  ٦٤٨ﻫـ\  1٢٥٠ﻡ يف مدينة

اﳊلة ،يف أﴎﺓ علمية وقد بدأ بتحﺼيل العلم منﺬ طفولتﻪ ونال درجة االجتهاد و ﱂ 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 ﻏﲑﻫا و لﻪ من اﻵﺛار يف حدود 1٠٠

ﻛتاب .ﺗويف العالمة اﳊﲇ يف  11ﳏرﻡ سنة  ٧٢٦ﻫـ\  1٣٢٥ﻡ ،و قﱪﻩ يف النﺠﻒ األرشﻑ بﺠوار ﴐيﺢ االماﻡ عﲇ.
) ﳏسن األمني العامﲇ  ،أعياﻥ الشيعة ،ج ،٥دار التعارﻑ للمﻄﺒوعات ،بﲑوت ،1٩٩٨ ،ﺹ.(٣٩٦

** -وﻫو الشيﺦ جعفر بن اﳊسن بن ﳛيﻰ بن اﳊسن بن سعيد اﳍﺬﱄ اﳊﲇ أحد اعالﻡ اﳊوﺯﺓ العلمية الشيعية ولد يف مدينة اﳊلة

سنة  ٦٠٢ﻫـ\  1٢٠٥ﻡ ،ونشﺄ ﲠا وقرأ عىل مشاﻫﲑ الفﻘهاء ﻓيها واﺷتهر باسم املحﻘق اﳊﲇ  ،ﺗويف يوﻡ الﺜالﺚ عﴩ من ربيﻊ اﻵخر

سنة ٦٧٦ﻫـ عن عمر ناﻫﺰ األربﻊ وسﺒعني عام ًا وقد دﻓن يف اﳊلة يف ﳏلة ﺗسمﻰ ﳏلة اجلﺒاويني ] [٢ولﻪ مﺰار معروﻑ ﻓيها ولكن

ينﻘل بعﺾ العلامء انﻪ قد ﺗم دﻓنﻪ يف اﳊلة ).أعياﻥ الشيعة  -السيد ﳏسن األمني  -ج  - ٢دار التعارﻑ للمﻄﺒوعات بﲑوت،1٩٩٨ ،

ﺹ.(٤1٠
 -٤ﳏمد صادﻕ بحر العلوﻡ ،اإلماﻡ السيستاﲏ ﺷيﺦ املرجعية املعاﴏﺓ يف النﺠﻒ االرشﻑ ،دار املحﺠة الﺒيﻀاء ،بﲑوت،
لﺒناﻥ ،٢٠٠٩،ﺹ.1٥

عﴫ عامد الدين الﻄﱪي *)ت ٥٥٣ :ﻫـ\  11٥٩ﻡ( ﺗلميﺬ اﰊ عىل الﻄوﳼ يف منتﺼﻒ

الﻘرﻥ السادﺱ عﴩ ،ﺯاﲪﺖ اﳊلة النﺠﻒ من اجلهة العلمية ،وصارت ﺇليها رحلة

الشيعة نحو ﺛالﺛة قروﻥ ،ﻓفﱰ الناﺱ عن الرحلة ﺇﱃ النﺠﻒ من ﺗلﻚ اجلهة مدﺓ طويلة،

أي منتﺼﻒ الﻘرﻥ السادﺱ )اﳍﺠري( حيﺚ عﴫ ابن ادريﺲ اﳊﲇ** )ت ٥٩٨ :ﻫـ\
 1٢1٠ﻡ( وسديد الدين اﳊمﴢ*** )ت ٥٧٣ :ﻫـ\  111٧ﻡ( يف اﳊلة ،ﺇﱃ منتﺼﻒ

الﻘرﻥ التاسﻊ )اﳍﺠري( حيﺚ عﴫ ابن ﻓهد اﳊﲇ**** )ت ٨٤1 :ﻫـ\ 1٤٣٧ﻡ( ﻓيها
وﻫو اخر عﺼورﻫا املﴩقة.

)(1

وﻛاﻥ من رواد ﻫﺬﻩ اﳊوﺯﺓ ابن ادريﺲ اﳊﲇ ) ٥٤٢ﻫـ\

 11٤٧ﻡ –  ٥٩٨ﻫـ\  1٢٠1ﻡ( الﺬي قﴣ عىل حالة الرﻛود التﻲ اعﱰت اﳊوﺯﺓ العلمية

)يف النﺠﻒ( لﻘرﻥ ﻛامل بعد وﻓاﺓ الشيﺦ الﻄوﳼ ،وبﺬلﻚ قاﻡ بحرﻛة التﺠديد الفﻘهﻲ،

وﻛانﺖ ﺁراﺅﻩ العلمية بالﻐة التﺄﺛﲑ يف االجيال التﻲ اعﻘﺒتﻪ.

)(٢

وسار بعدﻩ املحﻘق اﳊﲇ

) ٦٠٢ﻫـ\  1٢٠٥ﻡ ٦٧٦-ﻫـ\  1٢٧٧ﻡ( عىل ﳖﺞ التﺠديد وقد ﺁلﺖ اليﻪ املرجعية وعمرﻩ

 ٢٨عاما ،ﹼ
مرﻛﺰا مفهوﻡ املرجعية بشكل اوسﻊ يف الوسﻂ الشيعﻲ يف ذلﻚ الوقﺖ .وجاء
بعدﻩ العالمة اﳊﲇ ) ٦٤٨ﻫـ\  1٢٥٠ﻡ ٧٢٧-ﻫـ\  1٣٢٦ﻡ( ،وقد أد دورا اساسيا يف

* -وﻫو أبو جعفر ﳏمد بن أﰊ الﻘاسم الﻄﱪي املعروﻑ بعامد الدين الﻄﱪي من علامء الﻘرﻥ السادﺱ اﳍﺠري .ولد وﺗرعرﻉ يف أﴎﺓ
علمية ﺗﻀم العلامء و املﺠتهدين ،بدأ الشيﺦ دراستﻪ يف اﳊوﺯﺓ العلمية يف مدينة النﺠﻒ األرشﻑ  ،ﻓحﴬ دروﺱ الكﺒار من العلامء و

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

ﳏمد بن منﺼور بن أﲪد بن ﺇدريﺲ العﺠﲇ ﹼ
اﳊﲇ  ٥٤٣) .ﻫـ\  11٤٨ﻡ ـ  ٥٩٨ﻫـ\1٢1٠ﻡ( ﻫو ﻓﻘيﻪ وﳏدث ﺷيعﻲ
** -أبو عﺒد اﷲ ﹼ

معروﻑ باسم »ابن ﺇدريﺲ اﳊﲇ« .من ناحية األﻡ يكوﻥ جدﻩ بواسﻄة واحدﺓ ﳏمد بن اﳊسن الﻄوﳼ املعروﻑ بـ»الشيﺦ الﻄوﳼ« .ﺗ ﹼ
ﹸويف

ودﻓن ﻓيها.
يف الﺜامن عﴩ من ﺷوال  ٥٩٨ﻫـ\  1٢1٠ﻡ ،بمدينة اﳊلة ،ﹸ
*** -ﻫو الشيﺦ سديد الدين ﳏمود بن عﲇ بن اﳊسن اﳊمﴢ  ،ﹼ
اﳊﲇ  ،الراﺯي .عاﱂ ﹸأصوﱄ  ،ﻓﻘيﻪ  ،ﳎتهد  ،متكلم  ،مناﻇر ،

حي ًا سنة ٥٨٣
ﻓاﺿل  ،ﺛﻘة  ،ورﻉ  ،ﳏدﹼ ث  ،أديﺐ  ،ﺷاعر  ،لﻪ مﺆلفات ﻛﺜﲑﺓ  ،ﻛاﻥ عىل قيد اﳊياﺓ سنة  ٦٠٠ﻫـ\  1٢٠٣ﻡ  ،وقيل ﻛاﻥ ﹼ

ﻫـ\ 11٨٧ﻡ  ).ﳏسن االمني ،اعياﻥ الشيعة ،ج 1٠ﺹ 1٠٥وﺹ.(1٠٦

**** -الشيﺦ ﲨال الدين أبو العﺒاﺱ ،أﲪد بن ﺷمﺲ الدين ﳏمد بن ﻓهد اﳊﲇ قدﺱ ﴎﻩ من أﻛابر علامء الشيعة وﻓﻘهاء اإلمامية يف

الﻘرنني الﺜامن والتاسﻊ اﳍﺠري .ولد سنة  ٧٥٧ﻫـ\  1٣٥٦ﻡ ،يف اﳊلة وﺗتلمﺬ عىل يد اﻛابر العلامء امﺜال الشيﺦ عﲇ ابن اﳋاﺯﻥ اﳊائري

والشيﺦ اﰊ اﳊسن عﲇ ابن الشهيد االول ،ﺗويف ودﻓن يف ﻛربالء) .ﳏسن االمني ،أعياﻥ الشيعة ،ج  ، ٣ﺹ (1٤٧
 -1عﺒد اﳍادي اﳊكيم ،حوﺯﺓ النﺠﻒ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٤٨
 -٢عﺒاﺱ االمامﻲ ،الدور السياﳼ للمرجعية الدينية يف العراﻕ ،مﻄﺒعة بيﺖ العلم للناﲠني ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠11،ﺹ.٣٥

1٩

ﺗشيﻊ الدولة املﻐولية ﺯماﻥ السلﻄاﻥ املﻐوﱄ خدا بندﻩ ) ٧٠٥ﻫـ\1٣٠٥ﻡ( ،الﺬي أعلن
التشيﻊ مﺬﻫﺒا رسميا للﺒالد.

)(1

ولعل من أﻫم أسﺒاب انتﻘال اﳊوﺯﺓ من النﺠﻒ ﺇﱃ اﳊلة أﻥ احدا يف حوﺯﺓ النﺠﻒ

ﱂ ﳚرﺅ عىل مد مائة عاﻡ ﺗلﺖ وﻓاﺓ مﺆسﺲ اﳊوﺯﺓ العلمية يف املدينة الشيﺦ الﻄوﳼ

عىل نﻘد ﺁرائﻪ ،حيﺚ ﺗر بعﺾ املﺼادر أﻥ املائة عاﻡ التﻲ عاﺷتها اﳊوﺯﺓ العلمية بعد
الشيﺦ املﺆسﺲ )الﻄوﳼ( ،ﻛاﻥ عامل التﻘليد ﻓيها واﺿح ًا جلي ًا ،ومن جراء ذلﻚ

حتملﺖ اﳊوﺯﺓ أعﺒاء الوراﺛة العلمية ،ويف خالﳍا ﻛانﺖ ﻫالة من التﻘديﺲ واالحﱰاﻡ

حتوﻁ ﺁراء الشيﺦ الﻄوﳼ الرائد وأﻓكارﻩ .بحيﺚ ﻛاﻥ من الﺼعﺐ عىل أحد أﻥ يناﳍا
باالعﱰاﺽ والنﻘاﺵ ،أو ﳜﻀعها للتمحيﺺ والتدقيق .حتﻰ أﻥ أﻛﺜر الفﻘهاء الﺬين

٢٠

نشﺄوا بعد الشيﺦ ﻛانوا يتﺒعونﻪ يف الفتو ﺗﻘليد ًا ،لكﺜرﺓ اعتﻘادﻫم ﻓيﻪ ،وحسن ﻇنهم

بﻪ.

)(٢

حتﻰ برﺯ نﺠم ابن ﺇدريﺲ يف اﳊلة وبرﺯ بﻘوﺓ عىل مرسح النﻘد ﻵراء الشيﺦ

الرائد ،وﻛاﻥ ﻫﺬا الﱪوﺯ اجلريء قد حول األنﻈار ﺇﱃ اﳊرﻛة العلمية يف اﳊلة ،حتﻰ

ﺗكاملﺖ عناﴏ االنتﻘال يف عهد املحﻘق اﳊﲇ ،وذلﻚ يف أوائل الﻘرﻥ السابﻊ.

)(٣

وعىل

ﺁية حال ﻓﺄﻥ ابن ﺇدريﺲ ﻓتﺢ باب النﻘاﺵ عىل مﴫاعيﻪ ،وﲪل بكل ما أوﰐ من مﻘدرﺓ

علمية عىل ﺁراء جدﻩ المﻪ الشيﺦ الﻄوﳼ .وﻛاﻥ ذلﻚ سﺒﺒ ًا ﳊملة ﺷديدﺓ عليﻪ من قﺒل

بعﺾ األعالﻡ .وعىل الرﻏم من ﻫﺬا ﻓﺈﻥ اﳊمالت الﻘاسية التﻲ ﺷنها ابن ﺇدريﺲ عىل
ﺁراء الشيﺦ الرائد ﻛانﺖ بداية خروج الفكر العلمﻲ عن دور التوقﻒ النسﺒﻲ عىل يد

ﻫﺬا الفﻘيﻪ املﺒدﻉ ،ﺇذ بﺚ يف الفكر العلمﻲ روح ًا جديدﺓ ،وﻛاﻥ ﻛتابﻪ الفﻘهﻲ "الرسائر"،
ﺇيﺬان ًا بﺒلوﻍ الفكر العلمﻲ يف مدرسة الشيﺦ الﻄوﳼ ﺇﱃ مستو التفاعل مﻊ أﻓكارﻩ
 -1ﳏمد رﺿا اﳊكيمﻲ ،ﺗاريﺦ العلامء ،مﺆسسة االعلمﻲ للمﻄﺒوعات ،بﲑوت ،لﺒناﻥ1٩٨٣،ﻡ ،ﺹ ﺹ.1٦1-1٦٠
 -٢موقﻊ اجلامعة االسالمية يف بابل ،انﱰنﺖwww.uofislam.net ،
 -٣املﺼدر السابق.

ونﻘدﻫا وﲤحيﺼها.

)(1

وﺇذا ﻛاﻥ عهد ابن ﺇدريﺲ ﺇيﺬانا بانتﻘال اﳊرﻛة العلمية ﺇﱃ

اﳊلة ،ﻓفﻲ عهد املحﻘق اﳊﲇ أنتﻘل املرﻛﺰ العلمﻲ ﺇﱃ اﳊلة ﲤام ًا ،وأصﺒﺢ ﳎلﺲ املحﻘق

ـ بحسﺐ وصﻒ بعﺾ املﺼادر يﻀم قرابة أربعامئة ﳎتهد .واستمر التﺄجﺞ العلمﻲ ينﲑ
ﺁﻓاﻕ اﳊلة طول قروﻥ ﺛالﺛة ،وداﻡ حتﻰ أواخر الﻘرﻥ العارش اﳍﺠري ،عادت بعدﻫا
املرﻛﺰية العلمية ﺇﱃ النﺠﻒ ،وبﻘيﺖ يف اﳊلة حرﻛة علمية بسيﻄة مفتﻘرﺓ ﺇﱃ ﳾء من
الدﻓﻊ والتوسﻊ.

)(٢

وعاودت حوﺯﺓ النﺠﻒ األرشﻑ نشاطها من جديد ،ﻓدارت ﻓيها

رحﻰ الفﻘﻪ وأصولﻪ وعلوﻡ الﴩيعة دورﲥا اﳊيوية بالعلم والعمل ،واﺗﺼلﺖ او ﻛادت
حلﻘات عﺼورﻫا العلمية من أول الﻘرﻥ العارش اﳍﺠري ﺗﻘريﺒا ﺇﱃ األﻥ ،ﻓكاﻥ اوﳍا

عﴫ الشيﺦ عﲇ بن عﺒد العاﱄ الكرﻛﻲ* املحﻘق املشهور )ت ٩٤٠ :ﻫـ\  1٥٣٣ﻡ(،
ومعاﴏﻩ الشيﺦ ابراﻫيم الﻘﻄيفﻲ**)ت ٩٥٠ :ﻫـ\  1٥٤٣ﻡ( .يعد العلامء الشيعة
املعاﴏوﻥ يف مدارﺱ النﺠﻒ أنفسهم ورﺛة الﻄوﳼ عن طريق سلسلة متﺼلة من

املعلمني ﲤتد من الﻘرﻥ اﳊادي عﴩ ﺇﱃ الﻘرﻥ العﴩين.

)(٣

وﱂ يكن االحتفاﻅ بمرﻛﺰ

الﺼدارﺓ سهال باي حال .وبحلول الﻘرﻥ الﺜامن عﴩ خرست النﺠﻒ دورﻫا الﻘيادي

يف داخل العراﻕ .ﻓﻘد انتﻘلﺖ اﳊوﺯﺓ ﺇﱃ ﻛربالء )من حواﱄ 1٧٩٧ – 1٧٣٧ﻡ( .حيﺚ
 -1موقﻊ اجلامعة االسالمية يف بابل ،انﱰنﺖ ،www.uofislam.net ،مﺼدر السابق.
 -٢املﺼدر السابق.

* -عﲇ بن حسني بن عﲇ بن ﳏمد بن عﺒد العاﱄ الكرﻛﻲ العامﲇ  .ولد عاﻡ  ٨٦٨ﻫـ\  1٤٦٣ﻡ يف ﻛرﻙ نوح وﻫﻲ ﺇحد مدﻥ

جﺒل عامل  .ﹸيشتهر يف األوساﻁ الشيعية باسم املحﻘق الكرﻛﻲ.ﺗلﻘﻰ علومﻪ يف قر وبلدات جﺒل عامل ،ﺛم ﻫاجر ﺇﱃ مﴫ لدراسة
املﺬاﻫﺐ االربعة ،ﻛام ساﻓر ﺇﱃ دمشق ودرﺱ املﺬﻫﺐ الشاﻓعﻲ ﻓيها .وبعدﻫا ﺗوجﻪ ﺇﱃ النﺠﻒ عاﻡ  ٩٠٩ﻫـ\  1٥٠٣ﻡ ،وحﴬ عىل
ﻛﺒار علامئها ،ﻛﺬلﻚ ذﻫﺐ ﺇﱃ بﻐداد واﳊلة وجالﺲ العديد من العلامء .حتﻰ ﺇذا أقيمﺖ الدولة الﺼفوية عﺰﻡ عىل التوجﻪ ﺇﱃ ﺇيراﻥ

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

** -الشيﺦ ﺇبراﻫيم بن سليامﻥ الﻘﻄيفﻲ .ﻫو رجل دين وﻓﻘيﻪ ﺷيعﻲ قﻄيفﻲ ،وقد انتﻘل من وطنﻪ الﻘﻄيﻒ يف اجلﺰيرﺓ العربية ﺇﱃ

النﺠﻒ وعاﺵ ﻓيها ،ﺛم انتﻘل ﺇﱃ اﳊلة حتﻰ ﺗويف ﲠا عاﻡ ) ٩٥٠ﻫـ\  1٥٤٣ﻡ( ،لﻪ العديد من املولفات  ).يوسﻒ الﺒحراﲏ  ،لﺆلﺆﺓ
الﺒحرين يف اإلجاﺯﺓ لﻘرﰐ العينني ،مكتﺒة الفﺨراﲏ ،الﺒحرين ، ٢٠٠٨ ،ﺹ(.1٥٦
(1٩٨٥،Roy Mottahedeh ،The Mantle of Prophet: Religion and Politics in Iran، (New York -٣

.٩٢-٩1،pp

٢1

ﺗﺰعم حوﺯﲥا األستاذ الكﺒﲑ ﺁية اﷲ الشيﺦ الوحيد الﺒهﺒهاﲏ* ،املتوﰱ عاﻡ )1٢٠٨
ﻫـ\  1٧٩٣ﻡ( ،الﺬي استﻘﻄﺐ العلامء والفﻀالء بمكانتﻪ الفكرية االصولية ،حيﺚ
بﻘيﺖ يف ﻛربالء بني االعواﻡ ) 11٥٠ﻫـ\  1٧٣٧ﻡ  1٢٠٦-ﻫـ\  1٧٩1ﻡ( .وبعد
وﻓاﺓ األستاذ الوحيد الﺒهﺒهاﲏ عاد السيد ﳏمد مهدي بحر العلوﻡ** )ت 1٢1٢ :ﻫـ\

 1٧٩٧ﻡ( ،وعادت معﻪ اﳊوﺯﺓ ﺇﱃ النﺠﻒ.

)(1

وقد عادت اﳊرﻛة العلمية يف النﺠﻒ

ﺇﱃ االﺯدﻫار يف أواخر الﻘرﻥ الﺜاﲏ عﴩ اﳍﺠري\الﺜامن عﴩ امليالدي عىل يد السيد

ﳏمد مهدي بحر العلوﻡ )ت 1٢1٢:ﻫـ\ 1٧٩٧ﻡ( ،والشيﺦ جعفر ﻛاﺷﻒ الﻐﻄاء

***

)ت 1٢٢٧:ﻫـ\  1٨1٣ﻡ( .ﻓﻘد درﺱ ﻫﺬاﻥ الفﻘيهاﻥ عىل يد املﺠدد الﺒهﺒهاﲏ بمدينة

ﻛربالء ،وﻫاجرا ﺇﱃ النﺠﻒ يف حياﺓ استاذﳘا ليعيدا مرﻛﺰ النﺠﻒ الدينﻲ ﺇﱃ ﻏابر عهودﻩ
العلمية املﺰدﻫرﺓ (٢).وانتﻘلﺖ اﳊوﺯﺓ العلمية ايﻀا ﺇﱃ سامراء ،يف عهد املرجﻊ املﲑﺯا

٢٢

* -الشيﺦ ﳏمد باقر بن ﳏمد أﻛمل األصفهاﲏ ولد سنة ) 111٨ﻫـ\  1٧٠٦ﻡ( وﻫو رجل دين وﻓﻘيﻪ ومرجﻊ وأصوﱄ ﺷيعﻲ ﺇيراﲏ

ﹲ
ﺗﺰعم يف عﴫﻩ املدرسة األصولية يف قﺒال املدرسة
معروﻑ ومشهور يف األوساﻁ الدينية
والرسمية باسم الوحيد الﺒهﺒهاﲏ ،وقد ﹼ
ﹼ

التﺼوﻑ حيﺚ ﹸينﻘل يف أحوالﻪ انتشار
دور ﻛﺒﲑ يف ﳏاربة
األخﺒارية التﻲ ﲣتلﻒ عنها يف بعﺾ األمور االستنﺒاطية .ﻛام ﻛاﻥ لﻪ ﹲ
ﱡ

التﺼوﻑ بني الشيعة.ولد بﺄصفهاﻥ وأقاﻡ مدﺓ يف ﲠﺒهاﻥ ﺛم استﻘر يف ﻛربالء و ﺗويف ﻓيها سنة ) 1٢٠٦ﻫـ\  1٧٩1ﻡ( )ﳏسن األمني،
ﹼ
أعياﻥ الشيعة  -ج ،٩صفحة (٢٠٢

** -ﻫو السيد ﳏمد املهدي ابن مرﺗﴣ ابن ﳏمد ابن عﺒد الكريم ويﺼل نسﺒﻪ اﱃ اﳊسن املﺜنﻰ ابن اﳊسن ابن عﲇ بن أﰊ طالﺐ

 .ولد يف األول من ﺷوال سنة 11٥٥ﻫـ1٧٤٢ /ﻡ بمدينة ﻛربالء املﻘدسة .و نشﺄ وسﻂ عائلة علمية ،انتﻘل من ﻛربالء اﱃ النﺠﻒ

االرشﻑ سنة  11٦٩ﻫـ\ 1٧٥٥ﻡ ،لتحﺼيل العلم عىل يد ﻛﺒار علامئها ذلﻚ الﺰماﻥ ،اطلق عليﻪ املﲑﺯا ﳏمد مهدي االصفهاﲏ لﻘﺐ

» بحر العلوﻡ » ﻓاﺷتهر بﺬلﻚ اللﻘﺐ وﻇل معروﻓا بﻪ عىل مد التﺄريﺦ واﺷتهر ﻓيام بعد ابناﺅﻩ واحفادﻩ وعرﻓوا بﺂل بحر العلوﻡ ،حتﻰ

اليوﻡ .ﺗ ﹼ
ودﻓن يف مسﺠد الﻄوﳼ) .جعفر ال ﳏﺒوبة  ،مايض النﺠﻒ وحاﴐﻫا ،دار
ﹸويف يف رجﺐ  1٢1٢ﻫـ\ 1٧٩٧ﻡ بمدينة النﺠﻒ ،ﹸ
االﺿواء ،بﲑوت  1٩٨٦ ،ﻡ(.

-1ﳏمد صادﻕ بحر العلوﻡ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٦

*** -الشيﺦ جعفر بن خﴬ بن ﳛيﻰ بن مﻄر بن سيﻒ اجلناجﻲ النﺠفﻲ املعروﻑ بالشيﺦ جعفر ﻛاﺷﻒ الﻐﻄاء  ،ولد بمدينة

النﺠﻒ سنة  11٥٦ﻫـ\ 1٧٤٣ﻡ  ،وﻫو رجل دين وﻓﻘيﻪ ﺷيعﻲ عراقﻲ من مشاﻫﲑ ﻓﻘهاء الشيعة اإلﺛنﻲ عﴩ ﱠية وسمﻲ باسم ﻛاﺷﻒ

الﻐراء وصار لﻘﺒ ًا لعائلتﻪ وذريتﻪ من بعدﻩ ،وال ﺗﺰال ذر ﱠيتﻪ ﺗسمﻰ بﺂل ﻛاﺷﻒ
الﻐﻄاء نسﺒة ﺇﱃ ﻛتابﻪ ﻛشﻒ الﻐﻄاء عن مﺒهامت الﴩيعة ﹼ

الﻐﻄاء .ﺗويف ودﻓن يف النﺠﻒ سنة  1٢٢٨ﻫـ\  1٨1٣ﻡ ) ،جعفر ال ﳏﺒوبة  ،مايض النﺠﻒ وحاﴐﻫا ،دار االﺿواء ،بﲑوت1٩٨٦ ،
ﻡ(.
 -٢جودت الﻘﺰوينﻲ ،املرجعية الدينية العليا عند الشيعة االمامية ،اﳋﺰائن إلحياء الﱰاث ،ﻁ ،٢،٢٠1٤ﺹ.1٩٣

حسن الشﲑاﺯي* بتاريﺦ ) 1٢٩1ﻫـ\ 1٨٧٤ﻡ( ،حيﺚ ﻛاﻥ قﺼدﻩ وحدﺓ الكلمة يف

سامراء التﻲ ﻛاﻥ معﻈم سكاﳖا من املسلمني السنة .وحيﺚ ﻛانﺖ ﺗﻀم مرقد االمامني
عﲇ اﳍادي واﳊسن العسكري )عليهام السالﻡ( ،وﻛاﻥ يروﻡ ﺗوحيد ﻛلمة املسلمني،
وأصﺒحﺖ سامراء ﺗﻀم طالب اﳊوﺯﺓ العلمية النﺠفية ،ﺇﱃ جانﺐ اخوﲥم السنة ﺇﱃ
وﻓاﺓ املﲑﺯا حسن الشﲑاﺯي عاﻡ) 1٣1٢ﻫـ\ 1٨٩٥ﻡ( (1).وعىل الرﻏم من ارﺗفاﻉ مكانة

سامراء بعد انتﻘال املﺠتهد االﻛﱪ ﳏمد حسن الشﲑاﺯي من النﺠﻒ ﺇليها) 1٢٩1ﻫـ\

1٨٧٥ﻡ 1٣1٢-ﻫـ\ 1٨٩٥ﻡ( ،ﻓﺈﻥ النﺠﻒ ﱂ ﺗفﻘد موقعها الﻘيادي بوصفها املرﻛﺰ

األﻛاديمﻲ الشيعﻲ االول ،وﲤكنﺖ من االحتفاﻅ ﲠﺬﻩ املكانة حتﻰ النﺼﻒ االول من

الﻘرﻥ العﴩين (٢).ونﻈمﺖ املرجعية الدينية يف )النﺠﻒ( ،ﺇذ أسﺲ السيد ﳏمد مهدي

بحر العلوﻡ ،والشيﺦ جعفر ﻛاﺷﻒ الﻐﻄاء حياﺓ علمية واجتهادية وسياسية أيﻀا،
ووﺿعا املرجعية الدينية يف موقﻊ متواﺯﻥ يف الﴫاﻉ االيراﲏ – الﱰﻛﻲ ،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
ﳎتهدي العﴫ ،ﻓتوﱃ السيد ﳏمد مهدي بحر العلوﻡ التدريﺲ ،واختﺺ الشيﺦ جعفر

ﻛاﺷﻒ الﻐﻄاء بالﺰعامة والتﻘليد والفتيا ،واوﻛل امر امامة الﺼالﺓ ﲨاعة ﺇﱃ الشيﺦ
* -مﲑﺯا ﳏمد حسن الشﲑاﺯي ،ملﻘﺐ بالشﲑاﺯي األول ،وباملﺠدد الشﲑاﺯي والشﲑاﺯي الكﺒﲑ أيﻀا ،ولد سنة  1٢٣٠ﻫـ\

1٨1٥ﻡ يف مدينة ﺷﲑاﺯ بﺈيراﻥ  ،ﺗدرج يف الدراسة حيﺚ حﴬ دروﺱ الشيﺦ ﳏمد ﺗﻘﻲ يف الفﻘﻪ واألصول بمدينة ﺷﲑاﺯ ،ساﻓر ﺇﱃ
اصفهاﻥ وبﻘﻲ ﻓيها عﴩ سنوات ،ﺛم ساﻓر ﺇﱃ العراﻕ سنة  1٢٩٦ﻫـ\  1٨٧٩ﻡ ملواصلة الدراسة اﳊوﺯوية ﻓوصل ﺇﱃ ﻛربالء التﻲ
بﻘﻲ ﻓيها ﻓﱰﺓ ﺛم ﻏادر ﺇﱃ النﺠﻒ حيﺚ أستﻘر .ﺗويف الشﲑاﺯي سنة  1٣1٢ﻫـ\ 1٨٩٥ﻡ بمدينة سامراء بعد أﻥ مرﺽ بداء السل،

ونﻘل جﺜامنﻪ ﺇﱃ الكاﻇمية ﺛم ﺇﱃ ﻛربالء ﻓالنﺠﻒ حيﺚ دﻓن ﻫناﻙ بﺠوار مرقد اإلماﻡ عﲇ).ﳏسن االمني ،اعياﻥ الشيعة(.
 -1جودت الﻘﺰوينﻲ ،املرجعية الدينية العليا عند الشيعة االمامية ،،ﺹ.1٧
A Sociopolitical Analysis»(PH :1٩٠٤-1٧٩1،Meri Litvak،»The Shii ulama of Najaf and karbala -٢
.٨٦-PP٨٥،1٩٩1،.D.harvard
 -٣عﺒاﺱ امامﻲ ،الدور السياﳼ للمرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٣٧

٢٣

حسني ﳏمد نﺠﻒ) 1٢٥1-11٥٩ﻫـ( (1).وﺗوسﻊ مسار الﺒحﺚ املعريف يف علمﻲ الفﻘﻪ

وأصولﻪ يف النﺠﻒ األرشﻑ نتيﺠة ﻓتﺢ باب االجتهاد عىل مﴫاعيﻪ ﻓيها حتﻰ وصلﺖ

جامعة النﺠﻒ األرشﻑ ملا يمكن ﺗسميتﻪ بدور نﻀﺞ الﺒحﺚ املعريف.

)(٢

٢٤

 -1ﻫو الشيﺦ حسني بن ﳏمد بن نﺠﻒ عﲇ  ،وعائلتﻪ ﺁل نﺠﻒ  ،أصلهم من مدينة ﺗﱪيﺰ ،جاء جدﻫم نﺠﻒ عﲇ وسكن مدينة

النﺠﻒ األرشﻑ  ،وبﻘيﺖ ذريتﻪ ﲠا  ،وﻫم بيﺖ علم  ،وﻓﻀل  ،وﺗﻘو  ،وصالح  ،وﺯﻫد  ،ونسﻚ ولد الشيﺦ حسني نﺠﻒ سنة )

 11٥٩ﻫـ\1٧٤٦ﻡ(  ،يف مدينة النﺠﻒ  ،ﺗويف ودﻓن ﻓيها سنة  1٢٥1ﻫـ\ 1٨٣٥ﻡ ).ﳏسن االمني ،أعياﻥ الشيعة ج، ٢٧ﺹ .(٢٥1
جودت الﻘﺰوينﻲ ،املرجعية الدينية ،مﺼدر سابق،ﺹ.1٩٣
 -٢عﺒد اﳍادي اﳊكيم ،حوﺯﺓ النﺠﻒ ،مﺼدر سابق.٦٠،

املﺒحﺚ الﺜاﲏ :اﳊوﺯﺓ العلمية ،التنﻈيم
- ١ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﳊﻮﺯﺓ:
ﺗتﺒﻊ اﳊوﺯﺓ يف طريﻘة ﺗعليمها النهﺞ الﺬي ﺗربﻰ عليﻪ الفﻘهاء السابﻘوﻥ من العﺼور

اإلسالمية الﺰاﻫرﺓ حتﻰ العﴫ اﳊاﴐ ،متﺨﺬﺓ من نﻈاﻡ اﳊلﻘات يف الﻐالﺐ ﺷكال ﳍا،

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 اﳊرية املﻄلﻘة يف املناقشة ،مانحة اياﻩ الفرصة املﺜىل الختيار

األستاذ الﺬي يشاء ،وحتديد الﺰماﻥ واملكاﻥ للدرﺱ باالﺗفاﻕ بينهام عليﻪ.

)(1

والدراسة

يف اﳊوﺯﺓ العلمية يف النﺠﻒ ﳍا سﲑ خاﺹ يف التدريﺲ ،ﻓليﺲ ملدارسها صفوﻑ مرﺗﺒة
يتدرج ﻓيها الﻄالﺐ ،وال ﻛتﺐ ﳐﺼوصة مﻘررﺓ للتدريﺲ يلﺰﻡ ﲠا 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

الرﻏم من ﻫﺬا ﺗوجد بعﺾ الكتﺐ الرئيسة يف النحو واملنﻄق والفﻘﻪ واالصول .وﺗوجد
عﴩﺓ علوﻡ يتﻀمنها املنهﺞ الدراﳼ ﻫﻲ :النحو ،والﴫﻑ ،واملنﻄق ،والﺒالﻏة ،والفﻘﻪ،
واصول الفﻘﻪ ،واﳊديﺚ ،وعلوﻡ الﻘرﺁﻥ ،وعلم الكالﻡ)العﻘائد( ،والفلسفة اإلسالمية.

)(٣

وال يوجد لنﻈاﻡ الﻘﺒول يف الدراسة اﳊوﺯوية قانوﻥ مسنوﻥ من ﺷﺨﺺ او من مرجعية

معينة ،ولكن ﻓرﺽ نﻈاﻡ يمكن ﺗسميتﻪ )العرﻑ اﳊوﺯوي( ،الﺬي ﺗتابﻊ ونشﺄ مﻊ ﺗﻄور
الدراسات يف النﺠﻒ ،ومراحلها التارﳜية املعروﻓة ،ﻛاﻥ ﻛفيال بتنﻈيم ﺷﺆوﻥ اﳊوﺯﺓ

العلمية يف النﺠﻒ.

)(٤

واالنتساب للحوﺯﺓ العلمية ال يوجد ﻓيﻪ قيد او رشﻁ ﳑا ﻫو

 -1عﺒد اﳍادي اﳊكيم ،حوﺯﺓ النﺠﻒ االرشﻑ ،مﺼدر سابق ،ﺹ ﺹ .٤٤ – ٤٣
 -٢جعفر ﳏﺒوبة ،مايض النﺠﻒ وحاﴐﻫا ،النﺠﻒ االرشﻑ ،دار االﺿواء ،بﲑوت ،لﺒناﻥ،ﻁ1٩٨٥ ،٢ﻡ ،ﺹ.٣٧٩
 -٣ﳏمد باقر الﺒهادﱄ ،اﳊياﺓ الفكرية ،مﺼدر سابق ،ﺹ .1٧1 – 1٧٠
 -٤املﺼدر السابق ،ﺹ.1٦1

٢٥

متعارﻑ يف اجلامعات او املدارﺱ الرسمية ،ومﺜلﻪ اﳋروج منها ،ﻓﺒﺈمكاﻥ الﻄالﺐ أﻥ
يﺒدأ دراستﻪ ﺛم يﱰﻛها.

)(1

وللﻄالﺐ اﳊوﺯوي اﳊرية يف الدراسة والتدريﺲ مﻊ من

يشاء ويرﻏﺐ ،وابداء الرأي والتعﺒﲑ ،رشﻁ أﻥ يتﻘيد بﺄحكاﻡ الدين االسالمﻲ ،وال
يتﺠاوﺯ الﻀوابﻂ العلمية املتعارﻑ عليها.

)(٢

ويمتاﺯ طالﺐ اﳊوﺯﺓ باالستﻘالل عن

سيﻄرﺓ السلﻄة اﳊاﻛمة ،او ﺯعامء الﻘﺒائل وﺷيوخها ،ولكنﻪ خاﺿﻊ لسلﻄة ﻛﺒار الفﻘهاء
واعاﻇم املﺠتهدين الدينية واالدبية.

)(٣

وﺗكمن قوﺓ املدارﺱ الدينية يف النﺠﻒ يف نﺠاح مﺆسساﲥا التعليمية يف االحتفاﻅ

باستﻘالليتها املالية والسياسية عىل امتداد ﺛالﺛة عﴩ قرنا .بﺨالﻑ مدرسة االﺯﻫر
املﴫية الشهﲑﺓ او أية مدرسة سنية أخر ،ﻓمدارﺱ النﺠﻒ ﱂ ﺗفﻘد استﻘالﳍا

٢٦

السياﳼ واملاﱄ .ﻓرﻓﻀﺖ أموال اﳊكومة ،و ﻛانﺖ ﺗعتمد عىل التﱪعات اﳋاصة
والﴬائﺐ الدينية التﻲ ﺿمنﺖ للمدارﺱ اﳋاصة استﻘالﳍا املاﱄ والسياﳼ وﻛﺬلﻚ

حريتها الفكرية.

)(٤

وﲡسدت ﻫﺬﻩ اﳊرية يف نشاﻁ املﺠتهدين الكﺒار ،ﻓهم ﱂ يكونوا

خاﺿعني لسيﻄرﺓ اﳊكومة ،وقاموا بدور الرعاﺓ الكﺒار...وﻛانوا يوﺯعوﻥ األموال

عىل املستحﻘني والفﻘراء ويعﻀدوﻥ اﳋدمات الﺼحية واالجتامعية االساسية ،وﻛانوا
يديروﻥ مدارسهم اﳋاصة ،ويعينوﻥ مدراءﻫا ،ويوﻓروﻥ الدعم للﻄلﺒة ويمنحوﻥ
االجاﺯات للﺨرﳚني ،ويﺼدروﻥ الفتاو استﺠابة لالستفسارات التﻲ ﺗوجﻪ ﺇليهم،

ويستﻘﺒلوﻥ الوﻓود من ﳐتلﻒ أنحاء العاﱂ الشيعﻲ.

)(٥

وال ﲤنﺢ اﳊوﺯﺓ العلمية يف

 -1ﳏمد جعفر ﺷمﺲ الدين ،دور اﳊوﺯات العلمية يف عملية التﻐيﲑ ،ﳎلة املنﻄق ،بﲑوت ،عدد ) ٤٥ – ٤٤ﲤوﺯ-اب

1٩٨٨ﻡ(،ﺹ.1٧
 -٢املﺼدر السابق،ﺹ.1٦
-٣عﲇ الﺒهادﱄ ،اﳊوﺯﺓ العلمية يف النﺠﻒ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٢٣
 -٤اسحق نﻘاﺵ ،ﺷيعة العراﻕ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٤٣٢
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

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

ﻓال ﺗوجد ﺷهادﺓ من اﳊوﺯﺓ للﻄالﺐ.

)(1

اﻥ اﳊوﺯﺓ العلمية يف النﺠﻒ األرشﻑ أقدﻡ حوﺯﺓ علمية ،لكنها ﺗعرﺿﺖ يف ﺗارﳜها

ﺇﱃ اﺯمات ﳐتلفة ،وﲤكنﺖ أﻥ ﺗﺼمد أماﻡ ﻫﺬﻩ االﺯمات والﻀﻐوﻁ عىل ﳐتلﻒ ادوارﻫا.

سواء يف ﺯماﻥ العﺒاسيني ،أو بعد ذلﻚ يف ﺯمن العﺜامنيني ،واألﺯمنة املتﺄخرﺓ التﻲ ﺗسمﻰ
باﳊكم الوطنﻲ ،وﺁخرﻫا ما ﺗعرﺿﺖ لﻪ عىل يد )نﻈاﻡ صداﻡ حسني( .لﻘد ﻛاﻥ عدد
العلامء والﻄلﺒة يف النﺠﻒ األرشﻑ عندما ﺗويف االماﻡ اﳊكيم عاﻡ  1٣٩٠ﻫـ\1٩٧٠ﻡ
حواﱄ سﺒعة اﻵﻑ .ولكن العدد ﺗناقﺺ ﺇﱃ سﺒعامئة عند وﻓاﺓ اإلماﻡ اﳋوئﻲ.

)(٢

- ٢ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
االجتهاد لﻐة مشتق من اجلهد وﻫو بﺬل الوسﻊ للﻘياﻡ بعمل ما ،وﻫو ال يكوﻥ اال

يف االﺷياء التﻲ يف ﲪلها ﺛﻘل (٣) .اما االجتهاد يف املﺼﻄلﺢ ﻓهو ملكة حتﺼيل اﳊﺠﺞ
واالحكاﻡ الﴩعية او الوﻇائﻒ العملية ،رشعية او عﻘلية ،وﻫﺬا التعريﻒ منتﺰﻉ ﳑا

ﺗﺒنتﻪ مدرسة النﺠﻒ األرشﻑ اﳊديﺜة يف علم االصول ،واملﺠتهد ﻫو من ﺗتوﻓر ﻓيﻪ ﻫﺬﻩ
اﳋﺼيﺼة (٤) .او ﻫو بﺬل اجلهد يف استنﺒاﻁ االحكاﻡ الﴩعية من مﺼادرﻫا املﻘررﺓ

وﻫﻲ الﻘرﺁﻥ الكريم ،والسنة بمعونة الﻘواعد االصولية املستدل عىل صحتها عىل وﻓق
األسﺲ املوﺿوعية ،بعد دراسة العلوﻡ التﻲ ﺗساعد عىل ذلﻚ .وال يدخل يف ذلﻚ

 - 1ﳏمد باقر الﺒهادﱄ ،اﳊياﺓ الفكرية يف النﺠﻒ االرشﻑ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٦٨
 - ٢ﳏمد باقر اﳊكيم ،اﳊوﺯﺓ العلمية ،مﺼدر سابق ،ﺹ ﺹ.1٣٤-1٣٣
 - ٣ابن منﻈور ،ﲨال الدين ﳏمد بن مكرﻡ ،لساﻥ العرب ،ج ،٣بﲑوت ،دار صادر للﻄﺒاعة ،ﺹ.٢1٣
 -٤ﳏمد باقر اﳊكيم  ،اﳊوﺯﺓ العلمية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٥٧

٢٧

الﻘياﺱ  ،وال االستحساﻥ  ،وال املﺼالﺢ املرسلة  ،وال العرﻑ  ،وال رشﻉ ما قﺒلنا ،
وال مﺬﻫﺐ الﺼحاﰊ  ،وال االعتامد عىل الراي الشﺨﴢ  ،لﺒﻄالﳖا ،ويﻘال للﻘادر عىل
استﺨراج االحكاﻡ من مﺼدرﻫا )ﳎتهد(.

)(1

اما االجتهاد الﺬي يشﱰﻁ يف الﻘائد االسالمﻲ ﻓهو الﻘدرﺓ عىل معرﻓة رأي االسالﻡ يف

املسائل الفرعية التﻲ ﳛتاج ﺇليها املﺠتمﻊ ،الﺒحﺚ يف املﺼادر اإلسالمية .وملا ﻛاﻥ حتﺼيل

االحكاﻡ االﳍية عن ﻫﺬا الﻄريق مﻘرونا باجلهد ومشﻘة الﺒحﺚ ﻓﻘد سمﻲ ﻫﺬا العمل
اجتهادا (٢) .ﻓاملﺠتهد اجلامﻊ للﴩائﻂ ﻫو الﺬي يﻘدر عىل أﻥ يﺒدي رأيﻪ يف ﲨيﻊ املسائل

التﻲ ﳛتاج ﺇليها الناﺱ مﻊ اﻵخﺬ بعني االعتﺒار عنﴫي الﺰماﻥ واملكاﻥ.

)(٣

وﺇذا ﻓرﻍ

طالﺐ اﳊوﺯﺓ العلمية من دراسة املﻘدمات دراسة مستوعﺒة ،ﺛم أعﻘﺒها بدراسة السﻄوح

٢٨

دراسة معمﻘة ﺛم أﳖﻲ مرحلة الﺒحﺚ اﳋارج 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 ﻏﲑﻩ عنها.

)(٤

ومعدات االجتهاد الﴩعﻲ

عديدﺓ ،منها ما يتﺼل بالﻘدرﺓ عىل ﺗفسﲑ الﻘرﺁﻥ الكريم املﺼدر االول للتﴩيﻊ،

بحيﺚ يعرﻑ الﺒاحﺚ اﳋاﺹ والعاﻡ ،واملﻄلق واملﻘيد ،واملﺠمل واملﺒني ،واملحكم
واملتشابﻪ ،والناسﺦ واملنسوخ .ومنها االحاطة الواﻓية باألحاديﺚ الﴩيفة ،التﻲ ﻫﻲ

املﺼدر الﺜاﲏ من مﺼادر التﴩيﻊ بعد الﻘرﺁﻥ الكريم .ومنها الﻘدرﺓ عىل حتﻘيق نسﺒة

النﺺ ﺇﱃ قائلﻪ .وأﻥ ﺗكوﻥ لﻪ خﱪﺓ يف اجلرح والتعديل بام يﻀمن لﻪ التﺄﻛد من سالمة
رواﺓ اﳊديﺚ ووﺛوقهم ﻓيام ينﻘلوﻥ .وأﻥ يكوﻥ عىل دراية بتحﻘيق النﺼوﺹ والتﺄﻛد من

سالمتها من اﳋﻄﺄ والتحريﻒ .وعىل علم ومعرﻓة بمﺼادر النﺼوﺹ الﴩعية ومﻈاﳖا
املتعددﺓ التﻲ ﺗعينﻪ عىل الوصول لﻐرﺿﻪ العلمﻲ .وأﻥ ﺗكوﻥ لﻪ خﱪﺓ لﻐوية ﺗﺆﻫلﻪ ألﻥ

 -1ﳏمد باقر اﳊكيم  ،اﳊوﺯﺓ العلمية ،مﺼدر سابق  ،ﺹ.1٥٨
 -٢ﳏمد الريشهري ،الﻘيادﺓ يف االسالﻡ ،ﺗعريﺐ عﲇ االسدي ،دار اﳊديﺚ ،قم 1٤1٧) ،ﻫـ\1٩٩٦ﻡ( ،ﺹ.1٨٢
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ.1٨٣
 -٤عﺒد اﳍادي اﳊكيم ،حوﺯﺓ النﺠﻒ ،مﺼدر سابق.1٥٧،

يفهم مواد الكلامت ويﺆرخ ﳍا عىل اساﺱ ﺯماﲏ .وعىل معرﻓة واسعة بمسائل النحو
والتﴫيﻒ ،وقدرﺓ عالية يف ﻓهم أساليﺐ العرب من وجهة بالﻏية وﺗﻘييمها وﺇدراﻙ
ﲨلة خﺼائﺼها .واإلحاطة التارﳜية باألﺯماﻥ التﻲ راﻓﻘﺖ ﹶﺗ ﹶك ﱡ
وﻥ السنة ،وما وقﻊ ﻓيها

من احداث ،ﻛﻲ يستﻄيﻊ الﺒاحﺚ أﻥ يﻀﻊ النﺼوﺹ التﴩيعية يف موﺿعها الﺰماﲏ،
ويف اجوائها ومالبساﲥا اﳋاصة.

)(1

- ٣ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﳚمﻊ علامء االمامية ،ويواﻓﻘهم عىل ذلﻚ الكﺜﲑ من ﻏﲑﻫم ،عىل أﻥ )الفﻘيﻪ( يتﺒوأ

املوقﻊ االول يف اﳍيكل العاﻡ لنﻈاﻡ اجلامعة عند ﻏياب االماﻡ املعﺼوﻡ .ولعل انتﺰاﻉ

عنواﻥ )املرجعية( ﳍﺬا املوقﻊ استفيد من اﳊديﺚ الﴩيﻒ )..) (٢واما اﳊوادث الواقعة
ﻓارجعوا ﻓيها ﺇﱃ رواﺓ حديﺜنا ﻓﺈﳖم حﺠتﻲ عليكم وأنا حﺠة اﷲ(

)(٣

وﻫﺬا يﺆﻛد ما

روي عن اإلماﻡ العسكري » ﻓﺄما ما ﻛاﻥ من الفﻘهاء صائنا لنفسﻪ ،حاﻓﻈا لدينﻪ ،ﳐالفا

ﳍواﻩ ،مﻄيعا ألمر موالﻩ  ،ﻓللعواﻡ أﻥ يﻘلدوﻩ«

)(٤

واملرجعية العلامئية حددﻫا االماﻡ

الﺼادﻕ بﻘولﻪ» :أنﻈروا ﺇﱃ من ﻛاﻥ منكم قد رو حديﺜنا ونﻈر يف حاللنا وحرامنا،
وعرﻑ احكامنا ،ﻓارﺿوا بﻪ حكام ،ﻓﺈﲏ جعلتﻪ حاﻛام ،ﻓﺈذا حكم بحكم ﻓمن ﱂ يﻘﺒلﻪ
منﻪ ﻓﺄنام بحكم اﷲ استﺨﻒ ،وعلينا را ﹼد ،وﻫو را ﹼد عىل اﷲ ،وﻫو عىل حد الﴩﻙ«

)(٥

والتﻘليد يعنﻲ :رجوﻉ عامة الناﺱ ﺇﱃ ﻓﻘهاء الدين من اجل التعرﻑ عىل احكاﻡ

لﺰامﻲ وليﺲ اختياري ًا ،ﻓليﺲ ألحد من
الﴩيعة ،وﻫﺬا الرجوﻉ عند الشيعة االمامية ﺇﹺ ﹼ

عامة الناﺱ ﻏﲑ املﺠتهدين أﻥ يعمل من دوﻥ ﺗﻘليد ..ومن ﻫنا ﻓﺈﻥ ﻛل ﺇنساﻥ مﺆمن
وملتﺰﻡ بﺄحكاﻡ الﴩيعة ﳚد نفسﻪ مﻀﻄرا لالنشداد واالرﺗﺒاﻁ بعلامء الدين مهام بعد

 -1عﺒد اﳍادي اﳊكيم ،حوﺯﺓ النﺠﻒ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٦1
-٢ﳏمد باقر اﳊكيم ،املرجعية الدينية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢1
 -٣العامﲇ ،وسائل الشيعة ،ج ،1٨ﺹ.1٠1
 -٤املﺼدر السابق،ﺹ.1٠1
 -٥ابن بابويﻪ الﻘمﻲ ،اماﱄ الﺼدوﻕ ،مﻄﺒعة االعلمﻲ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،ﺹ.1٢٠

٢٩

عنهم (1).وقد قرنﺖ املرجعية الشيعية االمامية التﻘليد باالجتهاد ،ألنﻪ يعفﻲ ﻏﲑ الﻘادر او

من ﱂ ﺗتﺢ ﻇروﻓﻪ أﻥ يتوصل ﺇﱃ درجة االجتهاد من ﺇلﺰامﻪ باالجتهاد ،وأجاﺯت لﻪ العمل
عىل وﻓق ﺇﹺﻓتاء من يراﻩ متمكنا من ﲪلة درجة املﺠتهدين املعﱰﻑ ﲠم.

)(٢

وبﺬلﻚ ﺷكلﺖ

ﺛنائية االجتهاد والتﻘليد واحدﺓ من وسائل الﻀﺒﻂ االجتامعﻲ والسياﳼ ﻓﻀال عن الﻀﺒﻂ

املعريف الدينﻲ ،وﻫنا نالحظ الوﻇيفة املرﻛﺒة من بﻘاء االجتهاد مستمرا ،والﻀﺒﻂ يف أدواﺗﻪ،
وحﴫ اإلﻓتاء بﺄﻫل العلم.

)(٣

والفﻘيﻪ ﻫو :الرجل املتمكن من استنﺒاﻁ االحكاﻡ الﴩعية 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.

٣٠

)(٤

أما املرجﻊ ﻓهو :الفﻘيﻪ الﺬي دانﺖ لﻪ األمة ،ورجعﺖ ﺇليﻪ عمليا ،ووﺛﻘﺖ بﻘيادﺗﻪ وأبوﺗﻪ

ﳍا .ﻓاملرجﻊ يالحظ ﻓيﻪ اجلانﺒاﻥ العمﲇ واالجتامعﻲ .ﻓهو من الناحية العلمية ﳎتهد،
وﻓﻘيﻪ ﻛﺄي واحد من الفﻘهاء ،أو أعىل منهم علميا ،وﻫو من الناحية االجتامعية يتمتﻊ بﺜﻘة

عالية من قﺒل األمة ،منحتها ﺇياﻩ عﱪ ﲡربة طويلة عاﺷها املرجﻊ واﺛﺒﺖ اصالتﻪ وجدارﺗﻪ،
واﻛتسﺐ ﲠا درجﻪ عالية من العدالة واﳋﱪﺓ وقوﺓ الﺼمود واالرادﺓ (٥).والﻈاﻫر أﻥ ﻛلمة
املرجﻊ حينام يراد ﲠا مكاﻥ الرجوﻉ – بمعنﻰ العود – ال ﲣتﺺ باملكاﻥ املادي الﺬي ﻫو
اﳊيﺰ ﳑا ﺗشﻐلﻪ األجساﻡ ،ﻓليﺲ معناﻩ مﻘاب ً
ال للﺰماﻥ ،بل يتعداﻩ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ ،ﻓالرجوﻉ ﺇﱃ

اﷲ ،او العﻘل ،او االصل ،او الﻘاعدﺓ ،او امﺜال ﻫﺬﻩ ﳑا يرجﻊ اليﻪ ﻓيام يتعلق بﻪ وباملراجﻊ

يمكننا – لﻐة –ﺇطالﻕ اسم املرجﻊ عىل ما نرجﻊ اليﻪ يف ﻫﺬﻩ األمور ،وأﻥ ﻛانﺖ أمورا
1

٢

٣
٤
٥

صدر الدين الﻘﺒانﺠﻲ ،بحوث يف خﻂ املرجعية ،ﻁ ،٢د.ﻡ ،1٩٨٤،ﺹ.1٢٧عﺒد االمﲑ ﺯاﻫد ،الفكر السياﳼ االسالمﻲ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٩1املﺼدر السابق ،ﺹ.٩1صدر الدين الﻘﺒانﺠﻲ ،بحوث يف خﻂ املرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٨-املﺼدر السابق ،ﺹ.٨

معنوية وليسﺖ مكانية.

)(1

واملرجﻊ عىل ما عرﻓﻪ صاحﺐ معﺠم الفاﻅ الفﻘﻪ اجلعفري

ﻫو »املﺠتهد العادل الﺬي يرجﻊ اليﻪ الناﺱ للفتو يف عﺒاداﲥم ومعامالﲥم ،ويسمﻰ
ايﻀا املﻘ ﱠلد )بفتﺢ الالﻡ( .ﻓمﻘومات املرجﻊ عىل وﻓق ﻫﺬا التعريﻒ ﻫﻲ:
االجتهاد.

العدالة.

رجوﻉ الناﺱ اليﻪ للفتو يف عﺒاداﲥم ومعامالﲥم.

)(٢

وعرﻑ السيد ﳏمد باقر الﺼدر املرجﻊ بانﻪ »االنساﻥ الﺬي اﻛتسﺐ من خالل جهد بﴩي
ﹼ

ومعاناﺓ طويلة االمد استيعابا حيا وﺷامال ومتحرﻛا لﻺسالﻡ ومﺼادرﻩ ،وورعا معمﻘا يروﺽ

نفسﻪ عليﻪ ،يﺼﺒﺢ قوﺓ ﺗتحكم يف ﻛل وجودﻩ وسلوﻛﻪ ،وعيا اسالميا رﺷيدا عىل الواقﻊ وما
يﺰخر بﻪ من ﻇروﻑ ومالبسات ليكوﻥ ﺷهيدا عليهم«.

)(٣

وقد ﺗعود املﺠتمﻊ الشيعﻲ االمامﻲ

عىل العمل املرجعﻲ واالرﺗﺒاﻁ بمرجﻊ يف أخﺬ معاﱂ دينﻪ ،والتكاليﻒ الواجﺒة عليﻪ  -سواء

يف الواجﺒات الفردية أﻡ االجتامعية – وﻛاﻥ ﻫﺬا االرﺗﺒاﻁ يف الﺒداية عىل ﺷكل ارﺗﺒاﻁ بمرجﻊ
معﺼوﻡ يف ﺯماﻥ حﻀور االماﻡ وعﴫ النﺺ ،وقد طالﺖ ﻫﺬﻩ الفﱰﺓ بوجود االئمة  ،وبعد
ذلﻚ حتول ﻫﺬا االرﺗﺒاﻁ عمال بمرجﻊ ليﺲ معﺼوما ولكن ﹸﺷ ﹼﺨﺺ باالسم من قﺒل االماﻡ

)املعﺼوﻡ( ،ﻛام يف ﺯماﻥ الﻐيﺒة الﺼﻐر ،وﻛاﻥ ﻫﺬا املرجﻊ ﻫو حلﻘة الوصل واالرﺗﺒاﻁ بني
االماﻡ املعﺼوﻡ واألمة ،ﻓﻘد ﻛانﺖ األحكاﻡ والتكاليﻒ ﲣرج عىل يديﻪ وسمﻲ يف وقتﻪ بالنائﺐ،

وﻛانوا أربعة ﻓسموا بالنواب األربعة ،وﻫم:
عﺜامﻥ بن سعيد العمري.
عمرو بن عﺜامﻥ بن سعيد.
اﳊسني ابن روح.
عﲇ بن ﳏمد السمري.
1
٢
٣
٤

)(٤

ابن منﻈور ،لساﻥ العرب ،مﺼدر سابق ،ج ،1ﺹ.٢1٨ﳏمد باقر الﺒهادﱄ ،اﳊياﺓ الفكرية يف النﺠﻒ ،مﺼدر سابق.1٣٩،ﳏمد باقر الﺼدر ،خالﻓة االنساﻥ وﺷهادﺓ االنﺒياء ،دار التعارﻑ )بﲑوت ،د.ت( ،ﺹ.٢٣-الشيﺦ حسني عﲇ العﺒادي ،املرجعية الﺼاﳊة ،مﻄﺒعة الﴩوﻕ) ،النﺠﻒ  .(٢٠1٠ﺹ.1٠

٣1

وبوﻓاﺓ السمري انﻘﻄعﺖ السفارﺓ والنيابة اﳋاصة ،وانتهﺖ ﲠا الﻐيﺒة الﺼﻐر .ﺛم

وصلﺖ النوبة يف عرﻑ الشيعة االمامية ﺇﱃ االرﺗﺒاﻁ بمرجﻊ ﱂ يشﺨﺺ باالسم وانام

بينﺖ ﻓيﻪ صفات عامة ﻛاالجتهاد ،واألعلمية ،والعدالة ،وطهارﺓ املولد ،وااليامﻥ،
وﻏﲑﻫا من الﺼفات الواردﺓ يف أحاديﺚ األئمة.
انوجدت ﻓيﻪ رشوﻁ ومنها:

)(٢

)(1

واملرجﻊ ال يكوﻥ مرجعا اال ﺇذا

الدرجة العالية من االجتهاد والﻘدرﺓ عىل استنﻄاﻕ الﻘرﺁﻥ الكريم والسنة النﺒوية

واستنﺒاﻁ اﳊكم الﴩعﻲ منها.

التﻘو والورﻉ يف األخالﻕ والسلوﻙ ،ووجود امللكات الروحية والنفسية بدرجة

عالية ﺗﺆﻫلﻪ ﳍﺬا املوقﻊ ،وﲡعلﻪ قريﺒا من درجة العﺼمة التﻲ يعتﻘد ﲠا ﺷيعة أﻫل الﺒيﺖ

٣٢

االمامية االﺛنا عﴩية اﳖا صفة الﺯمة يف أئمتهم.

العﻘل بمعنﻰ حسن التدبﲑ واﳋﱪﺓ يف ادارﺓ االمور العامة ،والفهم الﺼحيﺢ للواقﻊ

السياﳼ واالجتامعﻲ ،وﻛيفية التمييﺰ بني الﺼالﺢ واالصلﺢ ،والفاسد واالﻓسد ،واملهم

واألﻫم.

التﺼدي الشﺠاﻉ والفعﲇ لﻸمور العامة ،والدﻓاﻉ عن بيﻀة االسالﻡ واألمة اإلسالمية

ومﺼاﳊها ،والوقوﻑ بوجﻪ اعدائها واملﺨاطر التﻲ حتيﻂ ﲠا.

واملرجعية الدينية للمسلمني الشيعة االمامية ﻫﻲ التﻲ ﺗرجﻊ ﺇليها األمة يف ﺷﺆوﳖا

العلمية عىل اساﺱ املواﺯين الﴩعية العامة ،ويكوﻥ املرجﻊ الﺬي ﺗتوجد ﻓيﻪ رشوﻁ
املرجعية ﻫو النائﺐ العاﻡ عن اإلماﻡ املعﺼوﻡ من الناحية الﴩعية .حدث ذلﻚ يف

ﺗﺄرﳜها بعد وﻓاﺓ النائﺐ الرابﻊ لﻺماﻡ املهدي ،عﲇ بن ﳏمد السمري)ت/ ٣٢٩
- 1الشيﺦ حسني عﲇ العﺒادي ،املرجعية الﺼاﳊة ،ﺹ .1٢-11
- ٢ﳏمد باقر اﳊكيم ،املرجعية الدينية ،مﺼدر سابق ،ﺹ .1٦٦-1٦٥

٩٤٠ﻡ( .وحينها انتﻘلﺖ مسﺆولية مرجعية ﻫﺬﻩ الﴩﳛة الكﺒﲑﺓ من املسلمني الشيعة
ﺇﱃ »االمامة النائﺒة« ،وﻫﻲ مراجﻊ الدين الﺬين ﺗولوا الفتيا للشﺆوﻥ الدينية للمسلمني

الشيعة االمامية يف العاﱂ االسالمﻲ.

)(1

ومنﺬ وقوﻉ ﻏيﺒة االماﻡ يف سامراء ،ﻛانﺖ بداية

املرجعية يف العراﻕ ويف بﻐداد بالﺬات حيﺚ العاصمة العﺒاسية ،ألﻥ ﻫﺆالء الفﻘهاء

ﻛانوا قد درسوا عند أساﺗﺬﺓ ﻫم من ﺗالمﺬﺓ اإلمامني عﲇ اﳍادي واﳊسن العسكري
 ،وﻛانوا عىل اﺗﺼال مﺒارش مﻊ السفراء األربعة ،ﻓاستمرت املدرسة العلمية الشيعية
يف بﻐداد بتواجد العلامء والفﻘهاء ﻓيها ،وال ﳜفﻰ بﺄﻥ املرجعية ﱂ ﺗكن عىل ماﻫﻲ عليها
اﻵﻥ ،بل ﺗﻄورت بمرور الﺰمن حتﻰ وصلﺖ ﺇﱃ ما وصلﺖ اليﻪ يف الوقﺖ اﳊاﴐ.

)(٢وقد احتلﺖ املرجعية الدينية العامة يف عﴫ الﻐيﺒة الكﱪ لﻺماﻡ املهدي قمة
اﳍرﻡ يف الكياﻥ الشيعﻲ االﺛنا عﴩي ،ومارسﺖ ﻫﺬﻩ املرجعية دورﻫا يف األعﴫ
املﺨتلفة وعىل ﳐتلﻒ األصعدﺓ والوﻇائﻒ التﻲ اﺿﻄلعﺖ ﲠا بوصفها ﲤﺜل االمتداد

إلمامة االئمة االﺛنا عﴩ(٣).ويف ﻓﱰﺓ الﻐيﺒة – وﻫﻲ ﻓﱰﺓ طويلة مستمرﺓ اﺛنا عﴩ قرنا

من الﺰماﻥ -ﻛاﻥ دور املرجعية ﻫو النيابة عن االماﻡ املهدي ،ﻫﻲ بحسﺐ ﻫﺬا ﹼﺗعد امتداد ًا

من الناحية العﻘائدية لﻺمامة ،التﻲ ﻫﻲ امتداد للنﺒوﺓ .ﻓاملرجعية ﻓيها بعد عﻘائدي يرﺗﺒﻂ
بامتدادﻫا لﻺمامة والنﺒوﺓ من ناحية ،وﻓيها ايﻀا بعد ﺗنﻈيمﻲ بوصفها ﲤﺜل املوقﻊ األﻫم
واالعﻈم بعد الوالية (٤).ﻓﺈذا عرﻑ الناﺱ ﺗرﺷيﺢ ﻛﺒار أﻫل اﳋﱪﺓ للمﺠتهد باعتﺒارﻩ

االعلم ،قلدوﻩ ﻓﺄصﺒﺢ مرجعا دينيا ،ﺛم ﺇذا ﹼبﺰت ﺷهرﺗﻪ عند أﻫل اﳋﱪﺓ ﺷهرﺓ املراجﻊ
اﻵخرين املعاﴏين لﻪ ،وﻛﺜرت ﺷهادﲥم لﻪ باالعلمية ،بام بﺰت االخرين بفارﻕ معتد

بﻪ ،ﻓﺰاد ﲠا مﻘلدوﻩ عن مﻘلدي ﻏﲑﻩ من املراجﻊ املعاﴏين بفارﻕ ملحوﻅ  ،عدﹼ من
قﺒل اﳊوﺯات العلمية واملﺆمنني مرجعا أعىل من دوﻥ النﻈر جلنسية املرﺷﺢ وال املنﻄﻘة

1
٢
٣
٤

 ﳏمد صادﻕ بحر العلوﻡ ،االماﻡ السيستاﲏ ﺷيﺦ املرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٥ عﺒاﺱ االمامﻲ ،الدور السياﳼ للمرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٧ ﳏمد باقر اﳊكيم ،املرجعية الدينية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٣٣ -املﺼدر السابق ،ﺹ.٣٢1

٣٣

ولﻐﲑ ذلﻚ من امﺜاﳍا (1).وﻫﺬا ﻫو طريق اختيار املرجﻊ الدينﻲ الشيعﻲ واملرجﻊ االعىل،
ﻓهو ال يعينﻪ مسﺆول يف اجلهاﺯ التنفيﺬي يف ﻫﺬﻩ الدولة او ﺗلﻚ ،عىل نحو العرﻑ
السائد يف اختيار رئيﺲ الشﺆوﻥ الدينية او املفتﻲ العاﻡ او ما ﺷابﻪ ذلﻚ او ﺗعيينﻪ يف

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 ﳎلﺲ النواب او ﳎلﺲ الشيوخ أو أﺷﺒاﻫهام عىل نحو ما ﻫو جار يف العديد
من الدول العربية واإلسالمية األخر (٢).والفﻘيﻪ ال يﺼل ﺇﱃ مﻘاﻡ املرجعية الدينية ﺛم

مﻘاﻡ اإلماﻡ ﺇال بعد ﲡربة طويلة ،ﺗكوﻥ االمة التﻲ ﺗتعايش معﻪ ،واﳊوﺯﺓ العلمية التﻲ

ﺗرقﺒﻪ عن ﻛﺜﺐ قد اﻛتشفﺖ ﻓيﻪ نﺰاﻫتﻪ وﺇخالصﻪ وﺗﻘواﻩ (٣).وال يامرﺱ الفﻘيﻪ والية
دينية يف ﳎال التعريﻒ بﺄحكاﻡ الﴩيعة ﻓﻘﻂ ،وﺇنام يامرﺱ ايﻀا والية سياسية يف ﺗعريﻒ

٣٤

األمة باالﲡاﻩ السياﳼ الﺼحيﺢ او االﻓﻀل .وبحسﺐ االصﻄالح املتعارﻑ ،ﻓالفﻘيﻪ

لﻪ السلﻄة الروحية والﺰمانية .حيﺚ يﻘﺼد باألوﱃ الوالية يف ﳎال احكاﻡ الﴩيعة،
وبالﺜانية الوالية يف املﺠال السياﳼ ،الﺬي ﳜتلﻒ ﻓيﻪ املوقﻒ من ﺯماﻥ ﺇﱃ ﺯماﻥ ﺁخر،
ومن ﻫنا عﱪ عنها بـ»السلﻄة الﺰمنية« التﻲ ﺗستوعﺐ ﳐتلﻒ الﻈروﻑ واألﺯمنة(٤).وﻫو

ال يﺼل ﺇﱃ ﻫﺬا املﻘاﻡ عن طريق انﻘالب عسكري ،او الﺼحاﻓة واالعالﻡ  ،وﺇنام يﺼل
اليﻪ بعد أﻥ يتعمق وجودﻩ يف وسﻂ اﳊوﺯﺓ العلمية أماﻡ العﴩات واملﺌات من علامء
الدين الﺬين يراقﺒوﻥ ﳎموﻉ ﺗﴫﻓاﺗﻪ ،ﲠﺬﻩ الدائرﺓ ينتﻘل ليﺒارش وجودﻩ يف األمة .وﻫﺬﻩ

التﺠربة الﻄويلة ﺗكفل – ﺇﱃ حد ﻛﺒﲑ – عدﻡ صعود أية ﺷﺨﺼية ﻏﲑ نﺰﳞة ﺇﱃ مﻘاﻡ
املرجعية الدينية وﺇمامة األمة.

)(٥

 -1عﺒد اﳍادي اﳊكيم ،حوﺯﺓ النﺠﻒ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٩٩
 -٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٢٠٠
 -٣صدر الدين الﻘﺒانﺠﻲ ،املﺬﻫﺐ السياﳼ يف االسالﻡ ،دار االﺿواء) ،بﲑوت ،(1٩٨٥،ﺹ.٢٢٦
 -٤صدر الدين الﻘﺒانﺠﻲ ،بحوث يف خﻂ املرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٥٨
 -٥املﺼدر السابق ،ﺹ٥٨

اما طريﻘة انتﺨاب املرجﻊ ومعرﻓة املرجﻊ االﻛﺜر ﺗﻘليدا )املرجﻊ االعىل( ،ﻓﻘد درج

الشيعة االمامية عىل طريﻘة خاصة ﲠم يف انتﺨاب مﻘلدﻫم او مرجعهم الدينﻲ ،وﻛﺬلﻚ
معرﻓة مرجعهم الدينﻲ االعىل من بني املراجﻊ العديدين املتﺼديني لﻺﻓتاء يف ﺗلﻚ
الفﱰﺓ ،حيﺚ يكوﻥ انتﺨابﻪ او حتديدﻩ بﺼورﺓ ﺗلﻘائية متدرجة عﱪ الﺰماﻥ (1).وﺗستند
املرجعية الشيعية االمامية االﺛنا عﴩية ﺇﱃ عنﴫين ال يتوﻓراﻥ لد املﺬاﻫﺐ الفﻘهية
األخر- :

ﺍﻻﻭﻝ :عنﴫ االجتهاد املﻄلق ،وﻫو العنﴫ الﺬي اﻓتﻘدﺗﻪ املﺬاﻫﺐ اإلسالمية األخر

منﺬ أﻥ أﻏلﻘﺖ بابﻪ.

ﺍﻟﺜﺎﲏ :نﻈرﲥم للحاﻛم ،ﻓهم ال يروﻥ أﻫلية اﳊكم ﺇال للمعﺼوﻡ أو من ينيﺒﻪ عنﻪ ،نيابة

عامة او خاصة ،واملعﺼوموﻥ عند الشيعة ﻫم النﺒﻲ واألئمة االﺛنا عﴩ من قريش،
ﻓهﺆالء وحدﻫم ﻫم الﺬين خوﳍم اﷲ ﺗعاﱃ بﺈبالﻍ الﴩيعة اإلسالمية ،واﳊكم عىل
املكلفني ﲠا .اما ﻏﲑﻫم ﻓهم وأﻥ حكموا املسلمني ﻓحكمهم ال يكوﻥ ملﺰما ﺇال بﺈقرار

من املعﺼوﻡ (٢).وﺗعد املرجعية – من حيﺚ املوقﻊ واألﳘية-املﺆسسة الﺜانية يف الرﺗﺒة

بحسﺐ ﺗﻄور النﻈرية اإلسالمية يف ﺗنﻈيم اجلامعة واملﺠتمﻊ الﺼالﺢ ،أي ﺗﺄﰐ بعد

مﺆسسة الدولة ،والكياﻥ السياﳼ اإلسالمﻲ ،أو الوالية )بمعنﻰ اﳊكومة اإلسالمية(.
ﻓالدولة ﺗعدﹼ املﺆسسة االوﱃ يف النﻈرية اإلسالمية الشيعية االمامية  ،واملرجعية ﺗعدﹼ

املﺆسسة الﺜانية (٣).وعىل أساﺱ ﻫﺬا الفهم نﺠد الﻘداسة ﳍﺬا املوقﻊ االسالمﻲ ،ﻓهﻲ

ﺗتوﱃ بﺼورﺓ اﲨالية موقﻊ الدولة ومهامﲥا يف حال ﻏياب الدولة اإلسالمية ،أو الوالية
العامة ،وﻛﺬلﻚ يف حالة عدﻡ االعﱰاﻑ بﴩعية الدولة يف بعﺾ املﺠاالت ،أو يف ﻇلها
ﺇذا ﻛانﺖ رشعية يف اجلملة ولكن ملﲇء الفراﻏات اﳋاصة باجلامعة.

 -1عﺒد اﳍادي اﳊكيم ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٩٧
 -٢الﺒهادﱄ ،اﳊياﺓ الفكرية يف النﺠﻒ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٤٤
 -٣ﳏمد باقر اﳊكيم ،املرجعية الدينية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢1
 -٤املﺼدر السابق ،ﺹ٢1

)(٤

٣٥

وﺗنﻄلق املرجعية الدينية يف بعدﻫا العﻘائدي من ﻓكرﺓ االمامة لد االمامية االﺛنا

عﴩية ،وأﻥ املرجﻊ يمﺜل – بﺼورﺓ عامة – نائﺐ االماﻡ الﻐائﺐ اﳊﻲ ،واﻥ ﻛاﻥ
املﺠتهدوﻥ ﳜتلفوﻥ يف حدود صالحيات املرجﻊ ونسﺒتها ﺇﱃ صالحيات االماﻡ املعﺼوﻡ

نفسﻪ .وبﺬلﻚ يتﺒني أﻥ للمرجعية خلفية اجتامعية وسياسية ايﻀا ،ألﻥ االمامة ﳍا ﻫﺬا
الدور ،ﻓاملرجﻊ لﻪ مستو من الوالية العامة ،وﻫو يف الوقﺖ نفسﻪ لﻪ حق الﻘﻀاء

وﻓﺼل اﳋﺼومات بني الناﺱ ،ويتحمل بﺼورﺓ رئيسية مسﺆولية االرﺷاد والﱰبية
والتﺰﻛية والﻘيادﺓ للﺠامعة ﻛام ﺗتحملها االمامة ايﻀا (1).واالﻫداﻑ الكﺒﲑﺓ املتﻘدمة ال

يمكن أﻥ حتﻘﻘها املرجعية الﺼاﳊة بمفردﻫا ،بل يتوقﻒ حﺼول ذلﻚ ﺯيادﺓ عىل صالح
املرجﻊ عىل وجود قاعدﺓ قد ﺁمنﺖ ﲠﺬﻩ االﻫداﻑ يف داخل اﳊوﺯﺓ ويف األمة قﺒل قياﻡ

املرجعية الﺼاﳊة نفسها ،ألنﻪ مﻊ عدﻡ وجود مﺜل ﻫﺬﻩ الﻘاعدﺓ ،التﻲ ﺗشارﻙ املرجﻊ

٣٦

اﻓكارﻩ وﺗﺼوراﺗﻪ ،وﺗنﻈر ﺇﱃ األمور من معﻄيات ﺗربية األنساﻥ الﺼالﺢ ﳍا ،يﺼﺒﺢ

وجود املرجﻊ الﺼالﺢ وحدﻩ ﻏﲑ ﻛاﻑ إلﳚاد املرجعية الﺼاﳊة ،وحتﻘيق األﻫداﻑ التﻲ

ﺗسعﻰ ﺇليها (٢).ﻓاملرجﻊ املﺆﻫل لﺒناء الكتلة الﺼاﳊة ،وﺛم الﻘياﻡ بدور املرجعية الﺼاﳊة

ﳚﺐ أﻥ يكوﻥ واعيا بدرجة ال يدرﻛها ﻏﲑﻩ بالﻈروﻑ املحيﻄة باألمة واملﺠتمﻊ ،وملام
باﳊوادث الواقعة يف ﺯمانﻪ ،ومتنﺒها لﻸخﻄار املحدقة بالدين واملﺬﻫﺐ ،ومن دوﻥ ﻫﺬا

الوعﻲ ال يستﻄيﻊ الﻘياﻡ بﱰبية ﺗلﻚ الكتلة الواعية والﺼاﳊة من اﻓراد األمة(٣).وﺗتحمل
املرجعية الدينية ﺛالث مسﺆوليات ﻛﺒﲑﺓ ﻫﻲ.

الفتيا ،وﺗشﺨيﺺ العﻘائد واملفاﻫيم واألﻓكار اإلسالمية واألحكاﻡ الﴩعية وﺗعليم
الناﺱ.
مسﺆولية الوالية وﺇدارﺓ ﺷﺆوﻥ املسلمني  ،من أجل حتكيم اإلسالﻡ ،واألمر باملعروﻑ

والنهﻲ عن املنكر العاﻡ ،وﺇقامة اﳊق والعدل بني الناﺱ.
-1ﳏمد باقر اﳊكيم ،املرجعية الدينية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٦٤
 -٢الشيﺦ حسني العﺒادي ،املرجعية الﺼاﳊة ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٥
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ ﺹ .٥1 – ٥٠

مسﺆولية الﻘﻀاء وحسم اﳋالﻓات وحل النﺰاعات بني الناﺱ ،وﺗشﺨيﺺ املوﺿوعات

التﻲ يﻘﻊ اﳋالﻑ ﻓيها بينهم.

واملرجعية الدينية ال ﺗفرﺽ عىل الناﺱ صيﻐة ﳏددﺓ يف العمل االسالمﻲ أﻛﺜر من

اﳊدود اإلسالمية العامة ،وال ﺗتدخل يف ﺗفاصيل عمل العاملني او حياﲥم ،وﺇنام ﺗرسم

ﳍم اﳋﻄوﻁ العريﻀة يف العمل ،وﺗوجيههم الوجهة الﺼحيحة ،ﺛم ﺗﱰﻙ ﳍم حرية
االختيار ،وحرية االبداﻉ ،والسعﻲ يف العمل ،واملكاﻥ والﺰماﻥ (1).وقد مرت املرجعية
الدينية منﺬ بدء الﻐيﺒة الكﱪ بﺄربعة مراحل )-:(٢

مرحلة االﺗﺼال الفردي :حيﺚ اعتمدت املرجعية عىل االﺗﺼاالت الفردية بني العلامء

والﻘواعد الشعﺒية يف الﺒالد التﻲ يﻘﻄنها اولﺌﻚ العلامء ،ﻓيستفتوﳖم وﳚيﺒوﳖم عىل ما

يواجههم من مسائل رشعية ،ومن أبرﺯ مراجﻊ ﻫﺬﻩ املرحلة الشيﺦ جعفر ابن قولويﻪ

)ت ٣٦٧ :ﻫـ\٩٧٧ﻡ( والشيﺦ ﳏمد ابن بابويﻪ الﺼدوﻕ )ت ٣٨1 :ﻫـ\٩٩1ﻡ(
والشيﺦ ﳏمد ابن النعامﻥ املعروﻑ بالشيﺦ املفيد )ت ٤1٣ :ﻫـ\1٠٢٢ﻡ( والسيد عﲇ

ابن اﳊسني املعروﻑ بالﴩيﻒ املرﺗﴣ )ت ٤٣٦ :ﻫـ\1٠٤٤ﻡ(.

مرحلة اجلهاﺯ املرجعﻲ :بادر املرجﻊ بﺈرسال الوﻛالء عنﻪ ﺇﱃ ﳐتلﻒ املناطق

واالطراﻑ ،الﺬين ينﻘلوﻥ رأيﻪ يف املسائل التﻲ ﲥم الناﺱ ،وقد أسﺲ ﳍﺬﻩ املرحلة
الشهيد االول ﳏمد بن ﲨال العامﲇ يف سنة) ٧٧1ﻫـ\1٣٦٩ﻡ( حيﺚ أرسل وﻛالء
ﺇﱃ ﳐتلﻒ مناطق بالد الشاﻡ ،وأمر بﺠﺒاية اﳊﻘوﻕ الﴩعية ،وبﺬلﻚ أنشﺄ ﻛيانا دينيا

قويا للمسلمني الشيعة ألول مرﺓ يف ﺗﺄريﺦ املرجعية .ومن أبرﺯ مراجﻊ ﻫﺬﻩ املرحلة
واﲪد ابن عﲇ الﻄﱪﳼ )ت ٥٤٨:ﻫـ\11٥٣ﻡ( ،والشيﺦ ﲨال الدين املﻘداد السيوري

)ت :عاﻡ  ٨٢٦ﻫـ\1٤٢٣ﻡ(  ،وعﲇ ابن اﳊسني الكرﻛﻲ املعروﻑ باملحﻘق الﺜاﲏ )ت:
 -1صدر الدين الﻘﺒانﺠﻲ ،بحوث يف خﻂ املرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٢٩
 -٢الﺒهادﱄ ،اﳊياﺓ الفكرية يف النﺠﻒ ،مﺼدر سابق ،ﺹ ﺹ .1٤٧-1٤٦

٣٧

 ٩٤٠ﻫـ\1٥٣٣ﻡ( ،والشيﺦ ﺯين الدين ابن عﲇ املعروﻑ الشهيد الﺜاﲏ )ت٩٦٦ :
ﻫـ\1٥٥٨ﻡ( والشيﺦ اﲪد ابن ﳏمد امللﻘﺐ باملﻘدﺱ االردبيﲇ )ت ٩٩٣ :ﻫـ\1٥٢٦ﻡ(

والشيﺦ ﳏمد ابن اﳊسني املعروﻑ بالشيﺦ الﺒهائﻲ )ت 1٠٣٥ :ﻫـ\1٦٢٥ﻡ( والشيﺦ
ﳏمد ﺗﻘﻲ املعروﻑ باملﺠلﴘ األول )ت 1٠٧٠ :ﻫـ\1٦٥٩ﻡ( .

مرحلة التمرﻛﺰ واالستﻘﻄاب :حني برﺯت مرجعيات ﻛﱪ ﺷملﺖ مساحات

واسعة من العاﱂ االسالمﻲ مﺜل السيد ﳏمد مهدي بحر العلوﻡ املتوﰱ عاﻡ)1٢1٢

ﻫـ\1٧٩٧ﻡ( ،والشيﺦ جعفر ﻛاﺷﻒ الﻐﻄاء املتوﰱ سنة ) 1٢٢٨ﻫـ\1٨1٣ﻡ(،

واستﻄاعﺖ بناء عالقات واسعة بني العراﻕ واملناطق اإلسالمية األخر ،وبﺬلﻚ

وﺿعﺖ بﺬرﺓ االستﻘﻄاب والتمرﻛﺰ .ونشﺄت املرجعية املرﻛﺰية التﻲ ﺗستﻘﻄﺐ أنﻈار

٣٨

العاﱂ االسالمﻲ .وأبرﺯ مراجﻊ ﻫﺬﻩ املرحلة السيد ﳏمد مهدي بحر العلوﻡ ،والشيﺦ

جعفر ﻛاﺷﻒ الﻐﻄاء ،والشيﺦ ﳏمد حسن العامﲇ املعروﻑ بﺼاحﺐ اجلواﻫر) ت:
 1٢٦٦ﻫـ\1٨٤٩ﻡ( ،والشيﺦ مرﺗﴣ األنﺼاري )ت 1٢٨1 :ﻫـ\1٨٦٤ﻡ( واخروﻥ.
مرحلة الﻘيادﺓ :يف أواخر الﻘرﻥ التاسﻊ عﴩ وأوائل الﻘرﻥ العﴩين ،مﻊ اﺯدياد

التﻐلﻐل والنفوذ االستعامري يف الﺒالد اإلسالمية ،ﻇهر نوﻉ من التحول والتﻄور يف
الكياﻥ املرجعﻲ  ،ﻓمن املرﻛﺰية واالستﻘﻄاب ،بدأ املراجﻊ بتسلم ﺯماﻡ الﻘيادﺓ يف الﴫاﻉ
مﻊ االستعامر والﻘو االجنﺒية التﻲ ﻏﺰت بالد املسلمني ،وبدأ املراجﻊ ايﻀا بتﺒنﻲ
املحاﻓﻈة عىل مﺼالﺢ املسلمني ﻛاﻓة والدﻓاﻉ عنها ليدخل الكياﻥ املرجعﻲ مرحلة اخر

ﻫﻲ مرحلة الﻘيادﺓ ،التﻲ بدأت عىل نحو واﺿﺢ يف العاﻡ ) 1٣1٢ﻫـ\1٨٩٤ﻡ( حني
برﺯت مرجعية ﺛالﺛة من ﻛﺒار الفﻘهاء واألصوليني وﻫم :املال ﳏمد ﻛاﻇم اﳋراساﲏ

)ت 1٣٢٩ :ﻫـ 1٩11/ﻡ (  ،والسيد ﳏمد ﻛاﻇم اليﺰدي)ت 1٣٣٧ :ﻫـ\ 1٩1٨ﻡ

(  ،واملﲑﺯا ﳏمد ﺗﻘﻲ الشﲑاﺯي).ت 1٣٣٨ :ﻫـ\ 1٩٢٠ﻡ( .ﻓﻘد ﻛاﻥ ﳍم دور ﻛﺒﲑ يف

ﺗوسيﻊ الفﻘﻪ واألصول ومﺒدأ االجتهاد ،ﻓﻀال عن املواقﻒ السياسية التﻲ ﺗنم عن ﻓكر

سياﳼ اسالمﻲ معمق.

وﲤارﺱ املرجعية الدينية وﻇائفها يف جو من االستﻘالل التاﻡ عن اﳊكومات

واملﺆسسات واالحﺰاب والﻘو االجتامعية ،وﺗﴫ أﻥ يكوﻥ اجلانﺐ املاﱄ يف اﳊوﺯﺓ

ﳏﺼور ًا عىل املتﻄوعني ،لﺬلﻚ ﻓﺄﳖا ﺗﺄخﺬ قرارﻫا مستﻘلة عن ﻛل مﺆسسات الﻀﻐﻂ،

ويكوﻥ موقفها االﻓتائﻲ والعلمﻲ مﺒنيني عىل طاعة اﷲ واﳋشية منﻪ ومراعاﺓ املﺼالﺢ
اﳊﻘيﻘية للمﺠتمﻊ ،واالخﺬ بنﻈر االعتﺒار متﻄلﺒات املستﻘﺒل بﻘدر الوسﻊ (1).ومن

وﻇائﻒ املرجعية الدينية ايﻀا ﳑارسة النشاطني السياﳼ واالجتامعﻲ ،ﻓمن املسلم

بﻪ أﻥ املﺠتمﻊ الشيعﻲ نشﺄ ﳎتمعا ال ﺗنسﺠم رﺅاﻩ وﺗﻄلعاﺗﻪ مﻊ السلﻄة التﻲ ﺗعاﴏﻩ
عىل طول األﺯماﻥ ،وقد ﻇلﺖ ﻫﺬﻩ السمة ﺗالﺯﻡ العالقة بني ﻫﺬا املكوﻥ العﻘائدي ذي
السامت السلوﻛية والﺜﻘاﻓية اﳋاصة ،وبني سلﻄة الدولة واﲡاﻫاﲥا السياسية ،ﻓالبد من
ﻓكر عميق يدرﻙ ﻫﺬﻩ السمة ويتﴫﻑ ﳊامية املﺠتمﻊ الشيعﻲ املعارﺽ ،بل املتﺼادﻡ
دائام مﻊ السلﻄات من ﳏاوالت االستﺌﺼال أو ﴐب عﻘيدﺗﻪ وﺗشوﳞها.

)(٢

 -1عﺒد االمﲑ ﺯاﻫد ،الفكر السياﳼ االسالمﻲ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٩٢
 -٢املﺼدر السابق،ﺹ.٩٢

٣٩

٤٠

املﺒحﺚ الﺜالﺚ :اﳊوﺯﺓ العلمية ،األدوار الفكرية والسياسية
مارسﺖ اﳊوﺯﺓ العلمية عﱪ ﺗﺄرﳜها أدوارا مهمة عىل الﺼعيدين الفكري والسياﳼ،

أﳘها:

تﴫ عىل  ،صناعة
ﺍﻭﻻ – ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ :ﻛاﻥ ﻫﺬا الدور ﻛﺒﲑا وعﻈيام وواسعا ،وس ﹸي ﹾﻘ ﹶ ﹸ

الفكر ،وأنموذجﻪ ،وﻫو والية الفﻘيﻪ.

ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻻﻭﻝ- :ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ.
أﻫم االمور الﴬورية للﺒﴩ ،وجود النﻈاﻡ االجتامعﻲ واﳊكومة العادلة اﳊاﻓﻈة

ﳊﻘوﻕ املﺠتمﻊ ،ﻓاالنساﻥ مدﲏ بالﻄﺒﻊ ،وال ﳛﺼل عىل حاجاﺗﻪ وطلﺒاﺗﻪ اال يف ﻇل
االجتامﻉ والتعاوﻥ .وﻛﺜﲑا ما ﺗعرﺽ لﻪ قﻀايا عامة ﲤﺲ مﺼالﺢ املﺠتمﻊ ويﻄلﺐ ﻓيها
قرار ورأي واحد.

)(1

وقد استمرت عملية االجتهاد وﺗﻄورت نتيﺠة للمستﺠدات

التﻲ بدأ املكلﻒ يواجهها يف حياﺗﻪ العملية ،وللﻈروﻑ الﻀاﻏﻄة والعوامل املوﺿوعية،

التﻲ ﻛانﺖ ﺗوجﺐ عىل املﺠتهدين اﳚاد اﳊلول املناسﺒة املستمدﺓ من مﺼادرﻫا الﴩعية
ملواﻛﺒة حالة التﻄور واملستﺠدات يف الساحة العملية.

)(٢

وﺗﻄور االجتهاد ،الﺬي

يستوجﺐ ﺗﻄور الفتو ،ﱂ يﻘتﴫ عىل ﺇعﻄاء احكاﻡ ﻓردية ﺷﺨﺼية ﻓحسﺐ ،بل ﺗناول

امورا ﲥم األمة ومستﻘﺒلها السياﳼ 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 ﳜﺺ الفتاو يف جانﺐ العﺒادات واملعامالت التﻲ ﲣﺺ

الفرد والشﺨﺺ ،وخﻂ ﺁخر للمرجعية ﲡاوﺯ ﻫﺬا االمر ،ليدخل الفﻘﻪ السياﳼ بوصفﻪ
 -1اية اﷲ ﳏمد منتﻈري ،والية الفﻘيﻪ وﻓﻘﻪ الدولة االسالمية ،ج ،1مكتﺐ االعالﻡ االسالمﻲ ،ﺇيراﻥ ،ﻁ ،1٤٠٩ ،٢ﺹ.٣
 -٢ﲪيد الدﻫلكﻲ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٥
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ.٥

٤1

عنﴫ جديد ًا يف عملية االجتهاد ،وما يراﻓق ذلﻚ من ﺗداعيات عىل الواقﻊ االجتامعﻲ.

) (1ويعد الﺒحﺚ عن السياسة والدين ﺿمن بحوث الدين والدنيا ،وما قدﻡ من قراءات
يف ﺷﺄﻥ العالقة الﻘائمة بني الدين والدنيا ،او الدين والسياسة ،من قﺒل اﳊوﺯﺓ العلمية،

قال ﺁية اﷲ السيد اﳋوئﻲ يف ﻫﺬا املورد» :أﻥ الﻘرﺁﻥ باستﺨدامﻪ االسلوب املعتدل ،وامرﻩ

بالعدالة واالستﻘامة ،ﲨﻊ بني نﻈاﻡ الدنيا واالخرﺓ ،وقد ﺗﻀمن ما ﻫو صالﺢ للدنيا وما
بﻪ سعادﺓ االخرﺓ«

)(٢

وبناء عىل ﻫﺬا ،اذا ﻛاﻥ معنﻰ السياسة ﻫو ﺗدبﲑ أمور املﺠتمﻊ –

ﻛام يﺒدو من حديﺚ السيد اﳋوئﻲ -ﻓسوﻑ ﺗكوﻥ العالقة بني الدين والسياسة ذات
استمرارية ﻏﲑ قابلة لالنﻘﻄاﻉ ،وﻓﻀال عن ذلﻚ أﻥ الدين يعﻄﻲ من منﻈارﻩ ،ﺗﴩيعا

واﺿحا إلدارﺓ املﺠتمﻊ يف ﻛاﻓة االصعدﺓ ،وألﻥ الدين االسالمﻲ ال يستﻄيﻊ السكوت

عن ادارﺓ املﺠتمﻊ من الناحية السياسية بعد رحيل النﺒﻲ  اﱃ الرﻓيق األعىل (٣) .وحينام

٤٢

نستﻘرﺉ ﺁراء ﻏالﺒية علامء االسالﻡ يف ﺗعريﻒ السياسة ،ال نﺠد من يفﺼل بني مفهوﻡ
االسالﻡ بوصفﻪ دين ًا وعﻘيدﺓ ورشيعة ،وبني مفهوﻡ السياسة ،بل ال يمكن الفﺼل بينهام،

ألﻥ اﳍدﻑ األسمﻰ من العمل السياﳼ ﻫو عﺒادﺓ اﷲ ﺗعاﱃ وحتﻘيق العدل بني العﺒاد يف

ﺷﺆوﳖم اﳊياﺗية (٤) .وعىل الرﻏم من ذلﻚ ﻓاﻥ التﺼور بﺄﻥ العﺼمة رشﻁ للحاﻛم ،وأﻥ
الﻘياﻡ يف ﺯماﻥ الﻐيﺒة وقﺒل ﻇهور الﻘائم  ،بمﺜابة رﻓﻊ راية ﺿالل ،ﻓﻀال عن عدﻡ
احتامل أﻥ ﺗﻄول الﻐيﺒة ،ﻫﻲ من ﲨلة العوامل التﻲ أسهمﺖ يف ﺗوقﻒ الفكر السياﳼ

الشيعﻲ االﺛنﻲ عﴩي ،وعدﻡ نمو قﻀية اﳊﻘوﻕ االساسية بني ﻓﻘهاء الشيعة االﺛنﻲ

عﴩية .

)(٥

ﻓﻀ ً
ال عن أﻥ قهر السياسات الﻈاملة والعنيفة ﳍم قد عملﺖ عىل ﺗﺜﺒيﺖ ﻫﺬﻩ

الرﺅية أﻛﺜر لد ﻓﻘهاء املﺠتمﻊ الشيعﻲ .ﻫﺬﻩ العوامل ادت ﺇﱃ عدﻡ ﺗعامل ﻓﻘهاء الشيعة

 -1ﲪيد الدﻫلكﻲ ،مﺼدر سابق،ﺹ.٦
 -٢ﳏمد سعيد الﻄرﳛﻲ ،االماﻡ اﳋوئﻲ املرجﻊ الشيعﻲ االﻛﱪ ،ﳎلة املوسم الفﺼلية ،عدد خاﺹ ،مﻄﺒوعات املوسم ،1٩٩٣،ﺹ
ﺹ .1٩٧-1٩٦
 -٣املﺼدر السابق.1٩٧،
 -٤عﺒاﺱ االمامﻲ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٤٠
 -٥ﳏسن ﻛديور ،نﻈريات الدولة يف الفﻘﻪ الشيعﻲ ،ﺗرﲨة ﳏمد ﺷﻘﲑ ،دار اﳍادي ،بﲑوت ،٢٠٠٤،ﺹ.1٧

ﺇﱃ ما قﺒل الﻘرﻥ املايض مﻊ املسائل السياسية واﳊﻘوﻕ االساسية بعنواﻥ أﳖا مسائل

مورد ابتالء (1).وﳍﺬا وردت اﻵراء السياسية لفﻘهاء الشيعة االﺛنﻲ عﴩية ﺿمن ابواب

االمر باملعروﻑ والنهﻲ عن املنكر والﻘﻀاء واﳊدود واجلهاد واﳋمﺲ والﺒيﻊ واﳊﺠر

والنكاح والﻄالﻕ والﺼوﻡ واﳊﺞ والﺼالﺓ واجلمعة ،وبﻘﻲ االمر ﻛﺬلﻚ ﺇﱃ ما قﺒل قرﻥ
ونﺼﻒ ﺇذ ﱂ ﹶير يف الفﻘﻪ الشيعﻲ ﻓﺼل مستﻘل يف الوالية والسياسة واالمارﺓ (٢).ويمكن

ﺗﻘسيم التوجﻪ السياﳼ لفﻘهاء الشيعة االﺛنﻲ عﴩية منﺬ رشوﻉ عﴫ الﻐيﺒة الكﱪ يف

سنة  ٣٢٩ﻫـ وحتﻰ اﻵﻥ عىل اربعة مراحل- :

)(٣

ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻭﱃ :عﴫ اﺯدﻫار الفﻘﻪ اﳋاﺹ ،التﻲ ﲤتد من اوائل الﻘرﻥ الرابﻊ حتﻰ بداية

الﻘرﻥ العارش اﳍﺠري ،وﻫﻲ مرحلة ﺗﺄسيﺲ الفﻘﻪ الفردي ونموﻩ واﺯدﻫارﻩ ،حيﺚ ﱂ
يلق الفﻘﻪ العمومﻲ واملسائل السياسية واﳊﻘوﻕ االساسية العناية املﻄلوبة.

ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :عﴫ السلﻄنة والوالية ،التﻲ ﲤتد من الﻘرﻥ العارش حتﻰ الﻘرﻥ الﺜالﺚ

عﴩ اﳍﺠري ،وابتدأت مﻊ بداية الدولة الﺼفوية ،وانتهﺖ مﻊ بداية حرﻛة املﴩوطة.
وﲤتاﺯ ﻫﺬﻩ املرحلة بﺈعالﻥ التشيﻊ مﺬﻫﺒا رسميا يف ﺇيراﻥ ،وبالسلﻄة النسﺒية للفﻘهاء يف

العﴫين الﺼفوي والﻘاجاري.

ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :عﴫ املﴩوطة والنﻈارﺓ ،وﺗﺒدأ من اوائل الﻘرﻥ الرابﻊ عﴩ اﳍﺠري،

ويف ﻫﺬﻩ املرحلة طرحﺖ مفاﻫيم واسﺌلة جديدﺓ يف املﺠتمﻊ ويف ذﻫنية ﻓﻘهاء الشيعة
الﺬين قيدوا ﺇطالﻕ السلﻄنة وربﻄوﻫا بالدستور.

ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :ﺗﺒدأ من أواخر الﻘرﻥ الرابﻊ عﴩ اﳍﺠري ،ويعد ﺁية اﷲ اﳋمينﻲ اول

ﻓﻘيﻪ يﻘوﻡ بتشكيل الدولة يف ﺗﺄريﺦ الفﻘﻪ الشيعﻲ.
 -1ﳏسن ﻛديور ،نﻈريات الدولة يف الفﻘﻪ الشيعﻲ ،مﺼدر السابق،ﺹ.1٧
 -٢املﺼدر السابق،ﺹ.1٨
 -٣املﺼدر السابق،ﺹ.1٨

٤٣

وبﺼورﺓ عامة يمكن عد املرحلة الﺜانية عﴫ بداية النﻈريات السياسية لفﻘهاء الشيعة،

ووالدﺓ نﻈرية الوالية التعيينية العامة للفﻘهاء .وبداية مرحلة نموﻫا يف جانﺐ النﻈرية
الﺜنائية »الوالية التعيينية للفﻘهاء يف االمور اﳊسﺒية وسلﻄنة املسلمني ذوي الشوﻛة يف

العرﻓيات« (1) .وأﻫم ﳏﻄة عملية برﺯت ﲤﺜلﺖ بالعالقة السياسية بني الفﻘيﻪ والسلﻄاﻥ،

وﻛاﻥ ﳍا صد يف العﻘل الشيعﻲ بتﺠربة املحﻘق الكرﻛﻲ)ت ٩٤٠:ﻫـ\1٥٣٤ﻡ( ،الﺬي
أسﺲ لﻘياﻡ مﺆسسة دينية (٢) .مستندا يف ﻓتاويﻪ ﺇﱃ االدلة التﻲ قامﺖ لديﻪ عىل أﻥ الفﻘيﻪ

املﺄموﻥ اجلامﻊ للﴩائﻂ منﺼوب من قﺒل االماﻡ املهدي  ،وﻫو الﺬي يعﻄﻲ اﳊاﻛم
الﴩعية ،وﲠﺬا ﻛانﺖ امامتﻪ ﺗﻄورا ﻛﺒﲑا يف الفكر السياﳼ الشيعﻲ االﺛنا عﴩي عىل

الرﻏم من اﻓتﻘارﻫا ﺇﱃ نﻈرية ﻛلية وواﺿحة .وﺇذ أﺿفﻰ الكرﻛﻲ الﴩعية عىل اﳊكم

الﺼفوي ،ﻓﺄنﻪ أسﺲ لﴩعية دينية لتدخل العلامء يف السلﻄة السياسية (٣).وأبرﺯ رشوﻁ

٤٤

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 ﳛﱰﻡ ﻇواﻫر الﴩيعة.

* أﻥ يتواﺿﻊ اماﻡ علامء الدين ،وأﻥ يعﱰﻑ بوالية الفﻘهاء يف الﴩعيات.
وبحسﺐ ما جاء يف ﻫﺬﻩ النﻈرية ﻓﺈﻥ للفﻘيﻪ سلﻄة مستﻘلة عن سلﻄة السلﻄاﻥ ،وال

يعني أحدﳘا األخر ،وﺇﻥ حﺼل يف بعﺾ األﺯمنة أﻥ ﹸع ﹺني بعﺾ الفﻘهاء يف مناصﺐ
 -1ﳏسن ﻛديور ،نﻈريات الدولة يف الفﻘﻪ الشيعﻲ ،مﺼدر السابق ،ﺹ.٢٥
 -٢سامﻲ الﺒﻐدادي ،مﺒادﺉ الدولة والﻘيادﺓ لد مراجﻊ اﳊوﺯﺓ العلمية ،مﻄﺒعة الﺒينة ،النﺠﻒ االرشﻑ ،٢٠1٠،ﺹ.11
 -٣املﺼدر السابق،ﺹ11
-٤ﳏسن ﻛديور ،نﻈريات الدولة يف الفﻘﻪ الشيعﻲ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٧٣

صدر االسالﻡ وﺷيﺦ االسالﻡ ،أو انﻪ يف بعﺾ األحياﻥ ﻛانﺖ ﺗتم عملية التتويﺞ

للحكاﻡ وﳜرجوﻥ ﺇﱃ اﳊرب 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 أﳘها نﻈرية
والية الفﻘيﻪ.

ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﲏ  -ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ:
ﻇل موﺿوﻉ الدولة والسلﻄة يمﺜل اﺷكالية ﻛﱪ يف الفكر السياﳼ الشيعﻲ

االﺛنﻲ عﴩي يف عﴫ الﻐيﺒة ،ﻓاإلماﻡ املعني من قﺒل اﷲ للﻘياﻡ بوﻇيفة الرئاسة واالمامة

ﻏائﺐ ،ومنﺼﺐ الرئاسة مﻐﺼوب ،والسلﻄة الﻐاصﺒة جائرﺓ ايﻀا ،والناﺱ يف حاجة
ﺇﱃ السلﻄة ليستﻘيم نﻈاﻡ حياﲥم ،وبعﻀهم ﳏتاج ﺇﱃ التعامل معها (٢).ومن ﻫنا بدأت

ﺗﺜار الكﺜﲑ من التساﺅالت املحورية :ﻫل ﳚوﺯ عدﹼ ﻏيﺒة االماﻡ املهدي  مسوﻏ ًا لﻘياﻡ

ﻏﲑﻩ ﳏلﻪ؟ ويف حال قيامﻪ ﻫل ﺗكوﻥ لﻪ الﺼالحيات التﻲ ﻛانﺖ لﻸماﻡ املعﺼوﻡ؟
وﻫل ﳚوﺯ التعامل مﻊ السلﻄة الﻐاصﺒة )ﻏﲑ املﴩوعة( ؟،وﻫل ﻫناﻙ طريق لتﺼحيﺢ
وﺿﻊ السلﻄة لتﺼﺒﺢ مﴩوعة؟) .(٣وﻫﺬﻩ االﺷكالية الكﱪ التﻲ سعﻰ الفﻘﻪ السياﳼ

الشيعﻲ ﺇﱃ معاجلتها ،ﻫﻲ يف االصل وليدﺓ الﻘرﻥ الرابﻊ اﳍﺠري ،وبالﻀﺒﻂ منﺬ ﻏيﺒة

االماﻡ املهدي  يف العاﻡ  ٣٢٩ﻫـ \ ٩٤1ميالدية ،حيﺚ اﻥ ﻏيﺒة االماﻡ املعﺼوﻡ
صاحﺐ الوالية املﻄلﻘة ،ﺗرﻛﺖ ﻓراﻏا ﻛﺒﲑا يف املوقﻊ الﴩعﻲ للسلﻄة ،وﻛاﻥ عىل

الفﻘهاء الشيعة أﻥ ﳛددوا صيﻐة ﻓﻘهية -سياسية للتعاطﻲ معﻪ ،او بكلمة اخر حتديد
الرﺅية الفﻘهية لوالية األمر يف ﺯماﻥ ﻏيﺒة املعﺼوﻡ (٤).وقد مر الفكر السياﳼ االسالمﻲ

 -1ﳏسن ﻛديور ،نﻈريات الدولة يف الفﻘﻪ الشيعﻲ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٧٣
 -٢ﺗوﻓيق السيﻒ ،ﺿد االستﺒداد الفﻘﻪ السياﳼ الشيعﻲ يف عﴫ الﻐيﺒة ،املرﻛﺰ الﺜﻘايف العرﰊ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،1٩٩٩،ﺹ.1٥٥
 -٣املﺼدر نفسﻪ ،ﺹ.1٥٥
 -٤عﲇ الفياﺽ ،نﻈريات السلﻄة يف الفكر السياﳼ الشيعﻲ املعاﴏ ،مرﻛﺰ اﳊﻀارﺓ ،ﻁ٢٠1٠ ،٢ﻡ ،ﺹ.1٥

٤٥

بﺼورﺓ عامة -وليﺲ الفكر السياﳼ الشيعﻲ ﻓﻘﻂ -بعملية نﻀﺞ او ﺗكامل ﺗارﳜﻲ،
وأخﺬت ﺗتكامل وﺗتﺒلور بالتﺠارب (1).قال السيد ﳏمد باقر الﺼدر عن الﻐيﺒة الكﱪ:

» وبﺬلﻚ بدأت مرحلة جديدﺓ من خﻂ الشهادﺓ ﲤﺜلﺖ يف املرجعية ،وﲤيﺰ يف ﻫﺬﻩ املرحلة
خﻂ الشهادﺓ عن خﻂ اﳋالﻓة بعد أﻥ ﻛانا مندﳎني يف ﺷﺨﺺ النﺒﻲ واالماﻡ ،وذلﻚ

ألﻥ ﻫﺬا االندماج ال يﺼﺢ اسالميا اال يف حالة وجود ﻓرد معﺼوﻡ قادر عىل أﻥ يامرﺱ
اﳋﻄني معا ،وحني ﲣلو الساحة من ﻓرد معﺼوﻡ ﻓال يمكن حﴫ اﳋﻄني يف ﻓرد واحد،
ﻓﺨﻂ الشهادﺓ يتحمل مسﺆوليتﻪ املرجﻊ عىل اساﺱ أﻥ املرجعية امتداد للنﺒوﺓ واالمامة

عىل ﻫﺬا اﳋﻂ« (٢).والوالية من حيﺚ اللﻐة ﺗدل عىل عدﺓ ﹴ
معاﻥ من قﺒيل النﴫﺓ والعوﻥ

والتﺼدي لﻸمر والسلﻄة ،ولعل التﺼدي ألمور الناﺱ ﺗنسﺠم واملراد من والية

الفﻘيﻪ ،ﻓمن ﺗﺼد ألمر وﻛانﺖ لﻪ الوالية عليﻪ ﻓهو وليﻪ وموالﻩ (٣).وقد اﺗفق ﻓﻘهاء

٤٦

التشيﻊ االمامﻲ عىل والية الفﻘيﻪ يف ﻏيﺒة االماﻡ املعﺼوﻡ ،واختلفوا يف حتديدﻫا ،ﻫل ﻫﻲ

مﻄلﻘة او ﳏددﺓ؟ وبلﻐتنا املعاﴏﺓ اختلفوا يف حﺠم الﺼالحيات املوﻛلة لنائﺐ اإلماﻡ

بﻐياب االماﻡ (٤).وﺗﺰامنﺖ مسﺄلة والية الفﻘيﻪ مﻊ انﻄالقة بداية الفﻘﻪ ،ﻓﻘد ﻛاﻥ االعتﻘاد
بوالية الفﻘيﻪ منﺬ رشوﻉ ﺗاريﺦ الفﻘﻪ واالجتهاد ،ومن ﻫنا أمكن عدﻫا من مسلامت

الفﻘﻪ الشيعﻲ ،واالختالﻑ بني الفﻘهاء ﺇنام يﻘتﴫ عىل مد سعتها وﺷموليتها .ﻓهناﻙ
اﺗفاﻕ عىل والية الفﻘيﻪ العادل يف بعﺾ االمور ﻛالﻘﻀاء ،واألمور اﳊسﺒية * .ولكن

 -1مﻘابلة خاصة اجراﻫا الﺒاحﺚ مﻊ اماﻡ ﲨعة النﺠﻒ السيد صدر الدين الﻘﺒانﺠﻲ بتاريﺦ .٢٠1٤\1٢\٤
 -٢ﳏمد باقر الﺼدر ،االسالﻡ يﻘود اﳊياﺓ ،الﴩﻛة العاملية للكتاب ،بﲑوت ،لﺒناﻥ1٩٩٠ ،ﻡ ،ﺹ.1٦٩
 -٣دراسات يف الفكر السياﳼ االسالمﻲ ،مرﻛﺰ االماﻡ اﳋمينﻲ الﺜﻘايف ،مﻄﺒعة االمﲑﺓ ،بﲑوت ،٢٠٠٥.ﺹ.٧٩
 -٤حسن العلوي ،الشيعة والدولة الﻘومية ،مﻄﺒعة سﺒحاﻥ ،ﻁ٢٠٠٥ ،1ﻡ ﺹ.٢٤

* -االمور اﳊسﺒية :مﺼﻄلﺢ ﻓﻘهﻲ يﻘﺼد بﻪ االمور واملﺼالﺢ العامة او اﳋاصة ،التﻲ نعلم بﺼورﺓ قﻄعية باﻥ اﷲ ﺗعاﱃ ال يرﴇ

بفواﲥا واﺿمحالﳍا من ناحية ،واﻥ حﺼوﳍا وحتﻘﻘها يتوقﻒ عىل وجود من يﲇ امرﻫا ويامرﺱ الوالية واالرشاﻑ عليها من ناحية

اخر ،وﱂ يعني اﷲ ﳍا وليا من ناحية ﺛالﺜة .ويمﺜل لﺬلﻚ عادﺓ يف املوقوﻓات العامة التﻲ ﻫﻲ بحاجة اﱃ من يتوﱃ امرﻫا ،وﱂ يعني

ﳍا الواقﻒ متوليا خاصا ،ﻛام يمﺜل لﻪ ايﻀا باإلرشاﻑ عىل اموال اليتامﻰ والﻘﴫ الﺬين ليﺲ ﳍم اولياء ،اﱃ ﻏﲑ ذلﻚ من االمﺜلة.

واملعروﻑ بني الفﻘهاء – سواءا من يومن منهم بوالية الفﻘيﻪ باملعنﻰ اﳋاﺹ ،ومن ال يﺆمن منهم ﲠا – اﻥ االمور اﳊسﺒية يتوالﻫا الفﻘيﻪ
العادل اجلامﻊ للﴩائﻂ) .ﳏمد باقر اﳊكيم ،املرجعية الدينية ،عﱰت ،ﻁ ،٢٠٠٥ ،1ﺹ(.٢٠٣

الﺒعﺾ ذﻫﺐ بوالية الفﻘيﻪ ﺇﱃ ابعد من ﻫﺬﻩ االمور ،لتشمل األمور االدارية والسياسية

للمﺠتمﻊ ،التﻲ يعﱪ عنها بوالية الفﻘيﻪ العامة او النيابة العامة للفﻘيﻪ.

)(1

لﻘد مر الفﻘﻪ السياﳼ يف مدرسة أﻫل الﺒيﺖ بﺜالث مراحل ﻫﻲ:

)(٢

مرحلة التﻘية وﻏياب النﻈرية السياسية يف الفﻘﻪ االمامﻲ  ،ﲤتد من بدء الﻐيﺒة حتﻰ

الﻘرﻥ العارش اﳍﺠري.

مرحلة ﻇهور االسﺲ النﻈرية للنﻈاﻡ السياﳼ يف الفﻘﻪ االمامﻲ  ،وﲤتد من الﻘرﻥ

العارش حتﻰ اواسﻂ الﻘرﻥ الﺜالﺚ عﴩ اﳍﺠري.

مرحلة ﺗكامل النﻈرية السياسية يف الفﻘﻪ االمامﻲ يف الﻘرﻥ الرابﻊ عﴩ اﳍﺠري.
ﻓفﻲ الﻘرﻥ العارش اﳍﺠري بلور املحﻘق الكرﻛﻲ)ت ٩٤٠:ﻫـ\1٥٣٤ﻡ( ﻓكرﺓ نيابة

الفﻘيﻪ عن االماﻡ بوصفها نواﺓ النﻈرية السياسية اإلسالمية ،وطﺒﻘها حينام اعﱰﻑ لﻪ
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

عليها األدلة املتعددﺓ ﻫو الشيﺦ اﲪد ابن ﳏمد النراقﻲ* )ت 1٢٤٨ﻫـ\1٨٣٢ﻡ(.
ﻓﻘد أﺷار وألول مرﺓ يف ﻛتابﻪ »عوائد االياﻡ« ﺇﱃ موارد يف ﳎال والية الفﻘيﻪ يمكن أﻥ

ﺗعد أول طالئﻊ الفكر السياﳼ ،ورأ النراقﻲ أﻥ ﺗنﻈيم امور الدنيا للناﺱ من وﻇائﻒ
 - 1دراسات يف الفكر السياﳼ االسالمﻲ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٨٧
 -٢ﲪيد الدﻫلكﻲ ،املرجعية بني الواقﻊ والﻄموح ،مﺆسسة املعارﻑ للمﻄﺒوعات ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠٠٥،ﺹ.٥
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ.٣٤٧

مرﺗني يف
* -ﻫو أﲪد بن ﹼ
ﳏمد مهدي النراقﻲ .ولد يف نراﻕ من مناطق اراﻙ يف ايراﻥ سنة  11٨٥ﻫـ\1٧٧1ﻡ  ،ساﻓر ﺇﱃ العراﻕ ﹼ

سنة  1٢٠٥ﻫـ\1٧٩٠ﻡ  ،وسنة  1٢1٢ﻫـ\ 1٧٩٧ﻡ .عاد بعدﻫا ﺇﱃ مسﻘﻂ رأسﻪ نراﻕ وﲠا ﺗويف يف  ٢٣ربيﻊ الﺜاﲏ سنة  1٢٤٤ﻫـ\
1٨٢٨ﻡ  ،ونﻘل جﺜامنﻪ ﺇﱃ النﺠﻒ ودﻓن ﲠا).ﳏسن االمني ،أعياﻥ الشيعة  ،ج ، ٣ﺹ( 1٨٤ – 1٨٣

٤٧

الفﻘهاء ،وﻫو أول ﺗﴫيﺢ 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 الوﱄ من اﲨاﻉ نﺺ أو ﻏﲑﳘا « ،عىل حدﹼ أﻥ الشارﻉ منﺢ الوالية

ﺇﱃ األنﺒياء ،ﺛم االوصياء ،ﺛم الفﻘهاء .وقد أصﺒﺢ ﻫﺬا املعنﻰ الﺬي قدمﻪ النراقﻲ ﻫو

املعنﻰ االصﻄالحﻲ للﻘائلني ب »والية الفﻘيﻪ« .ﻓﻘد استدل عىل جواﺯ الوالية للفﻘهاء

وحﴫﻫا ﻓيهم باإلخﺒار واالﲨاﻉ والﴬورﺓ والعﻘل (٢) .وﱂ يكتﻒ النراقﻲ بتوسيﻊ

والية الفﻘيﻪ يف االمور اﳊسﺒية ،بل ﲡاوﺯ ذلﻚ ﺇﱃ االمور الوالئية ،ﻓوسﻊ وﻇيفة الفﻘيﻪ

لتشملها بﺼورﺓ مﻄلﻘة ،وأﺛﺒﺖ للفﻘيﻪ ﻛل ما يﺜﺒﺖ للمعﺼوﻡ ،اال ما استﺜناﻩ الدليل،
وجعل االدلة الواردﺓ عىل ﴐورﺓ وجود اماﻡ معﺼوﻡ النتﻈاﻡ امور الناﺱ ،بﴬورﺓ
وجود الوﱄ الفﻘيﻪ للسﺒﺐ نفسﻪ ،وبنﻰ ﲠﺬا اساسا ﳏددا للﻘائلني بنﻈرية والية الفﻘيﻪ.

)(٣

٤٨

ومعنﻰ والية الفﻘيﻪ عند االمامية يتلﺨﺺ يف ﺛالﺛة اقوال:

)(٤

الوالية اﳋاصة ،وﻫﻲ الوالية عىل الﻘاﴏين يف أمواﳍم ،وادارﺓ ﺷﺆوﻥ األوقاﻑ،

واألمور اﳊسﺒية بعامة ،والنﻈر يف اﳊالل واﳊراﻡ ،واالﻓتاء مﻊ النﻈر بحسﺐ مواﺯين
االجتهاد ،واالمر باملعروﻑ والنهﻲ عن املنكر ،وﺗﺒليﻎ أحكاﻡ اﷲ للعواﻡ من الناﺱ.

الوالية العامة ،وﻫﻲ الﻘول بﺄﻥ للفﻘيﻪ العادل االعلم يف ﺯماﻥ ﻏيﺒة املعﺼوﻡ ،الوالية

العامة يف ﻛل الشﺆوﻥ والﺼالحيات التﻲ يتمتﻊ ﲠا املعﺼوﻡ يف االﻓتاء ،والﻘﻀاء،
وادارﺓ االوقاﻑ ،والوالية عىل الﻘاﴏين ،واجلهاد يف سﺒيل اﷲ ،وﺇعالﻥ حالتﻲ اﳊرب
والسلم ،واقامة الدولة ،واقامة اجلمعة واﳊدود ،ومراعاﺓ االمن الداخﲇ ،والنﻈر يف

العالقات اﳋارجية ،وﺗسلم الدولة واﳊكم نيابة عن االماﻡ ،ال يستﺜنﻰ من ذلﻚ ﳾء
 - 1ﲪيد الدﻫلكﻲ ،املرجعية بني الواقﻊ والﻄموح  ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٤
 - ٢سامﻲ الﺒﻐدادي ،مﺒادﺉ الدولة والﻘيادﺓ لد مراجﻊ اﳊوﺯﺓ العلمية ،مﺼدر سابق ،ﺹ1٢
 - ٣املﺼدر السابق ،ﺹ.1٢
 - ٤ﳏمد حسني الﺼﻐﲑ ،اساطني املرجعية العليا املعاﴏين ،مﺆسسة الﺒالﻍ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠٠٣،ﺹ.٤٠

اال التﴩيﻊ يف االحكاﻡ ،والعلم اﳋاﺹ باإلماﻡ ،واﳋﺼائﺺ التﻲ ينفرد ﲠا.
الوالية الوسﻄﻰ ،وﻫﻲ اﳊد الوسﻂ بني الﻘولني ويستدلوﻥ عليها بالتوقيﻊ الﺼادر

عن )االماﻡ املهدي(  واما اﳊوادث الواقعة ﻓارجعوا ﻓيها ﺇﱃ رواﺓ حديﺜنا ،ﻓﺄﳖم

حﺠتﻲ عليكم وأنا حﺠة اﷲ عليهم“)(1وﺗﻘتﴤ الرواية استيعاب اﳊوادث وﺷموﳍا

ألﻛﺜر من مدلول الﻘﻀاء ،وﺷﺆوﻥ اإلﻓتاء ،وﺇدارﺓ األوقاﻑ ،ووالية أموال الﻘاﴏين،

ونحو ذلﻚ .ﻓللفﻘيﻪ يف ﺿوئها االرشاﻑ عىل الرعية ،وﺗدبﲑ االمور عىل نحو يتوسﻂ
بني العاﻡ الكﲇ يف والية الفﻘيﻪ املﻄلﻘة ،واﳋاﺹ املحدد يف والية الفﻘيﻪ اﳋاصة.

ويف ﻫﺬا الﻘسم ﳾء من اﳊرﻛة العامة للفﻘيﻪ يف حدود ليسﺖ مﻄلﻘة بوصفﻪ حﺠة

عىل الناﺱ ،ويلحظ استﻐراﻕ مفهوﻡ اﳊوادث ألﻛﺜر من مﺼداﻕ .وﻫناﻙ نوعاﻥ من
الوالية يف الفﻘﻪ ،والية التﺼدي لشﺆوﻥ املﺆمنني وادارﲥا ،وﻫﻲ الوالية املﺠعولة من

قﺒل اﷲ للرسول االﻛرﻡ  واالئمة املعﺼومني ،ويف عﴫ الﻐيﺒة للفﻘيﻪ العادل.
والﻘسم الﺜاﲏ من الوالية ﳜتﺺ بالتﺼدي ألمور األﻓراد الﺬين ال يستﻄيعوﻥ استيفاء

حﻘهم لﻘﺼورﻫم يف الفهم واالدراﻙ ،او لعﺠﺰ عمﲇ عن الﻘياﻡ بﺄعامﳍم ،ومن ﻫنا يلﺰﻡ
أﻥ يكوﻥ ﳍم وﱄ يدير ﺷﺆوﳖم .ونامذج ذلﻚ والية االب واجلد عىل الﻘاﴏ من ولدﻩ
او السفيﻪ او املﺠنوﻥ ،وأولياء الدﻡ ﻓيام ﳜﺺ املﻘتول ،ووالية أولياء امليﺖ (٢).والﴚء

الرئيﺲ ﻫو ﺷهادﺓ علامء الدين عىل األمة ،ﻓالفﻘيﻪ ﻫو الشاﻫد عىل األمة ،بمعنﻰ املﴩﻑ

او املسﺆول االعىل ،واألمة ﺗﺄخﺬ مناحﻲ اﳊرﻛة منﻪ ،وﻫﺬا الﴚء نﺠدﻩ عند ﻛل ﻓﻘهاء

الشيعة (٣).ﻓهناﻙ اﲡاﻩ واحد وليﺲ اﲡاﻫات متعددﺓ لدور الفﻘيﻪ ،لكن املشهد السياﳼ

والواقﻊ اﳋارجﻲ 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
 - 1الكلينﻲ ،الكايف.٥٥\٣،
 - ٢دراسات يف الفكر السياﳼ االسالمﻲ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٨٢
 -٣مﻘابلة خاصة اجراﻫا الﺒاحﺚ مﻊ اماﻡ ﲨعة النﺠﻒ السيد صدر الدين الﻘﺒانﺠﻲ بتاريﺦ .٢٠1٤\1٢\٤

٤٩

ما ﺗفرﺿﻪ ﻇروﻑ الﺰماﻥ واملكاﻥ (1).ﻓهم ينﻄلﻘوﻥ من مﺒادﺉ عامة يﺆمن ﲠا ﲨيﻊ

الفﻘهاء ،لكن أحدﻫم يشﺨﺺ املﺼلحة بﺼورﺓ ،واﻵخر يشﺨﺼها بﺼورﺓ اخر ،يف
حدود املﺼلحة واملامرسة عىل االرﺽ ،وبحسﺐ ﻫﺬا ﻓاألمر ليﺲ مرﺗﺒﻄ ًا بالنﻈرية وانام

باملوقﻒ اﳋارجﻲ.

)(٢

ويسفر الفكر االمامﻲ عن مرونة الحﻘة بﺼورﺓ اوﺿﺢ ،وﻫو يعﱰﻑ – بﺨالﻑ

املﺄلوﻑ  -بحق األمة يف أﻥ حتكم نفسها من دوﻥ وصاية من الفﻘهاء ،وذلﻚ بنﻈرية

جديدﺓ مﻘابلة لنﻈرية والية الفﻘيﻪ ﻫﻲ نﻈرية »والية األمة عىل نفسها« التﻲ أطلﻘها
الفﻘيﻪ اللﺒناﲏ ﳏمد مهدي ﺷمﺲ الدين ،قاﻓﺰا بﺬلﻚ قفﺰﺓ طويلة ذات بعدين- :االول:

يف اﲡاﻩ املﻀامني اﳊﻘيﻘية للحداﺛة ،متﺠاوﺯا عﻘدﺓ اﳋﺠل من مﺼﻄلحات الﻐرب

٥٠

السياسية .والﺜاﲏ :يف اﲡاﻩ املفهوﻡ االسالمﻲ االﻛﺜر عمومية للشور ،متﺠاوﺯا عﻘدﺓ
التوجﺲ املﺰمن من املﺼﻄلﺢ السنﻲ.

)(٣

ويرﻓﺾ ﺷمﺲ الدين النتيﺠة التﻲ ﺗرﺗﺒﺖ عىل الﻐيﺒة يف الفﻘﻪ الشيعﻲ التﻘليدي،

التﻲ ﺗﻘول بتوقﻒ املﴩوﻉ السياﳼ الفعﲇ لتوﱄ السلﻄة ،وعدﻡ مﴩوعية العمل إلقامة

حكم اسالمﻲ ،ويرﻓﺾ حل ﻫﺬا املشكل عن طريق الﻘول بوالية الفﻘيﻪ املفوﺿة اليﻪ
ﺿمنا من االماﻡ ،ويﺬﻫﺐ مﺒارشﺓ ﺇﱃ الﻘول بسيادﺓ األمة سيادﺓ مﺒارشﺓ وﻛاملة عىل

نفسها يف ﺯماﻥ الﻐيﺒة.

)(٤

ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ:
ﻛاﻥ ﻫﺬا الدور وما يﺰال دورا ﻛﺒﲑا ومﺆﺛرا ،بيد أننا سنﻘتﴫ عىل امرين مهمني ﻓيﻪ:
 -1املﺼدر السابق.
 -٢مﻘابلة خاصة اجراﻫا الﺒاحﺚ مﻊ اماﻡ ﲨعة النﺠﻒ السيد صدر الدين الﻘﺒانﺠﻲ بتاريﺦ .٢٠1٤\1٢\٤
 -٣عﺒد اجلواد ياسني ،السلﻄة يف االسالﻡ نﻘد النﻈرية السياسية ج ،٢املرﻛﺰ الﺜﻘايف العرﰊ ،الدار الﺒيﻀاء ،املﻐرب ،٢٠٠٩ ،ﺹ.٢٠1
 -٤املﺼدر السابق ،ﺹ.٢٠٢

ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻻﻭﻝ :ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳌﴩﻭﻃﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺒﺪﺓ:
ال ﺗستﻐنﻲ امة من االمم عن بوصلة ﺗﺄخﺬ ﲠا ﺇﱃ سﺒيل الﺼواب ،ويشتد مﺜل ﻫﺬا

األمر ﻓيام ﺇذا ﺗعرﺽ الﺒلد او األمة ﺇﱃ عدواﻥ خارجﻲ او اﺿﻄراب داخﲇ ،اذ ال يمكن

أﻥ ﺗتحرﻙ األمة والسيام ﺇذا ﻛاﻥ يف طريق حترﻛها دماء واعراﺽ واموال ،من دوﻥ أﻥ
ﺗستهدي برﺅية املرجعية الدينية ،والسيام املرجعية الدينية املواﻛﺒة للحوادث اليومية،

التﻲ ﻫﻲ أقرب ﺇﱃ الناﺱ من ﻏﲑﻫا (1).وعىل الرﻏم من ذلﻚ ﻓﺈﻥ ﺗﺼدي املرجعية

الدينية العامة للعمل السياﳼ قد يكوﻥ عسﲑا او ﻏﲑ ﳑكن بسﺒﺐ التحوالت املدنية

العاملية ،او بسﺒﺐ التﻄورات اﳊاصلة يف االوﺿاﻉ السياسية يف العاﱂ االسالمﻲ ،او

بسﺒﺐ الﻘمﻊ السياﳼ ،وأﻥ ذلﻚ سيودي ﺇﱃ نتائﺞ خﻄﲑﺓ يف اﳊياﺓ اإلسالمية واملﺠتمﻊ

االسالمﻲ(٢).وعىل الرﻏم من ذلﻚ استﻄاعﺖ املرجعية عﱪ ﺗارﳜها 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 وقناعاﲥا وﻓهمها للﻈروﻑ
املحيﻄة .واستﻘلﺖ املرجعية بالشﺆوﻥ املالية ،اذ اعتمدت عىل اﳊﻘوﻕ الﴩعية ،والسيام

)اﳋمﺲ( ،الﺬي يدﻓعﻪ الشيعة ﺇﱃ املرجﻊ الدينﻲ طوعا وأداء للواجﺐ الﴩعﻲ.

)(٣

وﻫﺬﻩ االستﻘاللية يف املرجعية جعلﺖ ﳏاوالت الﻀﻐﻂ املﻀادﺓ ﺗواجﻪ بﺜﺒات من قﺒل

مراجﻊ الدين ،وقد حاولﺖ اﳊكومات بعد ﺛورﺓ العﴩين ،وعﱪ ﳑارسات عديدﺓ ربﻂ

املﺆسسة املرجعية باجلهاﺯ اإلداري للدولة ،ولكن ﳏاوالﲥا ﱂ ﺗنﺠﺢ بفعل االرﺗﺒاﻁ
املﺒارش بني املرجعية وعموﻡ املسلمني الشيعة ،حتﻰ لو ﻛاﻥ ﻫﺬا االرﺗﺒاﻁ يفتﻘد ﺇﱃ

 -1نﻀﲑ اﳋﺰرجﻲ ،املرجعية الدينية يف نﺼﻒ قرﻥ ،اﳍد)ﳎلة(،العراﻕ،العدد،1٢السنة 1٤٣٢ ،٤ﻫـ ،ﺹ.٨٩
 -٢املﺼدر السابق ،ﺹ.1٢٩
 -٣ﳏمد باقر الﺒهادﱄ ،اﳊياﺓ الفكرية ،مﺼدر سابق،ﺹ.1٥٧

٥1

الﺼيﻐة االدارية والتنﻈيمية املﻄلوبة.

)(1

ﻓاملرجعية ﺗﻘيﺲ املﻘاومة بمﻘاييﺲ الﺰماﻥ

والواقﻊ ،وﺗعيش اﳊالة الراﻫنة وحوادﺛها ،مستﴩﻓة املستﻘﺒل ،وﺁخﺬﺓ بنﻈر االعتﺒار
حياﺓ األمة وﺗﻄلعاﲥا (٢).وقد قاﻡ علامء املسلمني الشيعة بدور ﻛﺒﲑ يف حفظ أصالة

االسالﻡ والدﻓاﻉ عنﻪ ﺿد األخﻄار التﻲ حتيق بﻪ من الشﺒهات واالنحراﻓات واألﻓكار
الﻀالة ،واﳊكاﻡ الﻄﻐاﺓ الﺬين خرجوا عن جادﺓ اﳊق ،وحسﺐ الﻈروﻑ املتاحة ﳍم.

)(٣

وﻫكﺬا ﻓﺈﻥ النﺠﻒ االرشﻑ ﱂ ﺗكن مرﻛﺰ العلم والنشاﻁ الفكري الشيعﻲ ﻓحسﺐ ،بل

ﻛانﺖ ايﻀا قاعدﺓ لنﴩ األﻓكار الشيعية وﳑارسة العمل السياﳼ ،وقد جعل وجود

ﺯﻫاء عﴩين مدرسة يف مدينة واحدﺓ من الﺼعﺐ للﻐاية عىل اﳊكومة العﺜامنية أﻥ
ﲤارﺱ سيﻄرﺓ ﻓاعلة عىل نشاطاﲥا الدينية والسياسية.

)(٤

٥٢

لﻘد عاﺷﺖ املرجعية الدينية للشيعة االمامية عىل مر ﺗﺄرﳜها بﻄريﻘة واقعية بعيدا عن

أنواﻉ التعﺼﺐ والفتن ،مداﻓعة عن مﺒادﺉ االسالﻡ واﳊق والعدالة ،مﻊ وجود اختالﻑ
رﺅ بني املراجﻊ بحسﺐ نﻈرياﲥم االجتهادية يف ﻫﺬﻩ األمور ،وطريﻘة ﺗفكﲑﻫم
السياﳼ ،وحتليلهم اﳋاﺹ للواقﻊ السياﳼ الﺬي يمروﻥ بﻪ...ﻓمنهم من رأ ﴐورﺓ

العمل السياﳼ مﺒارشﺓ وحتمل نتائﺠها سلﺒا واﳚابا ،ويﻘابل ﻫﺬا النمﻂ من التفكﲑ
خﻂ مرجعﻲ ﺁخر ير أﻥ دورﻩ ينحﴫ يف مراقﺒة التﻄورات السياسية والتدخل اﳊاسم

حيﺜام ﻛانﺖ ﻫناﻙ ﴐورﺓ رشعية (٥).ويمكن عدﹼ مدينة النﺠﻒ مرﻛﺰا سياسيا مهام قﺒل

ﺛورﺓ العﴩين ،ولكن بروﺯ املﺠتهدين االصوليني قد عدﹼ ل عىل نحو جﺬري أبعاد ذلﻚ

املرﻛﺰ ،وذلﻚ بتﺰويد ﻫﺬﻩ املدينة املﻘدسة بمﴩوﻉ سياﳼ ،ﻓﻘد أصﺒﺢ املﺠتهدوﻥ

 -1املﺼدر السابق.1٥٧ ،
 -٢نﻀﲑ اﳋﺰرجﻲ ،املرجعية الدينية يف نﺼﻒ قرﻥ ،املﺼدر السابق،ﺹ.٩٩
 -٣رﺯاﻕ ﳐور ،من عﻈامء العﴫ اﳊديﺚ،د.ﻡ1٤٢٩،ﻫـ،ﺹ.٨
 -٤اسحق نﻘاﺵ ،ﺷيعة العراﻕ ،مﺼدر سابق،ﺹ.٤٣٦
 -٥عﺒاﺱ االمامﻲ ،الدور السياﳼ للمرجعية ،ﺹ.1٦٤

ومن بينهم املراجﻊ الدينيوﻥ يامرسوﻥ سلﻄة روحية بالدرجة االوﱃ ،واخر ﺯمانية

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
االورﰊ ،ومﻊ مرﻛﺰية النﺠﻒ من حيﺚ املرجعية الدينية ،واملرﻛﺰية السياسية ،البد من

أﻥ ﺗوجد نﻈرية سياسية ﺗﻘابل ﻫﺬا التﺄسيﺲ ،لكن الرﺅية والتوجهات اﳊوﺯوية ﱂ ﺗكن
من حيﺚ الفكر السياﳼ يف مسار واحد ،ﻓكﺜﲑ من العلامء ،بل املﺠتهدين ال يروﻥ اﻥ
الدخول يف قﻀايا وأﻓكار سياسية من واجﺒاﲥم الﻘيادية .لكن ﻫﺬا ال ينفﻲ قياﻡ ﻓكر

سياﳼ حوﺯوي يف ﻫﺬﻩ املدﺓ يتناسﺐ مﻊ مرﻛﺰ النﺠﻒ السياﳼ ،بﴫﻑ النﻈر عام
يكلﻒ ﻫﺬا التحرﻙ الفكري والتحرر االجتهادي يف ﻇل الﻈروﻑ السياسية الﻘاسية

الﻘائمة أنداﻙ من جهة ،واجلمود واالنﻐالﻕ السائدين عىل منهﺞ أﻛﺜر املﺠتهدين يف

الفكر الدينﻲ السياﳼ.

)(٢

لﻘد بدأت مالمﺢ املساﳘات السياسية للمرجعية الدينية منﺬ أواخر الﻘرﻥ التاسﻊ

عﴩ ،عندما وقﻒ املﲑﺯا ﳏمد حسن الشﲑاﺯي بﺈﺯاء قﻀية التنﺒاﻙ يف ﺇيراﻥ .حني منﺢ
ﺷاﻩ ﺇيراﻥ ناﴏ الدين الﻘاجاري امتياﺯا الحتكار ﲡارﺓ التنﺒاﻙ وبيعﻪ يف ﻛاﻓة أنحاء
ﺇيراﻥ لﴩﻛة بريﻄانية .ﻓﺄصدر املرجﻊ الشﲑاﺯي ﻓتواﻩ الشهﲑﺓ سنة  1٣٠٨ﻫـ\1٨٩1ﻡ

ونﺼها» :بسم اﷲ الرﲪن الرحيم استعامل التنﺒاﻙ والتتن حراﻡ باي نحو ﻛاﻥ ،ومن

استعملﻪ ﻛمن حارب االماﻡ .«

)(٣

استﺠاب الشعﺐ ﳍﺬﻩ الفتو وامتنﻊ عن

التدخني ،وقيل أﻥ االلتﺰاﻡ بالفتو ﴎ مفعولﻪ ﺇﱃ داخل قﴫ الشاﻩ نفسﻪ ﳑا اﺛار

دﻫشة الشاﻩ ،وأدرﻙ أنﻪ ال يمكن الﺼمود اماﻡ قرار املرجعية ،ﻓاﺿﻄر ﺇﱃ الﱰاجﻊ عن
 -1ﳏمد باقر الﺒهادﱄ ،اﳊياﺓ الفكرية يف النﺠﻒ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٣٣
 -٢املﺼدر السابق،ﺹ.٢٣٣
 -٣وسن الكرعاوي ،السيد ﳏسن اﳊكيم ودورﻩ السياﳼ والفكري ،اطروحة دﻛتوراﻩ مﻘدمة اﱃ ﻛلية الﱰبية جامعة الﻘادسية
،٢٠٠٧،ﺹ.٥٦

٥٣

موقفﻪ والﻐاء االﺗفاقية.

)(1

اما املساﳘة السياسية األخر ﻓﻘد جرت يف مﻄلﻊ الﻘرﻥ العﴩين ،وحتديد ًا ابﺄﻥ

الﺜورﺓ الدستورية اإليرانية 1٩11 – 1٩٠٥ﻡ ،وﻓيها أنﻘسم رأي املرجعية النﺠفية بني

مﺆيد ﳍا وﺗﺰعمﻪ الشيﺦ ﳏمد ﻛاﻇم اﳋراساﲏ* وسمﻲ باملﴩوطة ،وبني اﲡاﻩ ﺁخر

رﻓﺾ الدستور وناﻫﻀﻪ بشتﻰ الوسائل وسمﻲ بـ»املستﺒدﺓ« ،بﺰعامة السيد ﳏمد ﻛاﻇم

اليﺰدي** .وﻫﺬا الﴫاﻉ أﻓرﺯ اقتحاﻡ مراجﻊ الدين الساحة السياسية وانفتاحهم نحو
ﺇﳚاد حلول للمشاﻛل التﻲ ﺗدور حوﳍم ،وﺗفاعل الناﺱ مﻊ ﺗوجهات علامء الدين ﻛل

بحسﺐ مرجعﻪ (٢).ﻓانﻘسم الناﺱ لالنﻘساﻡ يف مواقﻒ الفﻘهاء حيال املﴩوطة سنة
1٩٠٦ﻡ  ،وباﺗﺖ قﻀية املﴩوطة ﻫاجسا نﺨﺒويا وﲨاﻫﲑيا ﺷامال ،انﺨرطﺖ النﺨﺒة

٥٤

املدنية والدينية يف الكتابة واﳋﻄابة واﳊديﺚ عنﻪ ﺇﺛﺒاﺗا ونفيا ،وصدرت الكﺜﲑ من
املنشورات والرسائل واملﻘاالت والكتﺐ واملﻄﺒوعات املتنوعة ملعاجلة ﻫﺬﻩ الﻘﻀية.

ويمكن الﻘول أﻥ اخﻄر رسالتني صدرﺗا خالل ﻫﺬﻩ الﻀﺠة ﳘا »ﺗﺬﻛرﺓ اجلاﻫل وارﺷاد

 -1املﺼدر السابق ،ﺹ.٥٦

* -ﳏمد ﻛاﻇم اﳋراساﲏ ﻫو رجل دين ومرجﻊ وﻓﻘيﻪ ﺷيعﻲ ﺇيراﲏ مشهور باسم اﻵخوند اﳋراساﲏ ،ولد يف مدينة مشهد عاﻡ

 1٢٥٥ﻫـ  1٨٥٣ /ﻡ .ﻛاﻥ مدرﺱ العلوﻡ يف حوﺯﻩ النﺠﻒ العلمية طوال اربعني سنة و ﻓيها يدرﺱ الفلسفﻪ والفﻘﻪ واألصول الكﺜﲑ

مراجﻊ الشيعة يف الﻘرﻥ الرابﻊ عﴩ ﻫﺠري ﻛانوا من ﺗالمﺬﺗﻪ ،ﺗويف يف  ٢٠ذي اﳊﺠة  1٣٢٩ /ﻫـ1٩11/ﻡ حيﺚ ﻛاﻥ عاﺯم ًا عىل
السفر ﺇﱃ ﺇيراﻥ اباﻥ ﻏﺰو الروﺱ واإلنﺠليﺰ ﳍا .وﺷ ﱢيﻊ ودﻓن يف النﺠﻒ ).ﳏسن االمني  ،اعياﻥ الشيعة ،ج ، ٩ﺹ. (٦ – ٥

** -ﳏمد ﻛاﻇم بن عﺒد العﻈيم الﻄﺒاطﺒائﻲ اﳊسنﻲ الكسنوي اليﺰدي  ،ولد يف قرية ﻛسنوية يف ﳏاﻓﻈة يﺰد يف ﺇيراﻥ عاﻡ  1٢٤٧ﻫـ\

ﺛم ساﻓر ﺇﱃ النﺠﻒ عاﻡ  1٢٨1ﻫـ\
1٨٣1ﻡ  ،درﺱ املﻘدﹼ مات يف مدينة يﺰد ﺛم ساﻓر ﺇﱃ مشهد وبعدﻫا ﺇﱃ ﺇصفهاﻥ إلﻛامل دراستﻪ  ،ﹼ
1٨٦٤ﻡ ،واستﻘر ﲠا ،ﺗويف يف النﺠﻒ يف  ٢٨رجﺐ سنة  1٣٣٧ﻫـ\ 1٩1٨ﻡ  ،ودﻓن ﻓيها خلﻒ جامﻊ عمراﻥ ابن ﺷاﻫني يف مرقد
االماﻡ عﲇ).ﳏسن االمني ،أعياﻥ الشيعة  -ج .1٠صفحة .(٤٣

 –٢وسن الكرعاوي ،السيد ﳏسن اﳊكيم ،مﺼدر السابق ،ﺹ.٥٦

*** -الشيﺦ ﻓﻀل اﷲ بن ﹼ
اﳊﺠة 1٢٥٩ﻫ \ 1٨٤٣ﻡ يف ماﺯندراﻥ بﺈيراﻥ ،وﺗلﻘﻰ الدراسات
مال عﺒاﺱ النوري ،ولد يف الﺜاﲏ من ذي ﹼ

ﺛم رجﻊ عاﻡ 1٣٠٣ﻫ \ 1٨٨٦ﻡ ﺇﱃ طهراﻥ
ﹼ
ﺛم ساﻓر ﺇﱃ طهراﻥ وبعدﻫا ﺇﱃ النﺠﻒ األرشﻑ إلﻛامل دراستﻪ العليا ،ﹼ
األولية ﻓيها  ،ﹼ

ودﻓن يف مدينة قم  ).ﳏمد حسني اجلالﱄ ،ﻓهرﺱ الﱰاث،
واستﻘر ﲠا .اعدﻡ يف الﺜالﺚ عﴩ من رجﺐ 1٣٢٧ﻫ \ 1٩٠٩ﻡ يف طهراﻥ ،ﹸ
ﹼ

ﻁ،1منشورات دليل ما  1٤٣٢ ،ﻫـ\ ٢٠11ﻡ(.

الﻐاﻓل« للشيﺦ ﻓﻀل اﷲ النوري***)1٣٢٧ﻫ \ 1٩٠٩ﻡ( ،و»ﺗنﺒيﻪ األمة وﺗنﺰيﻪ

امللة« للشيﺦ ﳏمد حسني النائينﻲ ) 1٣٥٥ﻫـ\ 1٩٣٦ﻡ( .وقد اﺷتهرت رسالة النائينﻲ

وﺗنوعﺖ االحاالت املرجعية عليها ،وأصﺒحﺖ أﻫم النﺼوﺹ املﺆسسة يف الفكر

السياﳼ االسالمﻲ اﳊديﺚ.

)(1

وقد أخرج النائينﻲ * أطروحتﻪ يف ﻇرﻑ ﺯماﲏ ﻛاﻥ يعاﲏ من حتديات ﻛﺜﲑﺓ ،ولﻘد

استﺠاب لتحدﹼ مﺰدوج ذي وجهني (٢)-:االول :قﺒول الشيعة بالﺒﻘاء يف خارج الفعل

التارﳜﻲ ،ونﻄاﻕ التفكﲑ يف نمﻂ الدولة اﳊاﻛمة  ،ورﺿوا بﺄﻥ يكونوا ﺗابعني لﻐﲑﻫم
حتﺖ مﻘولة أﻥ« ﻛل راية ﺗرﻓﻊ قﺒل قياﻡ الﻘائم ﻓﺼاحﺒها طاﻏوت يعﺒد من دوﻥ اﷲ

ﺗعاﱃ«) ،(٣ﻓﺈخراجهم من ﻫﺬﻩ اﳊالة التﻲ حتولﺖ عندﻫم ﺇﱃ عﻘيدﺓ راسﺨة أمر يف ﻏاية

الﺼعوبة ،السيام أﻥ الفا من السنني وقرنني ﱂ يﻘارب ﻓيها اﻏلﺐ الشيعة قﻀايا السلﻄة
وأحكاﻡ اإلدارﺓ العامة للدولة واملﺠتمﻊ ﺇال ملاما وعىل حﺬر ﺷديد.

)(٤

الﺜاﲏ :عدﻡ وجود بديل نﻈري ﳏدد يف عموﻡ الفكر االسالمﻲ ألسلوب اإلدارﺓ العامة

للدولة واملﺠتمﻊ ،ﻓهناﻙ ﻛليات أصولية ﻛالشور والﺒيعة وﴐورﺓ وجود اماﻡ لكل
عﴫ ،لكن ليﺲ يف الﱰاث االسالمﻲ برمتﻪ نﻈاﻡ نﻈري ﻛامل لﻄﺒيعة السلﻄة وﺷكلها
وسلﻄتها وطﺒيعة ﺗلﻚ السلﻄات وصالحياﲥا وحﻘوﻕ االﻓراد واملﺆسسات (٥).وقد أﻛد

النائينﻲ ﴐورﺓ ﺗﺄسيﺲ الدولة الدينية املناﻫﻀة لالستﺒداد بشﻘيﻪ الدينﻲ وﻏﲑ الدينﻲ،

 -1عﺒد اجلﺒار الرﻓاعﻲ ،مفهوﻡ الدولة يف مدرسة النﺠﻒ ،مﺆسسة مﺆمنوﻥ بال حدود ،الرباﻁ  ،املﻐرب ٢٠1٤،ﻡ  ،ﺹ.1٣

* -الشيﺦ ﳏمد حسني النائينﻲ ،وﻫو ﳏمد حسني بن الشيﺦ عﺒد الرحيم ﺷيﺦ االسالﻡ املعروﻑ بالنائينﻲ ،ولد ) 1٢٧٧ﻫـ\

1٨٦٠ﻡ( ،اخﺬ مﻘدمات العلوﻡ واملتوﻥ يف اصفهاﻥ .ﻫاجر اﱃ العراﻕ عاﻡ ) 1٣٠٣ﻫـ\ 1٨٨٦ﻡ(،ونﺰل مدينة سامراء ،وﺗتلمﺬ عىل

يد السيد ﳏمد حسن الشﲑاﺯي ،ﺛم ﻫاجر اﱃ ﻛربالء واقاﻡ سنني عدﺓ ،ﺛم ﻏادرﻫا اﱃ النﺠﻒ االرشﻑ ،وحﴬ عىل الشيﺦ ﳏمد ﻛاﻇم
اﳋراساﲏ ،وبعد وﻓاﺓ اﳋراساﲏ استﻘل بالتدريﺲ والﺒحﺚ ،وحﴬ عليﻪ ﲨﻊ من رجال الفﻀل والعلم بينهم السيد اﳋوئﻲ .ﺗويف سنة

)  1٣٥٥ﻫـ\ 1٩٣٦ﻡ() .االمينﻲ ،معﺠم رجال الفكر واالدب،مﺞ،٣ﺹ.(1٢٦٢
 -٢عﺒد االمﲑ ﺯاﻫد ،الفكر السياﳼ االسالمﻲ ،مﺼدر سابق،ﺹ.٤٠
 -٣الكلينﻲ ،الكايف ،حتﻘيق مﺆسسة احياء الكتﺐ االسالمية ،قم ،ب ﺱ ﻁ،ج،٨ﺹ.٢٩٥
 -٤عﺒد االمﲑ ﺯاﻫد ،الفكر السياﳼ االسالمﻲ ،مﺼدر سابق،ﺹ.٤٠
 -٥املﺼدر السابق،ﺹ.٤1

٥٥

وعرﻑ االستﺒداد بالﻘول» :ﻫو أﻥ يتعامل السلﻄاﻥ مﻊ اﻓراد ﳑلكتﻪ معاملة املالكني

ألمواﳍم الشﺨﺼية ،ﻓالﺒالد وما ﻓيها ملﻚ ﺷﺨﴢ وابناء ﳑلكتﻪ ﻛالعﺒيد واالماء ،او

ﻛاألﻏناﻡ ،ﳐلوقني ومسﺨرين إلرادﺗﻪ وحتﻘيق ﺷهواﺗﻪ«(1).واﻛد النائينﻲ أﻥ السلﻄة
ﺗكوﻥ استﺒدادية مادامﺖ ال ﲣﻀﻊ يف ﺗﴫﻓاﲥا للﻘانوﻥ ،وال ﳚد الفرد قﻀاء ﳛكم
ﺗﴫﻓاﲥا ،ويﺒﻄل ما يﺼدر منها عىل خالﻑ ما يﻘﴤ بﻪ الﻘانوﻥ الﻘائم(٢).عدﹼ النائينﻲ

الدولة ﴐورﺓ ﺇنسانية ﹶامن ﲠا ﲨيﻊ املسلمني وﲨيﻊ العﻘالء ،وقد حﴫ وﻇيفة الدولة
يف ﺁصلني ﳘا-:

)(٣

حفظ األمن الداخﲇ ،وﲪاية الﻘانوﻥ ،وحتديد اﳊﻘوﻕ والواجﺒات ،وحتﻘيق مﺼالﺢ

الشعﺐ.

٥٦

ﲪاية الوطن من ﺗدخل األجانﺐ ،وﲥيﺌة الﻘوﺓ الالﺯمة من معدات وأجهﺰﺓ عسكرية

ﳊفظ األمن والدﻓاﻉ عن بيﻀة اإلسالﻡ نحو ما جاء يف لﻐة الﴩيعة.

ويرجﻊ الشيﺦ النائينﻲ مﴩوعية اﳊكم ﺇﱃ أعامل السلﻄة وﳑارساﲥا الفعلية ،ال

ﺇﱃ وجود ﺷﺨﺺ ﳏدد عىل رأسها ،ﻓﻘيها ﻛاﻥ أو ﻏﲑﻩ ،ﻓهﻲ صحيحة وسﺒﺐ للﺜواب

االﳍﻲ ﺇذا قامﺖ بواجﺒاﲥا وأعرﺿﺖ عن الﻈلم ،وﻫﻲ ﻓاسدﺓ وسﺒﺐ لعﻘاب اﷲ ﺇذا
ويعد أﻥ املواطنة وليﺲ الدين ،االساﺱ الﺬي ﺗﱰﺗﺐ ﲠديﻪ اﳊﻘوﻕ
ﻓعلﺖ العكﺲ (٤) .ﹼ

السياسية لكل ﻓرد من اﻓراد الشعﺐ .بحسﺒاﻥ السلﻄة حﻘا مشﱰﻛا للشعﺐ ،ﻓﺈﹴﻥ

لكل مواطن جﺰءا من ﻫﺬا اﳊق ،بﴫﻑ النﻈر عن دينﻪ ،ولﺬلﻚ ﻓﺄﻥ ألﺗﺒاﻉ الديانات
األخر يف الدولة اإلسالمية اﳊق الكامل يف املشارﻛة يف السلﻄة والﻘرار والﱰﺷيﺢ

واالنتﺨاب بام يﺆدي ﺇﱃ ﲤﺜيلهم بمن ينتﺨﺒوﻥ من نواب يف ﳎلﺲ الشور من أﺗﺒاﻉ
 -1ماجد الﻐرباوي ،الشيﺦ ﳏمد حسني النائينﻲ منﻈر اﳊرﻛة الدستورية،ﻁ،1قم،ايراﻥ،1٩٩٩،ﺹ.111
 -٢ﳏمد باقر الﺒهادﱄ،اﳊياﺓ الفكرية يف النﺠﻒ ،مﺼدر سابق،ﺹ.٢٣٤
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ .٢٣٦
 -٤ﺗوﻓيق السيد ،ﺿد االستﺒداد ،املرﻛﺰ الﺜﻘايف العرﰊ ،الدار الﺒيﻀاء،1٩٩٩،ﺹ.1٦٢

دياناﲥم أو من املسلمني (1).ويشدد املﲑﺯا النائينﻲ عىل ﺇقامة الدولة الدستورية حيﺚ
ﺗﻘتﴫ وﻇيفة الدولة يف ﻫﺬﻩ اﳊال عىل أـداء الواجﺒات العامة ،ورعاية مﺼالﺢ الشعﺐ،
واﳊاﻛم مﻘيد بتلﻚ الوﻇائﻒ وليﺲ لﻪ اﳊق يف ﲡاوﺯ الﻘانوﻥ او ﳐالفة الدستور ،وحينﺌﺬ

ال مالكية لﻪ ،وال يفعل ما يشاء او ﳛكم بام يريد ،ويسمﻲ ﻫﺬا النوﻉ من السلﻄة باملﻘيدﺓ او

املحدودﺓ او العادلة او املﴩوطة او املسﺆولة او الدستورية (٢).ويﺆﻛد قياﻡ الدولة الدستورية

عىل ﺛالﺛة أصول-:

)(٣

ﺗدوين دستور يﻀمن ما لالمة من حريات وحﻘوﻕ ،ويتكفل بﺒياﻥ واجﺒات ووﻇائﻒ

اﳊاﻛم وحتديد ما ﳛق التدخل ﻓيﻪ من ﻏﲑﻩ.

ﺗشكيل ﳎلﺲ ﺷور وطنﻲ يتكوﻥ من عﻘالء الﺒالد اﳊريﺼني عىل األمة وعلامئها،

العارﻓني باﳊﻘوﻕ الدولية العامة ،واﳋﱪاء بوﻇائﻒ ومﻘتﻀيات سياسة العﴫ .وللمﺠلﺲ
حق اإلرشاﻑ عىل عمل الدولة وﳏاسﺒتها ،والتﺄﻛد من التﺰامها بالﻘانوﻥ ،واﳊيلولة دوﻥ
ﲡاوﺯ الدستور او التفريﻂ بالواجﺒات امللﻘاﺓ عليها بموجﺒﻪ.

يشتمل ﳎلﺲ الشور عىل عدد من املﺠتهدين أو من ينوب عنهم إلﺿفاء الﴩعية عىل

أعامل املﺠلﺲ والﻘرارات الﺼادرﺓ عنﻪ ملمﺜﲇ مﺬﻫﺐ االمامية أو املﺬاﻫﺐ األخر ،وانتﺨاب

أﻫل اﳊل والعﻘد ﻛاﻑ لتحﻘيق مﴩوعية املﺠلﺲ النياﰊ الﺬي ﺗتواﻓر ﻓيﻪ العلمية والتﻘو.
وقد وﺿﻊ الشيﺦ النائينﻲ ﺛالﺛة مﺒادﺉ رئيسة للحكم ﻫﻲ-:

)(٤

اﳊرية :عدﻫا أعﻈم املواﻫﺐ االﳍية ﳍﺬا االنساﻥ ،وأﻥ اﳊرية والتحرر من عﺒودية

االستﺒداد ،مسﺄلة ﺇنسانية قﺒل أﻥ ﺗكوﻥ دينية ،ولكنﻪ ير يف اﳊرية املﻄلﻘة ﳐالفة لتعاليم
 -1املﺼدر السابق ،ﺹ.1٦٧
 -٢ﳏمد باقر الﺒهادﱄ ،اﳊياﺓ الفكرية يف النﺠﻒ ،مﺼدر سابق ،ﺹ ﺹ .٢٣٧-٢٣٦
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ.٢٣٧
 -٤املﺼدر السابق ،ﺹ.٢٣٨

٥٧

الديانات االﳍية.
املساواﺓ :ير أﳖا أرشﻑ املﺒادﺉ والﻘوانني التﻲ ﺗنادي ﲠا السياسة اإلسالمية ،وﻫﻲ

ﺗﻄﺒيق األحكاﻡ والﻘوانني عىل ﲨيﻊ األﻓراد بالسوية ،واملساواﺓ يف اﳊﻘوﻕ ،واألحكاﻡ،

و الﻘﺼاﺹ والعﻘوبات.

الشور :عدﻫا الشيﺦ النائينﻲ أﻫم مﺒادﺉ اﳊكم يف االسالﻡ ،وﺇحد الوسائل

الفاعلة يف مكاﻓحة االستﺒداد .وير بﺄﻥ اﳊكومة الدستورية ﻫﻲ التﻲ ﺗعتمد الشور

يف صياﻏة قوانينها ،وﺗﻄﺒيق مﺒدأ الشور يف اﳊكم ،وﺗسد ﻛل املناﻓﺬ التﻲ ﺗرسب
النﺰعة االستﺒدادية.

٥٨

وير الشيﺦ النائينﻲ أﻥ املواطنة ،وليﺲ الدين ،ﻫﻲ األساﺱ الﺬي ﺗﱰﺗﺐ حسﺒﻪ

اﳊﻘوﻕ السياسية لكل ﻓرد من أﻓراد الشعﺐ .عىل حدﹼ أﻥ السلﻄة حق مشﱰﻙ للشعﺐ،
ﻓﺈﻥ لكل مواطن جﺰءا من ﻫﺬا اﳊق بﴫﻑ النﻈر عن دينﻪ .ولﺬلﻚ ﻓﺈﻥ الﺗﺒاﻉ الديانات
األخر يف الدولة اإلسالمية اﳊق الكامل يف املشارﻛة يف السلﻄة والﻘرار ،والﱰﺷيﺢ
واالنتﺨاب بام يﺆدي ﺇﱃ ﲤﺜيلهم بمن ينتﺨﺒوﻥ من نواب يف ﳎلﺲ الشور ،من أﺗﺒاﻉ

دياناﲥم أو من املسلمني.

)(1

ويعد الشيﺦ النائينﻲ أول من بحﺚ الفﻘﻪ السياﳼ يف التاريﺦ اﳊديﺚ واملعاﴏ

بمعاجلة مسائل اﳊكم والدولة بﺨلفية سياسية ،وأرﺿية ﻓﻘهية قوية ،ونﻈرﺓ عﴫية
جديدﺓ ،ﻓهو يﺆسﺲ لﻘياﻡ حكومة ﺇسالمية رشعية ﺗعتمد الﻘانوﻥ والدستور اساسا

لعملها(٢).وقد أنفتﺢ الشيﺦ النائينﻲ عىل مﺒدأ اﳊرية بنحو متميﺰ ،ولكن ﻫﺬا ال يعنﻲ

االعﱰاﻑ بالليﱪالية والديمﻘراطية بوصفها نﻈريات سياسية يف الفكر الﻐرﰊ وطرائق

 -1ﺗوﻓيق السيﻒ ،ﺿد االستﺒداد ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٦٧
 -٢ﳏمد باقر الﺒهادﱄ ،اﳊياﺓ الفكرية يف النﺠﻒ،ﺹ.٢٣٨

ملامرسة العمل السياﳼ وﺇنام دعا ﺇﱃ اﳊرية اإلسالمية التﻲ ﲣتلﻒ عن الليﱪالية
والديمﻘراطية من حيﺚ اﳋلفيات الفلسفية ،والفلسفات الوجودية ،وعد الﴩيعة

اإلسالمية الرﻛيﺰﺓ االساسية ملامرسة السياسة ومرجعية ﻛﱪ للتﴩيﻊ السياﳼ(1).لكنﻪ

ير أﻥ النﻈاﻡ الﱪملاﲏ الﺬي يعتمد ﺁراء الشعﺐ ﻛاملشابﻪ للنﻈاﻡ الﻐرﰊ يف بعﺾ

مفاصلﻪ ،أﻓﻀل نﻈاﻡ يمكن ﺗعﻘلﻪ ،وبﺬلﻚ يكوﻥ النائينﻲ قد استهدﻑ وصل خﻄوﻁ

االرﺗﺒاﻁ بني الﴩيعة وﺗﻄورات اﳊياﺓ،

)(٢

عﱪ اعتامد اسﺒﻘية مﻘاصد الﴩيعة؛ أنﻪ

ﳛدد اﳍدﻑ وﻫو الدولة اإلسالمية ،ﺛم ينﻄلق لتكييفﻪ ﺿمن اطارﻩ الﺼحيﺢ اجتامعيا
وأخالقيا قﺒل الﺒحﺚ عن أحكامﻪ (٣).وﻛاﻥ النائينﻲ يسعﻰ ﺇﹴﱃ اﳋروج من قيود السياﻕ
املتعارﻑ عليﻪ ،ﻛﻲ يﻘدﻡ أطروحتﻪ اجلديدﺓ التﻲ ال ﺗﺼدر عن ﻓلسفة االنتﻈار ونفﻲ

الدولة يف عﴫ الﻐيﺒة ،و ال ﺗﺼدر عن عﻘيدﺓ النيابة املحﺼنة للفﻘيﻪ عن املعﺼوﻡ ،وﻫو
بﺬلﻚ ابتعد عن خﺼوصيات الﱰاث الشعﺒﻲ التﻲ ﺗﺆﻛد مفاﻫيم اإلمامة ونيابة اإلماﻡ
ووالية الفﻘيﻪ .ﻓﻘد سعﻰ ﺇﱃ ذلﻚ بتﻘديم نﻈرية للدولة ﺗعتمد عىل الﱰاث االسالمﻲ ،

من دوﻥ استﻐراﻕ يف اﳋﺼوصية الشيعية ،متفاديا السﺠال بني اإلمامة واﳋالﻓة؛ ألنﻪ
يﺒنﻲ رﺅيتﻪ عىل قاعدﺓ الشور ،ليﺆسﺲ دولة ﺇﹴسالمية دستورية برملانية ،مستدال بﺂراء

السنة يف دحﺾ مسوﻏات السلﻄة االستﺒدادية ،وصوابية ﳎلﺲ الشور الﺬي اقﱰحﻪ،

ﺯيادﺓ عىل ﺁراء الشيعة.

)(٤

ويف مﻘابل ﻓريق الدستورية او املﴩوطية الﺬي ﺗﺰعمﻪ الشيﺦ ﻛاﻇم اﳋراساﲏ ﹼ
ونﻈر

لﻪ الشيﺦ النائينﻲ ،ﻛاﻥ ﻫناﻙ ﻓريق املستﺒدﺓ الﺬي ﺗﺰعمﻪ السيد ﳏمد ﻛاﻇم اليﺰدي،
وير ﻫﺬا الفريق أﻥ الدستور واﳊياﺓ الﱪملانية ﻓوﴇ ،وخارجة عن التﻘاليد املتﺒعة،

سموا باملستﺒدين،
وربام قالوا أﳖا ﺗتعارﺽ مﻊ امامة املهدي املنتﻈر ،وﲣل بانتﻈارﻩ ،لﺬا ﹸ

 -1ﳏمد باقر الﺒهادﱄ ،اﳊياﺓ الفكرية يف النﺠﻒ ،مﺼدر السابق .٢٣٩،
 -٢صالح عﺒد الرﺯاﻕ ،االصالح السياﳼ عن املفكرين االسالميني ،النور)ﳎلة( ،العدد ) ،1٤٩ﺗﴩين اول ،(٢٠٠٣ﺹ.٦٩
 -٣سامﻲ الﺒﻐدادي ،مﺒادﺉ الدولة والﻘيادﺓ لد مراجﻊ اﳊوﺯﺓ العلمية ،الﺒينة ،النﺠﻒ االرشﻑ،٢٠1٠،ﺹ.1٤
 -٤املﺼدر السابق ،ﺹ.1٣

٥٩

او املستﺒدﺓ إليامﳖم باﳊكم املﻄلق مﻊ مراعاﺓ العدل ،أي العادل املستﺒد (1).وير السيد

ﻛاﻇم اليﺰدي ومناﴏوﻩ أﻥ مﺼلحة الدولة ﳚﺐ أﻥ ﺗكوﻥ بيد ﺷﺨﺺ واحد مسﺆول
عنها ال يشارﻛﻪ ﻓيها مشارﻙ ،وﳛتﺞ لرأيﻪ ﻫﺬا بام يﺼل اليﻪ اجتهادﻩ الدينﻲ مﱪﻫنا
عليﻪ بالﱪاﻫني واالدلة املﺨتلفة ،ومعﻪ أﺗﺒاعﻪ من ﳐتلﻒ الﻄﺒﻘات ويف مﻘدمتهم ﺷاﻩ
ايراﻥ املستﺒد ﺁنﺬاﻙ(٢).وقد رأ السيد ﻛاﻇم اليﺰدي أﻥ ﻫﺬا األمر يعﻘﺒﻪ ﻓساد عﻈيم،

ﻓﻘاﻡ بتحريم ذلﻚ – أي املﴩوطة – ولﺬا وقﻊ اﳋالﻑ والنﺰاﻉ بني األﻫلني واﳊكومة
وأد ﺇﱃ اراقة الدماء(٣).وأنﻘسم أﻫل النﺠﻒ األرشﻑ عىل ﻓريﻘني متعاديني ،أحدﳘا

يدعو ﺇﱃ املﴩوطة بﺰعامة املال ﻛاﻇم اﳋراساﲏ ،واﻵخر يدعو ﺇﱃ االستﺒداد بﺰعامة
السيد ﳏمد ﻛاﻇم اليﺰدي(٤).واستﻄاﻉ السيد اليﺰدي أﻥ يستميل اليﻪ الكﺜﲑ من العامة

٦٠

ومﻐاوير املحالت من رجال عشﲑﰐ الﺰقرت والشمرت ،ﻓكاﻥ ﺇذا خرج ﺇﱃ الﺼالﺓ
حﻒ بﻪ املسلحوﻥ من أعوانﻪ وﻫم ﳞتفوﻥ بالﺼالﺓ عىل ﳏمد وﺁل ﳏمد ،حتديا ﹶ
ألنﺼار
املﴩوطة ،وصارت اإلﺷاعات ﺗروج يف ﹶأوساﻁ العامة حول املﴩوطة ﹶبﺄﻥ املﻘﺼود

منها ﻫو ﻫدﻡ الدين وﺇﻓساد األخالﻕ (٥).وقد أ ﹼد بعﺾ املنسوبني ﺇﱃ أنﺼار الﻄرﻓني من
املتعاونني مﻊ روسيا وبريﻄانيا دورا يف ﺗعميق اﳋالﻑ ،وﺗوجيﻪ األحداث بام يتعارﺽ
وحﻘيﻘة موقﻒ املراجﻊ الدينيني ،او بام ﳜدﻡ مﺼاﳊهم يف النهاية(٦).والواقﻊ ﹶأﻥ اجلدال

بني أﺗﺒاعﻲ املﴩوطة واملستﺒدﺓ ﱂ يﻘتﴫ عىل النﺠﻒ األرشﻑ وحدﻫا ،بل ﴎ ﺇﱃ
ﻛربالء والكاﻇمية املﻘدستني وبعﺾ مناطق العراﻕ األخر ،حتﻰ وصل اﳊال ﺇﱃ ﹶأﻥ

بعﺾ طلﺒة العلوﻡ الدينية يف النﺠﻒ ﱂ يستﻄيعوا ملدﺓ سنة ﻛاملة من ﺯيارﺓ ﻛربالء او
 -1رﺷيد اﳋيوﻥ ،الﻫوت السياسة ،منشورات اجلمل ،بﻐداد ،٢٠٠٩،ﺹ.٢٩
 -٢ﻛامل سلامﻥ اجلﺒوري ،السيد ﳏمد ﻛاﻇم اليﺰدي سﲑﺗﻪ واﺿواء عىل مرجعيتﻪ ومواقفﻪ ووﺛائﻘﻪ السياسية،ﻁ،1مﻄﺒعة برﻫاﻥ ،قم،
ايراﻥ ،٢٠٠٦،ﺹ ﺹ .1٦٨-1٦٧
 -٣املﺼدر السابق  ،ﺹ.٦٨
 -٤املﺼدر السابق ،ﺹ.1٨٧
 -٥املﺼدر السابق ،ﺹ.1٨٩
 -٦جودت الﻘﺰوينﻲ ،املرجعية الدينية العليا ،مﺼدر سابق،ﺹ.٢٤٣

الكوﻓة او مسﺠد السهلة خوﻓا عىل أرواحهم (1).وير بعﻀهم أﻥ اليﺰدي أجﱪ عىل

الوقوﻑ ﺿد املﴩوطة بعد أﻥ ﻛاﻥ ﳏايدا ،وﻫﺬا ما يﺬﻫﺐ اليﻪ الشيﺦ ﳏمد حسني
ﺁل ﻛاﺷﻒ الﻐﻄاء يف مﺬﻛراﺗﻪ املﺨﻄوطة ،التﻲ قال ﻓيها ﺇﻥ السيد اليﺰدي وقﻒ موقفا
ﳏايدا من اﳊرﻛة الدستورية ،وﱂ يتدخل يف السياسة وﱂ يعارﺽ ﻓيكوﻥ موقفا سلﺒيا،

لكنهم ﱂ يﻘتنعوا باعتﺰالﻪ عنهم ،بل أرادوﻩ ليﺨوﺽ معهم ،ﻓامتنﻊ وصعد برباطة جﺄﺵ
وعﺰﻡ راسﺦ ،وﱂ ﳚد ﻓيﻪ التهديد بالﻘتل وال ﳏاوالت االﻏتيال ،ﻓهاﲨوﻩ وأﻫانوﻩ وﺁذوﻩ
وﻛالوا لﻪ أنواﻉ التهم ،حتﻰ أجلﺄوﻩ ﺇﱃ ﹶأﻥ يﻘﻒ منهم موقﻒ املعارﺽ (٢).وﻛاﻥ العامة
مﻊ اليﺰدي حتﻰ أﳖم قاموا باالعتداء عىل حامﲇ ﻓكرﺓ املﴩوطة ،ألﳖا بنﻈرﻫم ﻛفر
واﳊاد(٣).يف حني ﻛاﻥ بعﻀهم يتهم اليﺰدي ﹶبﺄنﻪ من املتعاونني مﻊ اإلدارﺓ الﱪيﻄانية يف

العراﻕ ،ﹶ
وأنﻪ وقﻒ مﻊ األنﺠليﺰ ﺿد ﺛورﺓ النﺠﻒ عاﻡ 1٩1٨ﻡ .ويﻘول حسن العلوي

يف ﻛتابﻪ »الشيعة والدولة الﻘومية« :ﺇﻥ »ما ﻛتﺐ عن ﺛورﺓ النﺠﻒ وما حﺼل عليﻪ

الﺒاحﺜوﻥ من وﺛائق بريﻄانية ،وما نﴩﻩ االداريوﻥ األنكليﺰ عن ﺗلﻚ الفﱰﺓ ،وﺿعﺖ
العالمة اليﺰدي يف مﺄﺯﻕ صعﺐ ،ﻓﻘد اﺷارت سكرﺗﲑﺓ املندوب السامﻲ الﱪيﻄاﲏ
والتﻲ ﺗوصﻒ بكوﳖا مسﺆولة االستﺨﺒارات الﱪيﻄانية يف العراﻕ ،ﺇﱃ أﻥ اليﺰدي ﻛاﻥ

من املتعاونني مﻊ االدارﺓ الﱪيﻄانية .يوﻛد ﺗﻘرير بريﻄاﲏ اخر أﻥ ﳏمد ﻛاﻇم اليﺰدي
موال لﱪيﻄانيا ويكرﻩ الدستوريني ،وﻫﻲ اﺷارﺓ ﺇﱃ ﺗﺰعمﻪ الفريق الداعﻲ ﺇﱃ االستﺒداد،

يف مواجهة دعاﺓ الدستورية الﺬين ﺗﺰعمهم الشيﺦ ﻛاﻇم اﳋراساﲏ ،والﻘائلني بﴬورﺓ
حتديد الﺼالحيات املﻄلﻘة التﻲ يتمتﻊ ﲠا ﻛل من السلﻄاﻥ العﺜامﲏ والشاﻩ االيراﲏ.

وقد أﻓتوا بﺄﻥ معاداﺓ الدستور معاداﺓ لﻺسالﻡ« (٤).و أصدر أحد العلامء املسلمني ،وﻫو

الشيﺦ ﻓﻀل اﷲ النوري الفتو التﻲ جاء ﲠا أﻥ ﺗﺄسيﺲ الﱪملاﻥ وسن دستور للﺒالد

 -1ﻛامل سلامﻥ اجلﺒوري ،السيد ﳏمد ﻛاﻇم اليﺰدي ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٨٩
 -٢ﻛامل سلامﻥ اجلﺒوري ،السيد ﳏمد ﻛاﻇم اليﺰدي ،مﺼدر سابق،ﺹ.1٨٥
 -٣حسن االسدي ،ﺛورﺓ النﺠﻒ عىل االنكليﺰ ،دار اﳊرية للﻄﺒاعة)،بﻐداد،(1٩٧٥،ﺹ.٣٠
 -٤حسن العلوي ،الشيعة والدولة الﻘومية ،مﺼدر سابق،ﺹ.٩٠

٦1

يﻐاير الﴩﻉ االسالمﻲ ،واعتمد ﳏمد عﲇ ﺷاﻩ عىل ﻫﺬﻩ الفتو وحل الﱪملاﻥ واوقﻒ

الدستور) (1يف ﺇيراﻥ.

ويف النﺠﻒ االرشﻑ سعﻰ السيد ﻫﺒة الدين الشهرستاﲏ

*

بالتعاوﻥ مﻊ بعﺾ

االﺷﺨاﺹ ﺇﱃ دعم اﲡاﻩ ﻓكرﺓ املﴩوطة ﴎا خوﻓا من أنﺼار اليﺰدي-وﻫم جواد
اجلواﻫري ،وأﲪد الﺼايف ،وعﺒد الكريم اجلﺰائري ،وﻏﲑﻫم ،ﺇذ سعوا إلﺛارﺓ اﳊامسة يف
ﴐورﺓ الشور واﳊرية ،ووجود الدستور وحفظ الﻘوانني ،ﺿد االستﺒداد ،لكوﳖا من

أسﺲ الدين اإلسالمﻲ .وﻛام أﻛدوا ﴐورﺓ ﺗﺄسيﺲ برملاﻥ يﻀمن موﺿوﻉ الشور،
وعدﻡ االنفرادية يف اﳊكم ،والدعوﺓ ﺇﱃ حكومة نيابية ﺇنموذجا لنﻈاﻡ اﳊكم ،الﺬي
يرﺗﺒﻂ باملﻘاييﺲ الدينية من الناحيتني النﻈرية والتﻄﺒيﻘية .وﻛاﻥ لﻪ االﺛر الكﺒﲑ يف ﲤهيد

٦٢

التﻐيﲑ الﺒﻄﻲء يف بنية التفكﲑ اﳊديﺚ لﺒعﺾ رجال الدين ،ﳑا ساعد عىل ﺗرسب الفكر
اﳊديﺚ ﺇﱃ النﺠﻒ(٢).ولﻘد ﻛانﺖ للمﴩوطة ﺁﺛار اجتامعية وﻓكرية وسياسية ال يستهاﻥ

بﻪ يف ﺗﻄور املﺠتمﻊ العراقﻲ عامة ،والنﺠفﻲ خاصة .ﳛتوي الكﺜﲑ من األبعاد السياسية
التﻲ ﺗتمﺜل بﻘﺒول ﻓكرﺓ الﱪملانية باالعتﻘاد أﻥ ﻓكرﺓ قياﻡ حكومة برملانية دستورية حديﺜة

ال ﺗتعارﺽ مﻊ ﺗعاليم االسالﻡ (٣).وﻫكﺬا ﻓﺄﻥ املﴩوطة ﻛانﺖ حاﻓﺰا جديدا حيﺚ ﻛاﻥ

الناﺱ يتﺠادلوﻥ حوﳍا بعنﻒ ﺷديد ﺇﱃ درجة ﱂ يسﺒق ﳍا مﺜيل من قﺒل.

)(٤

 -1ﻛامل سلامﻥ اجلﺒوري ،السيد ﻛاﻇم اليﺰدي ،مﺼدر سابق،ﺹ.1٦٨

*  -ﻫو ﳏمد عﲇ بن حسني بن ﳏسن بن مرﺗﴣ اﳊسينﻲ 1٣٨٦ - 1٣٠1)،ﻫـ  1٩٦٧ - 1٨٨٤ /ﻡ( املعروﻑ ﲠﺒة الدين

الشهرستاﲏ .باحﺚ من أعياﻥ الشيعة األمامية يف العراﻕ قﴣ حياﺗﻪ يف العراﻕ ومﴫ .عاﱂ وﳎتهد ﻛﺒﲑ  ،ومفرس للﻘرﺁﻥ  ،ﳏارب

وﳎاﻫد  ،ولد يف سامراء  ،أبوﻩ السيد حسني اﳊائري الكاﻇمﻲ و أمﻪ مريم وﻫﻲ من العلويني أبناء املﲑﺯا مهدي الشهرستاﲏ موسوية

النسﺐ  ،ويﺼل نسﺒﻪ من خالل ﺛالﺛني واسﻄة بﺰيد بن عﲇ بن اﳊسني ).املوسوعة اﳊرﺓ ،انﱰنﺖ(.
 -٢ﳏمد باقر الﺒهادﱄ ،اﳊياﺓ الفكرية يف النﺠﻒ ،مﺼدر سابق ،ﺹ ﺹ .٣٧-٣٦
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ.٣٨
 -٤ﻛامل سلامﻥ اجلﺒوري ،السيد ﳏمد ﻛاﻇم اليﺰدي،مﺼدرسابق،ﺹ.1٨٧

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﴩﻳﻦ
يمﺜل العراﻕ قلﺐ العاﱂ العرﰊ ،وﻫو املفﺼل الرئيﺲ الﺬي يربﻂ بني العاملني

العرﰊ واالسالمﻲ ،ولﺬلﻚ مر خالل اربعة عﴩ قرنا بمتﻐﲑات ﻛﺜﲑﺓ وحوادث أﻛﺜر،

ويف الﻘرﻥ العﴩين امليالدي ﲤﺰﻕ العاﱂ االسالمﻲ ﺇﱃ دويالت ﺗﻘاسمتها قو الﻐرب،
وﻛاﻥ العراﻕ من نﺼيﺐ االستعامر الﱪيﻄاﲏ ،وﱂ يسﻊ الﱪيﻄانيوﻥ ﺇﱃ ﻏﺰو العراﻕ

يف سياﻕ اﳊرب العاملية االوﱃ وقتال العﺜامنيني وحسﺐ ،بل ﻛاﻥ جﺰء من املسعﻰ
الﱪيﻄاﲏ الواسﻊ لتﺄمني املوارد ،والسيام النفﻂ اإليراﲏ ،وﲪاية الﻄريق ﺇﱃ اﳍند.

)(1

وقد اﻇهرت املرجعية الدينية يف ﺗلﻚ والفﱰﺓ التﻲ سﺒﻘتها مواقﻒ جريﺌة وحاسمة

ﻇلﺖ خالدﺓ ﺇﱃ يومنا ﻫﺬا ،عىل صعيد درء االحتالل وحتﻘيق االستﻘالل (٢).بعد أﻥ

ﺗﻄورت مهمة اﳊوﺯﺓ العلمية يف النﺠﻒ وأصﺒحﺖ مهمة ﻓﻘهائها جﺰءا من األحداث
املتﻐﲑﺓ (٣).حيﺚ واجهﺖ اﳊوﺯﺓ العلمية ﴏاعا من نوﻉ جديد خالل مرحلة دخول

الﻘوات الﱪيﻄانية ﺇﱃ العراﻕ بعد اندالﻉ اﳊرب العاملية االوﱃ عاﻡ 1٩1٤ﻡ ،الﺬي

ﻛاﻥ خاﺿعا أنداﻙ لسيﻄرﺓ الدولة العﺜامنية التﻲ عرﻓﺖ بالتعﺼﺐ ﺿد الشيعة ،وقد
عمل الﱪيﻄانيوﻥ عىل أساﺱ ﻓرﺿية مفادﻫا أﻥ قرونا من االﺿﻄهاد العﺜامﲏ ﻛاﻓية
جلعل رجال الدين الشيعة مستعدين لﻘﺒول أي ﺷﺨﺺ ﳜلﺼهم من ﳏنتهم عىل أيدي

العﺜامنيني السنة ،ولكن اﳊوﺯﺓ العلمية ﺗناسﺖ ﻇلم العﺜامنيني ووقفﺖ معهم ﺿد الﻐﺰاﺓ
من ﻏﲑ املسلمني ،وأنﺨرﻁ الكﺜﲑ منهم يف الﻘتال الفعﲇ (٤) .وﻛانﺖ سياسة املﺠتهدين

الشيعة أنداﻙ ﺗرﺗكﺰ عىل حتﻘيق االستﻘالل للﺒالد ،وطرد االحتالل الﱪيﻄاﲏ ،ومناﴏﺓ
املسلمني سواء ﻛانوا األﺗراﻙ حني ﺗعرﺽ الدولة العﺜامنية للﻐﺰو الﱪيﻄاﲏ ،اﻡ يف

 -1عﺒاﺱ ﻛاﻇم ،ﺛورﺓ  1٩٢٠قراءﺓ جديدﺓ يف ﺿوء الوﺛائق التارﳜية ،ﺗرﲨة حسن ناﻇم ،التنوير للﻄﺒاعة ،بﲑوت  ،لﺒناﻥ،٢٠1٤ ،

ﺹ.٢٨٧
 -٢نﻀﲑ اﳋﺰرجﻲ ،املرجعية الدينية يف نﺼﻒ قرﻥ ،اﳍد)ﳎلة(،العدد 1٤٣٢، 1٢ﻫـ،ﺹ.٩٠
 -٣جودت الﻘﺰوينﻲ ،املرجعية الدينية العليا ،مﺼدر سابق،ﺹ.1٩٥
 -٤عﺒاﺱ ﻛاﻇم ،ﺛورﺓ  ،1٩٢٠مﺼدر سابق ،ﺹ.1٠٦

٦٣

ﺇيراﻥ حني ﻏﺰﲥا روسيا ،اﻡ يف ليﺒيا حيﺚ االحتالل االيﻄاﱄ ،وﻫﺬا الواقﻊ ﺗعكسﻪ

نشاطاﲥم وجهادﻫم الﻄويل من العاﻡ 1٩1٤ﻡ ﺇﱃ العاﻡ 1٩1٨ﻡ ﺛم عاﻡ 1٩٢٠ﻡ يف
ﺛورﺓ العﴩين .ويف ﻫﺬﻩ املرحلة ﻛانﺖ جهودﻫم بارﺯﺓ وواﺿحة يف مﻘاومة االحتالل
الﱪيﻄاﲏ (1) .ووجد املﺠتهدوﻥ أنفسهم يف مواجهة مﻊ الﻘوات الﱪيﻄانية بعد صدور

ﻓتاو اجلهاد ﺿد االحتالل الﱪيﻄاﲏ (٢) .ﻓﺒعد أﻥ أحﺲ العﺜامنيوﻥ باﳋﻄر الﻘادﻡ من

دخول الﻘوات الﱪيﻄانية ﺇﱃ الﺒﴫﺓ يف 1٩1٤\11\٢٢ﻡ ،حاولوا استاملة الفﻘهاء
الشيعة العرب لالستفادﺓ منهم يف ﺗعﺒﺌة العشائر العربية .وقد ارسلﺖ اﳊكومة العﺜامنية
مندوبني عنها ﺇﱃ ﻛﺒار الفﻘهاء لتﺄﻛيد الدﻓاﻉ عن بالد املسلمني اماﻡ ﻏﲑﻫم(٣) .وقد عﻘد

مراجﻊ الدين الشيعة يف النﺠﻒ اجتامعا يف مسﺠد اﳍندي مﺆﻛدين وجوب مشارﻛة

اﳊكومة املسلمة يف دﻓﻊ الكفار عن بالد املسلمني ،وعىل الرﻏم من معاناﺓ العراقيني

٦٤

من اﳊكم العﺜامﲏ ،اال أﳖم استﺠابوا لفتاو اجلهاد التﻲ اطلﻘها العلامء  (٤) .وقد اخﺬ

التﻘارب بني الﻄرﻓني مﺄخﺬﻩ ،حيﺚ ﱂ ﺗﻘتﴫ املواجهة ﺿد اإلنكليﺰ عىل الفتاو ﻓﻘﻂ

،بل أنﱪ ﻛﺒار الفﻘهاء العرب ﺇﱃ ﺗعﺒﺌة العشائر والنﺰول ﺇﱃ ساحات املواجهة قوات

ﺷﺒﻪ نﻈامية ،وﻛاﻥ عىل رأسهم السيد ﳏمد سعيد اﳊﺒوﰊ)ت  1٣٣٣ﻫـ\1٩1٥ﻡ(
،والسيد مهدي اﳊيدري)ت  1٣٣٦ﻫـ\1٩1٧ﻡ( .وعىل الرﻏم من أﻥ الﻘﺒائل الشيعية

ﱂ ﺗكن ﺗرﻏﺐ بمﺆاﺯرﺓ العﺜامنيني او االنﻀامﻡ ﺇليهم يف حلﻒ مشﱰﻙ بسﺒﺐ ما عانوﻩ يف

ﻓرﺽ الﴬائﺐ عليهم ،واالصﻄداﻡ معهم يف مواجهات مسلحة .ﺇال أﻥ املﺠتهدين

العرب بﺬلوا جهودا يف اقناﻉ ﻫﺬﻩ الﻘﺒائل للعدول عن موقفها ﲡاﻩ العﺜامنيني ،وربام ﻛاﻥ

ذلﻚ خاﺿعا ﺇﱃ اعتﻘاد ﻫﺆالء املﺠتهدين ﺇﱃ أﻥ مواجهة العﺜامنيني يف حرﲠم مﻊ بريﻄانيا
 -1ﳏمد صادﻕ اﳍاﺷمﻲ ،الﺜﻘاﻓة السياسية للشعﺐ العراقﻲ وابرﺯ حتوالﲥا ،مﻄﺒعة الساقﻲ ،بﲑوت ،٢٠1٣،ﺹ.1٠٧
 -٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٢٦٥
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ.٢٦٥
 -٤وسن الكرعاوي ،حياﺓ السيد ﳏسن اﳊكيم  ،مﺼدر سابق،ﺹ.٥٧

ﻫﻲ مواجهة دينية (1) .بدأت حرﻛة اجلهاد يف العراﻕ يف \٩ﺗﴩين الﺜاﲏ\1٩1٤ﻡ ملداﳘة

اجليوﺵ اإلنكليﺰية الﻐاﺯية من جهة الﺒﴫﺓ ،التﻲ ﺗنﺬر بﺨﻄر السيﻄرﺓ عىل خﲑاﺗﻪ

وﺛرواﺗﻪ ،واالستيالء عىل ﺷﺆونﻪ ومﻘدراﺗﻪ ،وبعد أﻥ احﺲ العراقيوﻥ باﳋﻄر املحدﻕ،
وﺷعروا بام سيحيق ﲠم من الكوارث اذا ﲤكن عدوﻫم من السيﻄرﺓ واالستيالء عىل

بالدﻫم  ،وما سيﺠرﻩ ذلﻚ عليهم من املحن والفتن ،استﻐاﺛوا برجال الدين قﺒل أﻥ
ﺗعلن بريﻄانيا اﳊرب عىل الدولة العﺜامنية(٢) .ويف  1٥ﻛانوﻥ االول  1٩1٤صعد السيد

ﳏمد ﻛاﻇم اليﺰدي املنﱪ يف الﺼحن اﳊيدري بالنﺠﻒ وخﻄﺐ يف الناﺱ خﻄﺒة حﺜهم
ﻓيها عىل الدﻓاﻉ عن الﺒالد اإلسالمية ،واوجﺐ عىل الﻐنﻲ العاجﺰ بدنا ،أﻥ ﳚهﺰ من مالﻪ

الفﻘﲑ الﻘوي ،ﻓكاﻥ لكالمﻪ صد ﻛﺒﲑ.

)(٣

اما يف الكاﻇمية بﺒﻐداد ﻓﻘد ﻛاﻥ الشيﺦ مهدي اﳋالﴢ* اﺷد ﲪاسا للﺠهاد ،وقد

ﻛتﺐ يف ذلﻚ رسالة بعنواﻥ »اﳊساﻡ الﺒتار يف جهاد الكفار« نﴩﲥا جريدﺓ »صد
االسالﻡ« بعدئﺬ عىل حلﻘات متتابعة .وﱂ يكتﻒ اﳋالﴢ ﲠﺬا ،بل أصدر حكام أوجﺐ
ﻓيﻪ عىل املسلمني ﴏﻑ ﲨيﻊ امواﳍم يف اجلهاد حتﻰ ﺗﺰول ﻏائلة الكفار.

 -1جودت الﻘﺰوينﻲ ،املرجعية الدينية العليا ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٦٦
 -٢ﻛامل اجلﺒوري ،السيد ﻛاﻇم اليﺰدي ،مﺼدر سابق ،ﺹ ﺹ .٢1٩-٢1٨
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ.٢٢٢

* -الشيﺦ مهدي بن الشيﺦ حسني اﳋالﴢ  ،ولد يف الكاﻇمية سنة  1٢٧٦ﻫـ\ 1٨٥٩ﻡ .ﺗلﻘﹼﻰ علومﻪ يف الكاﻇمية والنﺠﻒ

وسامراء عىل علامء عﴫﻩ املشهورين .ﺷارﻙ بعد االحتالل الﱪيﻄاﲏ للعراﻕ عاﻡ 1٩1٤ﻡ يف ﺛورﺓ العﴩين ،وبعد ﲬود الﺜورﺓ

ﻓﻘررت اﳊكومة نفيﻪ ﺇﱃ خارج العراﻕ وملﹼـا وصل
وﺇعالﻥ امللكية والدعوﺓ ﺇﱃ انتﺨاب املﺠلﺲ التﺄسيﴘ دعا اﱃ مﻘاطعة االنتﺨابات ﹼ

ﺇﱃ عدﻥ ﹸاطلق ﴎاحﻪ ﻓﻘﺼد ﹼ
حاجﺂ وبعد اﳊﺞ ذﻫﺐ ﺇﱃ ﺇيراﻥ واختار مشهد سكنﺂ لﻪ ح ﹼتﻰ واﻓاﻩ االجل سنة 1٣٤٦
املكرمة ﹼ
مكة ﹼ

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

٦٥

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

الﺒشﲑ باجلهاد يامرﺱ عملﻪ يف ﻛل مسﺠد من مساجد العراﻕ ،وأرسل مﺒعوﺛني من

مدﻥ العتﺒات املﻘدسة ﺇﱃ العشائر ﳛﺜوﳖا عىل قتال الﱪيﻄانيني باسم االسالﻡ ،وﻛاﻥ اﺛر

ذلﻚ بالﻐا بﺼورﺓ ﻇاﻫرﺓ عىل عشائر الفرات االوسﻂ ،وقيل ﺇﻥ ﺯﻫاء  1٨ألﻒ متﻄوﻉ

جندوا من بني سكاﻥ الفرات االوسﻂ  .وﻛاﻥ عىل رأﺱ املﺠاﻫدين ﺷﺨﺼيات دينية
ﺷيعية بارﺯﺓ منها ﺷيﺦ الﴩيعة ﹶ
األصفهاﲏ ،والشيﺦ مهدي اﳋالﴢ ،والسيد ﳏمد
سعيد اﳊﺒوﰊ ،والسيد مﺼﻄفﻰ الكاﺷاﲏ ،والسيد مهدي اﳊيدري ،والسيد ﳏسن

اﳊكيم (٢) .وعىل الرﻏم من ﻓشل اجلهاد عسكريا وسيﻄرﺓ االحتالل الﱪيﻄاﲏ عىل
العراﻕ عاﻡ ،1٩1٨ﱂ يتمكن االحتالل نفسﻪ من سد الفراﻍ الﺬي ﹶأوجدﻩ أنتهاء اﳊكم

العﺜامﲏ يف العراﻕ ،وﻛاﻥ الﱪيﻄانيوﻥ حينﺬاﻙ ﻓﻘﻂ يف بداية ﺇحكاﻡ سيﻄرﲥم عىل الﺒالد

٦٦

يف العاﻡ ،1٩1٨وﻛاﻥ دور املﺠتهدين الشيعة خالل الفﱰﺓ الدستورية ،وﻇهورﻫم قادﺓ
حرﻛة جهادية يف العراﻕ بني  1٩٠٨و  1٩1٥قد مكنهم من ﺗعﺒﺌة السكاﻥ املحليني
ً
،وأﻇهرت االحداث الالحﻘة قوﺓ املﺠتهدين بالكامل ﻓﻀال عن اﺯدياد ﺗوجههم نحو

العمل واﺗساﻉ حرية حرﻛتهم (٣) .ﻓفﻲ ﳖاية العاﻡ 1٩1٨ﻡ انتﻘل املرجﻊ الدينﻲ ﳏمد

ﺗﻘﻲ الشﲑاﺯي *ﺇﱃ ﻛربالء ،وأخﺬ يﺼدر بيانات ﺗدعو ﺇﱃ ﺇقامة دولة ﺇسالمية يف
أرجاء العراﻕ ،وﺷكل ﳎلﺲ ﺷور للعلامء ،وأصدر ﻓتو بﺠواﺯ ﲪل السالح ﺿد

الﱪيﻄانيني ،وﺷكل ﳎلسا إلدارﺓ اﳊرب ﺿد الﻘوات الﱪيﻄانية .وقد رشعﺖ اﳊكومة

 -1عﲇ الوردي ،ملحات اجتامعية من ﺗاريﺦ العراﻕ اﳊديﺚ،ج ،٣مﺼدر سابق ،ﺹ.1٣٠
 -٢اسحق نﻘاﺵ ،ﺷيعة العراﻕ ،مﺼدر سابق ،ﺹ ﺹ .11٠-1٠٩
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ .11٠

* ﳏمد ﺗﻘﻲ بن املﲑﺯا ﳏﺐ عﲇ بن املﲑﺯا ﳏمد عﲇ املشهور بكلشن الشﲑاﺯي اﳊائري .ﻫو عاﱂ دين ﺷيعﻲ ﺇﺛنﻲ عﴩي .ولد يف
ﺷﲑاﺯ بﺠنوب ﺇيراﻥ ،وﻫاجر يف ﺷﺒابﻪ ﺇﱃ العراﻕ ،وحتديد ًا ملدينة ﻛربالء ،ﻛام سكن لفﱰﺓ يف مدينة سامراء .وقد استلم الﺰعامة

الدينية بعد وﻓاﺓ ﳏمد حسن الشﲑاﺯي سنة  1٣1٢ﻫـ،وﻛاﻥ للشﲑاﺯي دور يف ﺛورﺓ العﴩين ،ﺗويف يف  ٣ذو اﳊﺠة  1٣٣٨ﻫـ)اعياﻥ

الشيعة،ج،٩ﺹ.(1٩٢

الﱪيﻄانية بﺈجراء استفتاء حول نوعية اﳊكومة التﻲ يرﻏﺐ ﻓيها العراقيوﻥ (1).وعىل الﻀد

من االﻫتامﻡ الﺬي أبداﻩ املسﺆولوﻥ الﱪيﻄانيوﻥ يف لندﻥ بفكرﺓ ﺗنﺼيﺐ أحد أبناء الﴩيﻒ
حسني حاﻛام عىل أجﺰاء من العراﻕ ،اقﱰح ارنولد ولسن ،الﻘائم بﺄعامل املفوﺽ املدﲏ يف
العراﻕ ،يف ﺗﴩين الﺜاﲏ  ،1٩1٨ﺇجراء استفتاء للتوﺛق من رأي »املتعلمني« يف العراﻕ.

وﻛاﻥ االستفتاء يتﻀمن ﺛالﺛة أسﺌلة )-:(٢

ﻫﻞ ﺗﺆﻳﺪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﲢﺖ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﲤﺘﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﳌﻮﺻﻞ

ﺍﻟﺸﲈﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻴﺞ؟

ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ،ﻫﻞ ﺗﺮ ﺃﻥ ﺯﻋﻴﲈ ﻋﺮﺑﻴﺎ )ﺃﻣﲑﺍ(ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﲆ ﺭﺃﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ؟

ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﲑﺍ؟
وقد ولد االستفتاء الﱪيﻄاﲏ ﺗداعيات ﻛﺒﲑﺓ ليسﺖ يف صالﺢ الﱪيﻄانيني ،انتهﺖ

بﻘياﻡ ﺛورﺓ العﴩين عاﻡ 1٩٢٠ﻡ.حيﺚ أعرب ﳎتهدوﻥ ﻛﺒار يف النﺠﻒ وﺷﺨﺼيات

اخر عشائرية عن الرﻏﺒة يف ﺇﹴقامة دولة مستﻘلة ﲤتد من املوصل ﺷامال ﺇﱃ اﳋليﺞ 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 أمﲑ عرﰊ( ،وﻛاﻥ من بني املوقعني ﺷيﺦ الﴩيعة األصفهاﲏ ،وعﺒد

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

ﺛم ﻛاﻥ التﻄور املﺜﲑ للﻘلق الﱪيﻄاﲏ بشدﺓ يف املﺬﻛرﺓ التﻲ ﻛتﺒﺖ يف ﻛربالء بتاريﺦ \1٠
 -1وسن الكرعاوي ،حياﺓ السيد ﳏسن اﳊكيم ،مﺼدر سابق،ﺹ.٦1
 -٢اسحق نﻘاﺵ ،ﺷيعة العراﻕ.111،
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ.11٣

٦٧

ﻛانوﻥ الﺜاﲏ \، 1٩1٩املوقعة من لدﻥ ﳎتهدين ﻛﺒار وﺷﺨﺼيات دينية أخر ،وبتﺄﺛر
املﺠتهد املﺆيد للدستورية املﲑﺯا ﳏمد ﺗﻘﻲ الشﲑاﺯي ،جاء ﻓيها)وقد اجتمعنا نحن اﻫاﱄ

ﻛربالء ..وبعد مداولة اﻵراء ومالحﻈة االصول اإلسالمية ،وطﺒﻘا ﳍا ﺗﻘرر رأينا عىل
أﻥ نستﻈل بﻈل راية عربية اسالمية ،ﻓانتﺨﺒنا أحد أنﺠال سيدنا الﴩيﻒ حسني ليكوﻥ
ًأمﲑا علينا ،مﻘيدا بمﺠلﺲ منتﺨﺐ من اﻫاﱄ العراﻕ لتسنني الﻘواعد املواﻓﻘة لروحيات

ﻫﺬﻩ األمة وماﺗﻘتﻀيﻪ ﺷﺆوﳖا((1).وﺗعاﻇم االﺛر الﺬي ﺗرﻛتﻪ مﺬﻛرﺓ ﻛربالء يف أواخر

ﻛانوﻥ الﺜاﲏ  ،1٩1٩عندما أصدر الشﲑاﺯي ﻓتو حترﻡ اختيار حاﻛم ﻏﲑ مسلم.

)(٢

وقد ﻛشﻒ االستفتاء عن ﺗﻄورين ﻫامني طﻐﺖ قوﲥام يف الفﱰﺓ بني  1٩1٩و1٩٢٠

عىل ﺗﻀارب املﺼالﺢ بني الفﺌات املﺨتلفة يف داخل املﺠتمﻊ العراقﻲ الشيعﻲ والسنﻲ

٦٨

عىل السواء ،االول :ﻇهور املﺠتهد الكﺒﲑ الشﲑاﺯي بوصفﻪ قوﺓ قادرﺓ عىل التﺄﺛﲑ يف
الرأي العاﻡ الشيعﻲ والسنﻲ .والﺜاﲏ :استعداد املﺠتهدين والﴩيفيني للتعاوﻥ ﺿد

استمرار اﳊكم الﱪيﻄاﲏ ،وعىل الرﻏم من اختالﻑ ﺗﻄلعاﲥم يف األساﺱ ،ﻓﻘد اﺗفق
املﺠتهدوﻥ والﴩيفيوﻥ عىل العمل معا بموجﺐ صيﻐة مﺒهمة ﺗدعو ﺇﱃ ﺇقامة )دولة

اسالمية – عربية ﳛكمها أمﲑ عرﰊ مﻘيد بمﺠلﺲ ﺗﴩيعﻲ( ،وﻛل طرﻑ ﻓرس االﺗفاقية
بحسﺐ رﺅيتﻪ ،ﻓفﻲ حني ﻛاﻥ بعﺾ املﺠتهدين ويف مﻘدمتهم الشﲑاﺯي يﺄملوﻥ يف أﻥ

ﲤكنهم ﻫﺬﻩ الﺼيﻐة من اإلرشاﻑ عىل العملية التﴩيعية وﺷﺆوﻥ العراﻕ بعد ﺯوال
السيﻄرﺓ الﱪيﻄانية عىل الﺒالد ،و ﻛاﻥ الﴩيفيوﻥ يعدوﻥ ﻫﺬﻩ الﺼيﻐة مدخال ﳊكم

العراﻕ عمليا بتعيني أحد أبناء الﴩيﻒ حسني ملكا عليﻪ ،وﻛاﻥ عىل اجلانﺒني أﻥ يعتمد
أحدﳘا عىل اﻵخر ،ولﺬلﻚ نحوا ﺗﻄلعاﲥم املﺨتلفة جانﺒا يف ذلﻚ الوقﺖ ،وقد أﺛﺒﺖ

حتالفهام ﻓاعليتﻪ يف ﺗعﺒﺌة الشيعة والسنة للعمل السياﳼ (٣).ﻓلم ﺗكن اطروحات ﻓﻘهاء
 -1اسحق نﻘاﺵ ،ﺷيعة العراﻕ ،املﺼدر السابق ،ﺹ.11٤
 -٢املﺼدر السابق ،ﺹ.11٥
 -٣اسحق نﻘاﺵ ،ﺷيعة العراﻕ ،ﺹ.11٦

ا ﹴ
إلسالﻡ الشيعة الﺬين قادوا اﳊرﻛة االستﻘاللية العراقية دينية أو مﺬﻫﺒية أو ذات طابﻊ

ﻛهنوﰐ ،بل ﻇهرت براﳎهم السياسية وﻛﺄﳖا مﴩوعات جﺒهوية بﻄابﻊ وطنﻲ حترري
عرﰊ ﺇسالمﻲ دستوري نياﰊ يف وقﺖ واحد.

)(1

وعىل عىل الرﻏم من ﺗشابﻚ األحداث وﺗداخلها ،اال ًأﻥ موقﻒ املرجعية الدينية

الشيعية بﻘﻲ أقرب ما يكوﻥ ﺇﱃ االستﻘالل ،وبﻘﻲ راﻓﻀا ﻓكرﺓ احتالل العراﻕ من لدﻥ

الﻘوات االجنﺒية ،ﲤﺜل يف مساعدﺓ العﺜامنيني يف مواجهتهم مﻊ الﱪيﻄانيني بالعىل الرﻏم

من اﳊوادث املﺆسفة التﻲ ارﺗكﺒها االﺗراﻙ بحﻘهم ،وبانﺖ ذروﺓ ﻫﺬا الرﻓﺾ يف الﺜورﺓ

العراقية الكﱪ عاﻡ  1٩٢٠املعروﻓة بﺜورﺓ العﴩين ،التﻲ ﻛاﻥ أبرﺯ أسﺒاﲠا رﻓﺾ
الﱪيﻄانيني منﺢ العراﻕ استﻘاللﻪ الكامل وحتﻘيق الوعود التﻲ أطلﻘوﻫا عدﺓ مرات

،السيام بعد ﺇعالﻥ اجلنرال مود بعد أﻥ استولﺖ قواﺗﻪ عىل بﻐداد يف العاﻡ 1٩1٧ﻡ،

أﻥ« جيوﺷنا ﱂ ﺗﺆب ﺇﱃ مدنكم واراﺿيكم ﻓاحتني او اعداء ،بل بﺼفة ﳏررين«.

)(٢

وﻛﺬلﻚ اإلعالﻥ اإلنﺠليﺰي الفرنﴘ الﺬي جر ﺗوقيعﻪ يف  ٧ﺗﴩين الﺜاﲏ 1٩1٨ﻡ،

وينﺺ عىل ﺗواﻓق ﻓرنسا وبريﻄانيا العﻈمﻰ عىل املساعدﺓ يف ﺗﺄسيﺲ اﳊكومات الوطنية

يف سوريا والعراﻕ ،وﺗشﺠيعها بعد أﻥ حررﻫا اﳊلفاء وﻛﺬلﻚ يف الدول التﻲ حتاول

أﻥ حتﻘق حتررﻫا (٣).وﻛانﺖ النﻘاﻁ األربﻊ عﴩﺓ التﻲ قدمها الرئيﺲ األمريكﻲ وودرر
ويلسوﻥ يف خﻄابﻪ اماﻡ الكونﻐرﺱ يف  ٨ﻛانوﻥ الﺜاﲏ 1٩1٨ﻡ ،حاﴐﺓ حﻀورا واﺿحا

يف مﺬﻛرات قادﺓ الﺜورﺓ ،ووﺛائق اﺗﺼاالﲥم مﻊ املوﻇفني الﱪيﻄانيني (٤).يف الﺒدء ،قاﻡ

الوجهاء العراقيوﻥ وﳑﺜلوﻫم بتﺬﻛﲑ اﳊكاﻡ الﱪيﻄانيني عىل نحو ﻫادﺉ باﳋﻄﻂ املعلنة
 -1حسن العلوي ،ﺷيعة العراﻕ ،مﺼدر سابق،ﺹ.1٠٢
 -٢عﺒاﺱ ﻛاﻇم ،ﺛورﺓ  1٩٢٠قراءﺓ جديدﺓ يف ﺿوء الوﺛائق التارﳜية ،ﺗرﲨة حسن ناﻇم ،التنوير للﻄﺒاعة ،بﲑوت ،لﺒناﻥ،٢٠1٤ ،

ﺹ.٨٧
.٤٥٠ Ireland، Iraq :political development ،p -٣
 -٤عﺒاﺱ ﻛاﻇم ،ﺛورﺓ  ،1٩٢٠مﺼدر سابق ،ﺹ.٨٨

٦٩

ﳊكومتهم ،بيد أﻥ مﻄالﺒهم ﱂ ﺗلق ﺁذانا صاﻏية ،أو أﳖا أﻓﻀﺖ أحيانا ﺇﱃ معاملة عدائية.

)(1

وقد ﻇهر خالل الﺜورﺓ الكﱪ الدور الكﺒﲑ للمﲑﺯا ﳏمد ﺗﻘﻲ الشﲑاﺯي بوصفﻪ ﺯعي ًام

مﻸ الفراﻏني السياﳼ الدينﻲ يف املرجعية الشيعية ،وﻛاﻥ لﻪ دور مﺆﺛر يف اإلعداد للﺜورﺓ
العراقية الكﱪ عاﻡ 1٩٢٠ﻡ وﺗﺼديﻪ لﻘيادﲥا (٢).ﺇذ ﺗويف السيد ﳏمد ﻛاﻇم اليﺰدي يف

الﺜالﺚ من نيساﻥ عاﻡ 1٩1٩ﻡ ،وحل ﳏلﻪ ﳏمد ﺗﻘﻲ الشﲑاﺯي يف ﺯعامة املرجعية الدينية

الشيعية ،وﲤكن من قيادﺓ الﺜورﺓ عىل الﱪيﻄانيني عاﻡ 1٩٢٠ﻡ ﺇﱃ جانﺐ علامء الدين يف
النﺠﻒ وﻛربالء والكاﻇمية (٣).وقد أصدر املﲑﺯا ﳏمد ﺗﻘﻲ الشﲑاﺯي ﻓتواﻩ التﻲ ﺗنﺺ

عىل أﻥ« مﻄالﺒة اﳊﻘوﻕ واجﺒة عىل العراقيني وﳚﺐ عليهم يف مﻄالﺒتهم رعاية السلم
واالمن ،وﳚوﺯ ﳍم التوسل بالﻘوﺓ الدﻓاعية ﺇذا امتنﻊ الﱪيﻄانيوﻥ من قﺒول مﻄالﺒهم«.

) (٤وانتﴩت الفتو عىل نﻄاﻕ واسﻊ ويف ﻛل مكاﻥ من العراﻕ مﻊ مﺒعوﺛني ﳐﺼوصني

٧٠

من علامء الدين لتحريﺾ اجلامﻫﲑ عىل ﲪل السالح ومﻘاومة الﻘوات املحتلة بالﻘوﺓ،
وأخﺬت املدﻥ اجلنوبية املحيﻄة بالنﺠﻒ وﻛربالء والكاﻇمية ﺗتحرﻙ يف ﺇﺛر الفتو.

وﻫﺐ الشعﺐ العراقﻲ حامال سالحﻪ ،وﻛانﺖ الﺜورﺓ العراقية الكﱪ التﻲ أرﻏمﺖ
املحتلني عىل ﺇعالﻥ اﳊكم الوطنﻲ(٥).وقد ﻛاﻥ ﻫدﻑ املﺠتهدين من الدعوﺓ ﺇﱃ الﺜورﺓ
ﺇﹴقامة حكومة اسالمية يف العراﻕ متحررﺓ من السيﻄرﺓ األجنﺒية .وﻛاﻥ املﺠتهدوﻥ قد

عﱪوا عن الرﻏﺒة يف ﺇقامة حكومة ﺇسالمية يف استفتاء 1٩1٩ﻡ،وأﻛدوﻫا ﳎددا يف الفﱰﺓ

التﻲ سﺒﻘﺖ الﺜورﺓ مﺒارشﺓ .وﻛاﻥ الشﲑاﺯي يسعﻰ ﺇﱃ ﺗﻄﺒيق نﻈاﻡ دستوري وﺗشكيل
ﳎلﺲ وطنﻲ يف العراﻕ عىل وﻓق املﺒادﺉ التﻲ ناد ﲠا املﺠتهدوﻥ املﺆيدوﻥ للدستورية

خالل الﺜورﺓ االيرانية(٦).وقد أطلﻘﺖ الرصاصات االوﱃ ﺇيﺬانا باندالﻉ ﺛورﺓ العﴩين
 -1عﺒاﺱ ﻛاﻇم ،ﺛورﺓ  ،1٩٢٠ﺹ.٩1
 -٢جودت الﻘﺰوينﻲ ،املرجعية الدينية العليا .٢٧٢،
 -٣حسن العلوي ،الشيعة والدولة الﻘومية ،مﺼدر سابق،ﺹ.1٠٥
 -٤وسن الكرعاوي ،حياﺓ السيد ﳏسن اﳊكيم ،مﺼدر سابق،ﺹ.11
 -٥املﺼدر السابق ،ﺹ.11
 -٦اسحق نﻘاﺵ ،ﺷيعة العراﻕ ،مﺼدر سابق،ﺹ.11٩

يف الﺜالﺛني من حﺰيراﻥ عاﻡ 1٩٢٠ﻡ يف الرميﺜة بلواء الديوانية عندما ﹶأقدﻡ مسلحوﻥ

عشائريوﻥ عىل اطالﻕ ﴎاح ﺷعالﻥ أبو اجلوﻥ الﺬي اعتﻘلتﻪ الﻘوات الﱪيﻄانية بالﻘوﺓ
وﱂ يكن اعتﻘال أﰊ اجلوﻥ السﺒﺐ الوحيد الندالﻉ ﺛورﺓ العﴩين ،ﻓﻘد ﻛانﺖ ﺛمة حرﻛة

يف طور التﺼاعد يف املدينتني املﻘدستني النﺠﻒ وﻛربالء ،حيﺚ ﻛاﻥ علامء الشيعة
الﺒارﺯوﻥ ﹶ
وأعياﻥ السادﺓ وﺷيوخ العشائر يف الفرات االوسﻂ قد اجتمعوا إلعالﻥ ﺛورﺓ

ﺷاملة ﺿد الﱪيﻄانيني ،وقد عﻘد بالفعل اجتامﻉ يف املشﺨاب الﻘريﺒة من النﺠﻒ يف ٢٨
حﺰيراﻥ 1٩٢٠ﻡ ،لتهيﺌة األمور للﺜورﺓ وذلﻚ قﺒل اعتﻘال أﰊ اجلوﻥ بيومني ،وأرسلﺖ

رسائل ﺇﹴﱃ ﺷيوخ املناطق يف النﺠﻒ والديوانية ،ومنهم ﺷعالﻥ ابو اجلوﻥ ،لكن حامل

الرسائل وصل ﺇﹴﱃ الرميﺜة بعد يوﻡ واحد من بدء الﺜورﺓ يف املدينة (1).قﺒل اياﻡ قليلة

من وﻓاﺓ الشﲑاﺯي يف الﺜالﺚ عﴩ من ﺁب  (٢).ويف منتﺼﻒ ﺁب ﺗم االعﱰاﻑ بشيﺦ
الﴩيعة األصفهاﲏ * بوصفﻪ أﻛﱪ املﺠتهدين ،الﺬي سعﻰ ﺇﱃ اﳊفاﻅ عىل ﺯخم الﺜورﺓ،
وﱂ يتمكن الﱪيﻄانيوﻥ من اﲬاد ﺛورﺓ العشائر واسﱰداد السيﻄرﺓ اال يف ﺗﴩين اول

من عاﻡ  (٣).1٩٢٠وقد ﻓشل الﱪيﻄانيوﻥ يف استﴩاﻑ حدوث ﺛورﺓ العﴩين؛ ألﳖم

قللوا من ﺗﺄﺛﲑ رجال الدين عىل العشائر يف حني اﻇهرت ﺛورﺓ العﴩين طاعة قوية من
العشائر العراقية للمرجعية الدينية ورجال الدين ،بام يف ذلﻚ العشائر التﻲ ﻛاﻥ االنكليﺰ

يعدوﳖا مستفيدﺓ منهم ومتعاونة معهم (٤).وبعد اﲬاد ﺛورﺓ العﴩين عملﺖ اﳊكومة
الﱪيﻄانية عىل اقامة حكم يرﺗﺒﻂ ،وقد اﺿفﻰ اعالﻥ االنتداب الﱪيﻄاﲏ عىل العراﻕ

رشعية دولية بعد انتداﲠا من قﺒل عﺼﺒة االمم عىل العراﻕ الﺬي ﱂ يعد ﺗابعا لسلﻄة
 -1عﲇ الوردي  ،ملحات اجتامعية  ،ج،٥ﺹ.٢1٧-٢1٥
 -٢اسحق نﻘاﺵ ،ﺷيعة العراﻕ ،مﺼدر سابق،ﺹ.1٢٣

* ﻓتﺢ اﷲ بن ﳏمد جواد النامﺯي الشﲑاﺯي اإلصفهاﲏ ) 1٢٦٦ﻫـ  1٣٣٩ -ﻫـ( .ﻛاﻥ من ﻛﺒار مراجﻊ الشيعة االﺛنﻲ عﴩ ﱠية ،وأبرﺯ

الﻘيادات الدينية والسياسية يف ﺇيراﻥ والعراﻕ يف عﴫﻩ ،و ﹸيعرﻑ و ﹸيشتهر باسم ﺷيﺦ الﴩيعة اإلصفهاﲏ ،ﺗويف يف  ٨ربيﻊ الﺜاﲏ 1٣٣٩

ﻫـ ،ودﻓن يف النﺠﻒ) ﳏسن االمني ،اعياﻥ الشيعة،ج،٨ﺹ.(٣٩٢
 -٣اسحق نﻘاﺵ ،ﺷيعة العراﻕ ،مﺼدر سابق،ﺹ.1٢٤
 -٤عﺒاﺱ ﻛاﻇم  ،ﺛورﺓ  ،1٩٢٠مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٤٥

٧1

اﳊكومة العﺜامنية بعد اﳊرب العاملية االوﱃ(1).واخﺬت املاﻛنة الﱪيﻄانية التﻲ ﺗوﱃ

قيادﲥا السﲑ برﳼ ﻛوﻛﺲ بعد استدعاء ولسن ،ﲤهد االرﺽ لتتويﺞ ﻓيﺼل ملكا عىل

العراﻕ (٢).وقد اﺛار موﺿوﻉ االنتداب وﺗعيني ﻓيﺼل بن اﳊسني )1٩٣٣-1٩٢1ﻡ(
ملكا عىل العراﻕ ،حفيﻈة العلامء .ﻓﺒعد ﺗنﺼيﺐ ﻓيﺼل ملكا عىل عرﺵ العراﻕ عﻘدت

االﺗفاقية الﱪيﻄانية العراقية ،التﻲ أقرت االنتداب الﱪيﻄاﲏ عىل العراﻕ بحسﺐ ما قررﻩ

مﺆﲤر اﳊلفاء املنعﻘد يف  ٢٥نيسﺄﻥ 1٩٢٠ﻡ ،ووقﻒ الشيﺦ مهدي اﳋالﴢ ﺿدﻫا،
وأﻓتﻰ بحرمة الدخول يف اجهﺰﺓ الدولة ،وصدرت من السيد أﰊ اﳊسن األصفهاﲏ

والشيﺦ ﳏمد حسني النائينﻲ والشيﺦ مهدي اﳋالﴢ بيانات بتحريم االنتﺨابات.
وقد جرت حرب اعالمية بني الﻄرﻓني انتهﺖ بتسفﲑ املراجﻊ الدينيني ﺇﱃ ايراﻥ بعدﻫم

ﻏرباء ال ﳛق ﳍم التدخل يف سياسة العراﻕ ،وﻛاﻥ عىل رأﺱ ﻫﺆالء السيد ابو اﳊسن

٧٢

األصفهاﲏ* ،والشيﺦ النائينﻲ ،واﺷﱰﻁ عليهم التعهد بعدﻡ التدخل يف السياسة قﺒل
عودﲥم ﺇﱃ العراﻕ يف نيساﻥ عاﻡ 1٩٢٤ﻡ .ومنﺬ ذلﻚ التاريﺦ ﱂ ﺗسﺠل أية أحداث
)(٣

مهمة  -ﺗﻘودﻫا اﳊوﺯﺓ واملرجعية  -اال بعد ربﻊ قرﻥ من الﺰمن حني ﺗوﱃ السيد ﳏسن
اﳊكيم** )1٩٧٠ – 1٨٨٩ﻡ( ،املرجعية الدينية العليا حيﺚ يعدﹼ عﴫﻩ منﻄلﻘا جديدا

يف حترﻙ املﺆسسة الدينية سياسيا باألحداث الفكرية املستﺠدﺓ ،وﺗنامﻲ االحﺰاب ومنها

 -1جودت الﻘﺰوينﻲ ،املرجعية الدينية العليا ،مﺼدر سابق،ﺹ.٢٧٤
 -٢اسحق نﻘاﺵ ،ﺷيعة العراﻕ ،مﺼدر سابق،ﺹ.1٢٤

* -أبو اﳊسن بن ﳏمد بن عﺒد اﳊميد املوسوي األصفهاﲏ  ،ولد سنة  1٢٧٧ﻫـ\ 1٨٦٠ﻡ يف أصفهاﻥ ،وابتدأ دراستﻪ الدينية ﻫناﻙ

،يف عاﻡ  1٣٠٧ﻫـ\ 1٨٨٩ﻡ ؛ ﻫاجر ﺇﱃ مدينة النﺠﻒ وﺗتلمﺬ عند رجال الدين واملراجﻊ املوجودين ﺁنﺬاﻙ وقد ﺗﺒوأ املرجعية والﻘيادﺓ

الدينية والسياسية وقد عارﺽ ﺗنﺼيﺐ ﻓيﺼل األول ملك ًا عىل العراﻕ .ﺗويف عاﻡ 1٣٦٥ﻫـ\ 1٩٤٥ﻡ،يف الكاﻇمية  ،ودﻓن يف النﺠﻒ.

)االمينﻲ ،أعياﻥ الشيعة ج ٢ﺹ.(٣٣٥ – ٣٣1
 -٣جودت الﻘﺰوينﻲ ،املرجعية الدينية العليا ،مﺼدر سابق،ﺹ.٢٧٤

** -السيد ﳏسن بن مهدي بن صالﺢ الﻄﺒاطﺒائﻲ اﳊكيم  ،ولد عاﻡ  1٣٠٦ﻫـ\ 1٨٨٨ﻡ بمدينة النﺠﻒ ،وينتسﺐ ألﴎﺓ اﳊكيم

ﺗرجﻊ جﺬورﻫا ﺇﱃ جﺒل عامل يف جنوب لﺒناﻥ ،وقد ﹸسميﺖ بﺬلﻚ حيﺚ ﻛاﻥ أحد أجدادﻩ ـ وﻫو »عﲇ« ـ طﺒيﺒ ًا مشهور ًا ،ﺗسنﹼم املرجعية
بعد وﻓاﺓ السيد أبو اﳊسن االصفهاﲏ وﻛاﻥ املرجﻊ الﺜاﲏ للشيعﻪ يف العاﱂ ﺛم ﺗسنم املرجعية العامة للشيعة بعد وﻓاﺓ الشيﺦ حسني

الﱪوجردي ،وأخﺬ بوﺿﻊ نﻈاﻡ ﺇداري للحوﺯﺓ ،ورشﻉ بﺒناء املدارﺱ وﺇرسال املﺒلﻐني ﺇﱃ نﻘاﻁ العراﻕ املﺨتلفة ،ﺗويف بعمر يناﻫﺰ ٨1

سنة ،عاﻡ  1٣٩٠ﻫـ\1٩٧٠ﻡ  ،ودﻓن يف النﺠﻒ). ،اعياﻥ الشيعة،ج،٩ﺹ ﺹ.(٥٧-٥٦

ﹶ
األحﺰاب اإلسالمية يف ﲬسينيات الﻘرﻥ العﴩين.

)(1

ﺍﳋﻼﺻﺔ
مرت اﳊوﺯﺓ العلمية يف النﺠﻒ األرشﻑ بتﻄورات ﻛﺜﲑﺓ منﺬ ﺗﺄسيسها عىل

يد الشيﺦ الﻄوﳼ حتﻰ ا ﹼ
الﻥ ،وعاﴏت الكﺜﲑ من التحديات والﺼعوبات ،واستمر
التﻄور الفكري ﻓيها والسيام نﻈرية الفﻘيﻪ وحدود واليتﻪ وموقفﻪ من العمل السياﳼ
واالحداث التﻲ ﺗواجﻪ األمة يف ﺯمانﻪ ،وقد استﻄاعﺖ اﳊوﺯﺓ أﻥ حتاﻓظ عىل ﻛياﳖا عىل

الرﻏم من التحديات والﻀﻐوطات التﻲ ﺗعرﺿﺖ ﳍا ،وأﻥ حتاﻓظ عىل مﺼالﺢ األمة
وﻛياﳖا ،وذلﻚ بفﻀل استﻘالﳍا املاﱄ واالداري عن السلﻄات عىل مر الﺰماﻥ ،وماﺯالﺖ
ﺗتﻄور بتﻄور الﺰماﻥ واملكاﻥ وما يفرﺯﻩ من معﻄيات جديدﺓ.

٧٣

 -1جودت الﻘﺰوينﻲ ،املرجعية الدينية العليا ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٧٤



اﻟﻔﺼﻞاﻟ�ا�
وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم

املﺒحﺚ االول :الوسائل املﺒارشﺓ الناقلة للﺨﻄاب املرجعﻲ.
 .1الفتو
 .٢خﻄﺐ اجلمعة واملناسﺒات الدينية
 .٣الﺒيانات
 .٤السلوﻙ العمﲇ
املﺒحﺚ الﺜاﲏ :الوسائل ﻏﲑ املﺒارشﺓ الناقلة للﺨﻄاب املرجعﻲ
 .1وسائل االعالﻡ
 .٢الترسيﺒات الﺼحفية
 .٣االمم املتحدﺓ
املﺒحﺚ الﺜالﺚ :أﺛر الوﻛالء واملعتمدين يف الرأي العاﻡ
املﺒحﺚ الرابﻊ :اﳋﻄاب املرجعﻲ باالستعانة
املﺆسسات الﺜﻘاﻓية والفكرية

ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ
اﻥ الرأي العاﻡ ﻇاﻫرﺓ سياسية باﺗﺖ أﻫم الﻈواﻫر املﺆﺛرﺓ يف ﳎر اﳊياﺓ

السياسية وﻫﻲ عامل رئيﺲ يف رشعية اﳊكم ،وال احد ينكر اﳘية الرأي العاﻡ ودورﻩ

يف املﺠتمﻊ ،ﻏﲑ اﻥ االختالﻑ ربام يكمن يف حﺠم الدور وﻛيفية التعامل معﻪ وسﺒل
ﺗرﺷيدﻩ وﲡنيدﻩ لﺼالﺢ االولويات واالسﱰاﺗيﺠيات التﻲ ﳚﺐ اﻥ ﺗكوﻥ قد رسمﺖ
يف ﺿوء املعتﻘدات والعادات والتﻘاليد واالعراﻑ واالعالﻡ ،وﺗعد الدراسات املتعلﻘة
بدراسة الراي العاﻡ بوصفﻪ ﻇاﻫرﺓ من الﻈواﻫر املﺆﺛرﺓ يف املﺠتمﻊ ،اﻫم الدراسات يف

ﻫﺬا العﴫ ،ملا وصل اليﻪ العلم اﳊديﺚ من ﺗﻄور وﺗﻘدﻡ مﺬﻫلني يف وسائل االﺗﺼال

٧٦

بﺼفة عامة(1).وﺗﺆﺛر طﺒيعة املﺠتمعات ودرجة التﻄور اﳊﻀاري ﻓيها يف الرأي العاﻡ

وعالقتﻪ بالسلﻄات السياسية والنﻈاﻡ السياﳼ الﺬي ﳛكم العالقات الدولية ،وقد
أسهمﺖ ﺛورﺓ االﺗﺼاالت واملعلوماﺗية التﻲ ﺗعيشها الﺒﴩية حاليا يف نﻘل املﺠتمعات
املتﺨلفة يف النﻈاﻡ السياﳼ الدوﱄ اﱃ مﺼاﻑ املﺠتمعات املتﻘدمة يف اساليﺐ حياﲥا

السياسية.

)(٢

واملرجعية الدينية لدﳞا ادوات ﻛﺜﲑﺓ  ،بعﻀها مﺒارشﺓ وبعﻀها اﻵخر ﻏﲑ مﺒارشﺓ،

اﱃ جانﺐ منﻈومة من املﺒلﻐني واملراﻛﺰ الﺜﻘاﻓية والفكرية  ،والتﻲ ﺗوجﻪ ﲠا الرأي العاﻡ

بام ﳚعلﻪ مﺆﺛرا يف صناعة الﻘرار السياﳼ وﳑارسة دور الرقابة عىل السلﻄات السياسية.
وسنحاول يف ﻫﺬا الفﺼل ﺗسليﻂ الﻀوء عىل ﻫﺬﻩ االدوات املهمة التﻲ ﺗﺆﺛر ﲠا املرجعية

الدينية يف الراي العاﻡ.

 -1ﻛامل خورﺷيد مراد ،مدخل اﱃ الراي العاﻡ ،دار املسﲑﺓ ،عامﻥ ،االردﻥ ،٢٠11 ،ﺹ .1٥
 -٢الشيﺦ ﳏمد السند ،اﳊاﻛمية بني النﺺ والديمﻘراطية ،دار االمﲑﺓ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠1٢ ،ﺹ.٢٣٦

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ ﺍﳌﺒﺎﴍﺓ
ﺗتﻀمن وسائل اﳋﻄاب املرجعﻲ املﺒارش أمور ًا منها الفتو الﴩعية وخﻄﺐ

اجلمعة واجلامعة والعيدين واملنﱪ اﳊسينﻲ والﺒيانات العلنية اﱃ جانﺐ املامرسة العملية

للمرجعية الدينية ،التﻲ ﺗعﱪ ﲠا عن ردود ﻓعلها ﺇﺯاء أمر ما ،وﻫو ما يمﺜل رسالة واﺿحة
اﱃ الراي العاﻡ.

وﻓيام يﺄﰐ ﻫﺬﻩ الوسائل واالدوات:

-١ﺍﻟﻔﺘﻮ
ال نكاد نﺠد اﻫتامما مكﺜفا مﺜل االﻫتامﻡ الﺬي يوليﻪ الشيعة لعلامئهم باعتﺒارﻫم نواب

االئمة ،وﻫﻲ ميﺰﺓ ﳜتﺼوﻥ ﲠا عن نﻈرائهم يف املﺬاﻫﺐ االخر ،حيﺚ ﺗعد اجتهاداﲥم

بمنﺰلة النﺺ الدينﻲ الﺬي يوجﺐ عىل االﺗﺒاﻉ التﻘيد ﲠا باعتﺒارﻫا ﺗكليفات رشعية،
وجوﻫر ﻫﺬﻩ اﳋﺼوصية وﻓلسفتها ﻛامنة يف بنية االمامة نفسها التﻲ ﲣول للفﻘيﻪ يف

عﴫ الﻐيﺒة مﺰاولة صالحيات االماﻡ يف عﴫ الﻐيﺒة يف اﳊدود التﴩيعية(1).وﺗعد

املرجعية عنﴫا مهام يف بﺚ الﻘدرﺓ والﻘوﺓ الﺬاﺗية ،وامليل نحو نيل اﳊﻘوﻕ ،والعمل عىل
ﺗوجيﻪ الشيعة وحفظ حﻘوقهم والسﲑ ﲠم نحو الﻘوﺓ واملكانة املستﻘلة عن السلﻄة؛ ﹶ
ألﻥ
ﹺ
أحدﻫا
ﴎ قوﺓ املكوﻥ الشيعﻲ ليﺲ يف السلﻄة بل يف الﻘوﺓ الﺬاﺗية التﻲ ﳍا رﻛائﺰ عدﺓ،

واﳘها املرجعية الدينية (٢).واملﺆسسة الدينية يف العراﻕ ،وﻛام ﻫو معروﻑ ﺗارﳜيا ،ﻛاﻥ ﳍا

أﺛر ﻓاعل يف رسم ﺛﻘاﻓة املﺠتمﻊ العراقﻲ سياسيا(٣).واملرجعية عند الشيعة ﺗﻄور وابداﻉ
 -1ﻓﺆاد ابراﻫيم ،الفﻘيﻪ والدولة ،دار الكنوﺯ االدبية ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،1٩٩٨ ،ﺹ.1٥٩
 -٢ﳏمد صادﻕ اﳍاﺷمﻲ ،الﺜﻘاﻓة السياسية للشعﺐ العراقﻲ ،مﻄﺒعة الساقﻲ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠1٣،ﺹ.٤٥-٤٤
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ .٢٨٨
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ورﲪة لالمة ،ﺗنﻘﺬﻫا وﺗﻘرر مﺼﲑﻫا يف أحلﻚ الﻈروﻑ وأﺷدﻫا ﳏنة وأعﻈمها بالء.

)(1

والفﻘيﻪ نائﺐ االماﻡ يف النﻈرية الشيعية االمامية  ،ويملﻚ من السلﻄات ما يملكﻪ

االماﻡ اال ما ﺛﺒﺖ اختﺼاصﻪ باإلماﻡ ،ﻓلﻪ حق الفتيا يف الﻘﻀايا الﴩعية وعىل العواﻡ اﻥ
يﻘلدوﻩ يف ذلﻚ ،ولﻪ حق الﻘﻀاء بني الناﺱ ،ﻓلهم الرجوﻉ اليﻪ يف خﺼوماﲥم ،وعليهم

االلتﺰاﻡ بحكمﻪ ،ولﻪ حق الوالية عىل الناﺱ ،ﻓيﺠﺐ عليهم االلتﺰاﻡ بكل احكامﻪ يف

ﺷﺆوﳖم العامة واﳋاصة التﻲ ﺗتحرﻙ يف دائرﺓ النﻈاﻡ العاﻡ اﳋاﺿﻊ للحاجة اﱃ السلﻄة
اﳊاﻛمة التﻲ ﺗدير ﺷﺆوﻥ الﺒالد والعﺒاد وﻫﺬا ﻫو املعروﻑ بوالية الفﻘيﻪ ،وعليﻪ ﻓاإلﻓتاء

ﻫو احد املهامت الكﺒﲑﺓ للمرجﻊ الدينﻲ اﱃ جانﺐ الﻘﻀاء والوالية (٢).ويف ﺗاريﺦ

املرجعية الدينية يف النﺠﻒ االرشﻑ ﻓتاو معروﻓة ﻏﲑت الواقﻊ او اﺛرت ﻓيﻪ بشكل

٧٨

ﻛﺒﲑ ،واستﻄاعﺖ ﲠا أﻥ حترﻙ الرأي العاﻡ يف داخل العراﻕ وخارجﻪ ،والﺬي استﻄاﻉ
بدورﻩ اﻥ يﻐﲑ الكﺜﲑ من اﳋﻄﻂ والﱪامﺞ السياسية ألنﻈمة مستﺒدﺓ او قوات ﳏتلة.

ﻓعند دخول الﻘوات الﱪيﻄانية اﱃ العراﻕ عن طريق الﺒﴫﺓ عاﻡ 1٩1٤ﻡ ،لعﺐ

علامء الدين يف حوﺯﺓ النﺠﻒ العلمية دورا ﻛﺒﲑا يف حتفيﺰ ابناء العشائر عىل اجلهاد ملواجهة

الﻐﺰو الﱪيﻄاﲏ للﺒلد املسلم وﻛاﻥ عىل رأسهم السيد ﳏمد سعيد اﳊﺒوﰊ والشيﺦ عﺒد
الكريم اجلﺰائري والشيﺦ ﳏمد جواد اجلواﻫري يف النﺠﻒ ويف بﻐداد ﻛاﻥ الشيﺦ ﳏمد

مهدي اﳋالﴢ والسيد مهدي اﳊيدري أبرﺯ الداعني اﱃ اجلهاد ﻓيام أرسل املرجﻊ
السيد ﳏمد ﻛاﻇم اليﺰدي ولدﻩ ﳏمد لينوب عنﻪ يف استنهاﺽ العشائر للﺠهاد (٣).ويف

عاﻡ 1٩1٩ﻡ قاﻡ املﲑﺯا ﳏمد ﺗﻘﻲ الشﲑاﺯي بﻘيادﺓ عمليات مﻘاومة الﻐﺰو الﱪيﻄاﲏ
وﺗنﻈيمها بعد اﻥ اصﺒﺢ مرجعا خلفا للسيد ﻛاﻇم اليﺰدي ،الﺬي ﺗويف يف الﺜالﺛني من
 -1رﺯاﻕ ﳐور داﺅود ،من عﻈامء العﴫ اﳊديﺚ ،د ﻡ ،٢٠٠٨ ،ﺹ.٥
 -٢ﲪيد الدﻫلوي ،املرجعية بني الواقﻊ والﻄموح ،دار العارﻑ للمﻄﺒوعات ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠٠٥ ،ﺹ.٦1
 -٣ﻛامل سلامﻥ اجلﺒوري ،السيد ﳏمد ﻛاﻇم اليﺰدي ،مﻄﺒعة برﻫاﻥ ،قم ،ﺇيراﻥ ،٢٠٠٦،ﺹ .٢٢٩-٢٢٢

نيساﻥ عاﻡ  ،1٩1٩واصدر املﲑﺯا الشﲑاﺯي والسيد ابو اﳊسن االصفهاﲏ ﻓتو ﺿد

ﺗعيني اﳊكومة الﱪيﻄانية حاﻛام بريﻄانيا عىل العراﻕ ،وﺗلﻚ الفتو حرمﺖ عىل الشيعة
التعاوﻥ مﻊ سلﻄات االحتالل او ﺗﻘديم خدمات ﳍا ،وﲪلﺖ ايﻀا ﺗواقيﻊ  1٧ﳎتهدا

ﺁخرين(1).وبعد التوقيﻊ عىل اﺗفاقية ساﻥ ريمو سنة 1٩٢٠ﻡ ،التﻲ وﺿعﺖ العراﻕ حتﺖ
االنتداب الﱪيﻄاﲏ ،اﺷتعلﺖ انتفاﺿة ﺷعﺒية عمﺖ العراﻕ ،وأصدر املﲑﺯا الشﲑاﺯي

بيانا اﱃ الشعﺐ العراقﻲ يدعوﻫم اﱃ التﻈاﻫرات السلمية للمﻄالﺒة باالستﻘالل (٢).وملا

اقدمﺖ السلﻄات عىل قﺼﻒ دواوين ﺷيوخ العشائر وبيوت رﺅساء العشائر املنتفﻀة
واحرقﺖ ديارﻫم أصدر املرجﻊ الشﲑاﺯي ﻓتواﻩ التﻲ نﺼها« مﻄالﺒة اﳊﻘوﻕ واجﺒة عىل

العراقيني وﳚﺐ عليهم ﺿمن مﻄالﺒتهم رعاية السلم واالمن ،وﳚوﺯ ﳍم التوسل بالﻘوﺓ

الدﻓاعية ﺇذا امتنﻊ االنكليﺰ عن قﺒول مﻄالﺒهم« (٣).ﻓكانﺖ ﻫﺬﻩ الفتو بداية إلﺷعال
ﻓتيل الﺜورﺓ العراقية الكﱪ املعروﻓة بﺜورﺓ العﴩين ،التﻲ استﻄاعﺖ اﻥ ﺗعﺠل يف

حﺼول العراﻕ عىل استﻘاللﻪ (٤).ﻏﲑ اﻥ اﳊكومة التﻲ نﺼﺒها االنكليﺰ يف العراﻕ بعد

الﺜورﺓ ﻛانﺖ ذات طابﻊ طائفﻲ واﺿﺢ وقدد خﻄﻄﺖ يف سنة 1٩٢٢ﻡ النتﺨاب اعﻀاء
للمﺠلﺲ النياﰊ بﻄريﻘة ال ﺗسمﺢ للشيعة بتكوين نسﺒة يف املﺠلﺲ النياﰊ ﺗتناسﺐ

وحﺠمهم الديموﻏرايف) ،(٥ﻓاعﱰﺽ علامء الشيعة ومنهم السيد ابو اﳊسن االصفهاﲏ

والشيﺦ ﳏمد حسني النائينﻲ والشيﺦ ﳏمد حسني ﻛاﺷﻒ الﻐﻄاء والشيﺦ مهدي

اﳋالﴢ والسيد ﳏمد الﺼدر ،وقدموا مﺬﻛرﺓ اﱃ اﳊكومة مﻄالﺒني بﴬورﺓ اﻥ يشكل

الشيعة نﺼﻒ اعﻀاء املﺠلﺲ عىل االقل ،وبسﺒﺐ عدﻡ استﺠابة السلﻄات اﻓتوا بحرمة
املشارﻛة يف االنتﺨابات ،وﺗوقفﺖ االنتﺨابات حيﺚ استﻘالﺖ اللﺠاﻥ االنتﺨابية يف
-1نﺠو صالﺢ اجلواد ،املرجعية الدينية والعراﻕ اجلديد ،د ﻡ ،٢٠1٠ ،ﺹ .1٢٠
 -٢املﺼدر السابق ،ﺹ .1٢1
 -٣ﳏمد باقر الﺒهادﱄ ،اﳊياﺓ الفكرية يف النﺠﻒ ،مﺼدر سابق ،ﺹ .٥٧
 -٤نﺠو صالﺢ اجلواد ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٢1
 - ٥املﺼدر السابق  ،ﺹ .1٢1

٧٩

اﻏلﺐ املدﻥ العراقية.

)(1

ويف ﺯماﻥ مرجعية السيد ﳏسن اﳊكيم  ،ويف بدايات العهد اجلمهوري ﻛاﻥ التحدي

الﺬي واجهﻪ علامء الشيعة يتمﺜل يف ﻏلﺒة االﻓكار املارﻛسية والشيوعية وﺗراجﻊ التوجﻪ
الدينﻲ خاصة يف صفوﻑ الشﺒاب ما دﻓﻊ السيد اﳊكيم اﱃ اصدار ﻓتواﻩ املعروﻓة«

الشيوعية ﻛفر واﳊاد او ﺗرويﺞ للكفر واالﳊاد« التﻲ ﻛاﻥ ﳍا أﺛر ﻛﺒﲑ يف االحﺰاب
الشيوعية واليسارية وسيﻄرﲥا عىل املشهد السياﳼ بعد ﺛورﺓ  1٤ﲤوﺯ عاﻡ 1٩٥٨ﻡ.

)(٢

ويﻘول السيد ﳏمد باقر اﳊكيم اﻥ ﻫﺬا املوقﻒ ﻛاﻥ لﻪ اﺛر ﻛﺒﲑ يف الشارعني العراقﻲ
والعرﰊ ويف نفﺲ الرئيﺲ املﴫي االسﺒق ﲨال عﺒد الناﴏ الﺬي ﻛاﻥ يراقﺐ االحداث

عن ﻛﺜﺐ ،االمر الﺬي جعلﻪ يفتﺢ صفحة جديدﺓ ﻛانﺖ مﻄوية او منسية مﻊ الشيعة

٨٠

يف العراﻕ والعاﱂ ،وﳞيﺊ املناخ لﺼدور الفتو التارﳜية لشيﺦ االﺯﻫر ﺁنﺬاﻙ ﳏمود
ﺷلتوت ،بﺠواﺯ التعﺒد باملﺬﻫﺐ الشيعﻲ ﻛمﺬﻫﺐ خامﺲ اﱃ جانﺐ املﺬاﻫﺐ االسالمية

االربعة ) * (٣ﻛام ﻛاﻥ للسيد ﳏسن اﳊكيم موقﻒ داعم للﻘﻀية الفلسﻄينية حيﺚ اﻓتﻰ

بتﺄييد العمل الفدائﻲ وجواﺯ ﴏﻑ اموال الﺰﻛوات لدعمﻪ ،وبعد ﲡاوﺯ الﺼهاينة عىل
الﻘدﺱ الﴩيﻒ أرسل نﺠلﻪ السيد مهدي اﳊكيم مندوبا عنﻪ للمشارﻛة يف املﺆﲤرات

 -1املﺼدر سابق ،ﺹ.1٢٧
 -٢ﳏمد باقر اﳊكيم ،املرجعية الدينية ،مﺼدر سابق ،ﺹ .1٨٩
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ.1٩٠

التعﺒد
* -ﻫﻲ ﻓتو ﺗﹸنسﺐ ﺇﱃ ﺷيﺦ األﺯﻫر ﳏمود ﺷلتوت ،قيل أﳖا صدرت يف  1٧ربيﻊ األول  1٣٧٨ﻫـ  1٩٥٩ /ﻡ ،أجاﺯ ﻓيها ﹼ
باملﺬﻫﺐ الشيعﻲ باعتﺒارﻩ مﺬﻫﺒ ًا ﺇسالمي ًا ﻛاملﺬاﻫﺐ السنية األربعة )اﳊنفية واملالكية والشاﻓعية واﳊنﺒلية( ،وجاء ﻓيها »  - 1ﺇﻥ

اإلسالﻡ ال يوجﺐ عىل أحد من أﺗﺒاعﻪ اﺗﺒاﻉ مﺬﻫﺐ معني بل نﻘول  :ﺇﻥ لكل مسلم اﳊق يف أﻥ يﻘلد بادﺉ ذي بدء أي مﺬﻫﺐ من

املﺬاﻫﺐ املنﻘولة نﻘال صحيحا واملدونة أحكامها يف ﻛتﺒها اﳋاصة وملن قلد مﺬﻫﺒا من ﻫﺬﻩ املﺬاﻫﺐ أﻥ ينتﻘل ﺇﱃ ﻏﲑﻩ  -أي مﺬﻫﺐ ﻛاﻥ

 -وال حرج عليﻪ يف ﳾء من ذلﻚ  .ﺇﻥ مﺬﻫﺐ اجلعفرية املعروﻑ بمﺬﻫﺐ الشيعة اإلمامية االﺛنا عﴩية مﺬﻫﺐ ﳚوﺯ التعﺒد بﻪ رشعا

ﻛسائر مﺬاﻫﺐ أﻫل السنة .ﻓينﺒﻐﻲ للمسلمني أﻥ يعرﻓوا ذلﻚ ،وأﻥ يتﺨلﺼوا من العﺼﺒية بﻐﲑ اﳊق ملﺬاﻫﺐ معينة ،ﻓام ﻛاﻥ دين اﷲ وما

ﻛانﺖ رشيعتﻪ بتابعة ملﺬﻫﺐ ،أو مﻘﺼورﺓ عىل مﺬﻫﺐ ،ﻓالكل ﳎتهدوﻥ مﻘﺒولوﻥ عند اﷲ ﺗعاﱃ ﳚوﺯ ملن ليﺲ أﻫال للنﻈر واالجتهاد
ﺗﻘليدﻫم والعمل بام يﻘرروﳖم يف ﻓﻘههم ،وال ﻓرﻕ يف ذلﻚ بني العﺒادات واملعامالت .التوقيﻊ -ﳏمود ﺷلتوت«)املوسوعة اﳊرﺓ،
انﱰنﺖar.wikipedia.org ،

التﻲ اقيمﺖ يف ﳐتلﻒ بلداﻥ الوطن العرﰊ وخاصة مﺆﲤر االردﻥ ،ﻛام دعم السيد اﳊكيم
املنﻈامت الفلسﻄينية املﺠاﻫدﺓ خاصة يف الساحة العراقية (1).واﻓتﻰ بحرمة قتال االﻛراد

العراقيني ووقﻒ ﺿد ﳏاوالت عﺒد الكريم قاسم الحتالل الكويﺖ بعد استﻘالﳍا
واﻓتﻰ بحرمة استﺨداﻡ الﻘوﺓ العسكرية ﺿد الكويﺖ اذعانا ﳊرمة دﻡ املسلمني (٢).و

عارﺽ قياﻡ الرئيﺲ املﴫي ﲨال عﺒد الناﴏ بﺈعداﻡ السيد قﻄﺐ ورﻓاقﻪ.

)(٣

السيد اﳊكيم بدعم مﴫ أﺛناء العدواﻥ الﺜالﺛﻲ عليها عاﻡ 1٩٥٦ﻡ.

)(٤

واﻓتﻰ

ويف اﳋامﺲ عﴩ من ﺷعﺒاﻥ عاﻡ  1٤11ﻫـ املواﻓق الﺜاﲏ من ﺁذار عاﻡ 1٩٩1ﻡ انتفﺾ

الشعﺐ العراقﻲ ﺿد نﻈاﻡ صداﻡ حسني بعد ﻫﺰيمة قواﺗﻪ من الكويﺖ التﻲ احتلتها يف
الﺜاﲏ من اب عاﻡ 1٩٩٠ﻡ ،وﺗكﺒدﻫا خسائر بﴩية ومادية ﻛﺒﲑﺓ ،وسﻘﻄﺖ العديد من
املحاﻓﻈات بيد املنتفﻀني ،وﻏابﺖ سلﻄة الﻘانوﻥ وانتﴩت الفوﴇ ﻓتﺼد املرجﻊ

السيد ابو الﻘاسم اﳋوئﻲ)ت1٩٩٢ :ﻡ( ﳏاوال حفظ االمن وﺿامﻥ استﻘرار املﺼالﺢ
االجتامعية والدينية يف العراﻕ ،ﻓﺄصدر يف اﳋامﺲ من ﺁذار بيانا بﺨتمﻪ الشﺨﴢ ،دعا

ﻓيﻪ اﱃ حفظ املمتلكات العامة ودﻓن اجلﺜﺚ امللﻘاﺓ يف الشوارﻉ ،وجاء يف نﺼﻪ« الﺷﻚ
اﻥ اﳊفاﻅ عىل بيﻀة االسالﻡ ومراعاﺓ مﻘدساﺗﻪ امر واجﺐ عىل ﻛل مسلم ،واﲏ بدوري
اذ ادعوا اﷲ ﺗﺒارﻙ وﺗعاﱃ اﻥ يوﻓﻘكم ملا ﻓيﻪ صالح االمة االسالمية ،اﻫيﺐ بكم اﻥ

ﺗكونوا مﺜال صاﳊا للﻘيم االسالمية الرﻓيعة برعاية االحكاﻡ الﴩعية رعاية دقيﻘة يف ﻛل
اعاملكم ،وجعل اﷲ ﺗﺒارﻙ وﺗعاﱃ نﺼﺐ اعينكم يف ﻛل ما يﺼدر عنكم ،ﻓعليكم اﳊفاﻅ
عىل ﳑتلكات الناﺱ وامواﳍم واعراﺿهم وﻛﺬلﻚ ﲨيﻊ املﺆسسات العامة ألﳖا ملﻚ
اجلميﻊ واﳊرماﻥ منها حرماﻥ للﺠميﻊ ،ﻛام اﻫيﺐ بكم بدﻓن اجلﺜﺚ امللﻘاﺓ يف الشوارﻉ
ووﻓق املواﺯين الﴩعية ال املﺜلة ﲠا ألﳖا ليسﺖ اخالقنا االسالمية ،وعدﻡ الترسﻉ يف اﲣاذ

 -1رﺯاﻕ ﳐور داﺅود ،من عﻈامء العﴫ اﳊديﺚ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٤
 -٢حسن العلوي ،اسوار الﻄني ،دار الكنوﺯ العربية ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،1٩٩٥ ،ﺹ.٩٧
 -٣ﳏمد باقر اﳊكيم ،املرجعية الدينية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢1٤
 -٤حسن العلوي ،الشيعة والدولة الﻘومية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٧

٨1

الﻘرارات الفردية ﻏﲑ املدروسة التﻲ ﺗتناﰱ واالحكاﻡ الﴩعية واملﺼالﺢ العامة«.

)(1

ويف اﳊادي والعﴩين من ﺷعﺒاﻥ املواﻓق  ٨ﺁذار 1٩٩1ﻡ أصدر السيد اﳋوئﻲ بيانﻪ

الﺜاﲏ الﺬي عني ﻓيﻪ جلنة إلدارﺓ ﺷﺆوﻥ الناﺱ وﺗوجيههم نحو مﺼاﳊهم وحفظ االمن
واملﺆسسات العامة ،وجاء ﻓيﻪ » اﻥ الﺒالد ﲤر يف ﻫﺬﻩ االياﻡ بمرحلة عﺼيﺒة حتتاج ﻓيها

اﱃ حفظ النﻈاﻡ واستتﺒاب االمن واالستﻘرار واالرشاﻑ عىل االمور العامة والشﺆوﻥ

الدينية واالجتامعية حتاﺷيا من خروج املﺼالﺢ العامة عن االدارﺓ الﺼحيحة اﱃ التسيﺐ

والﻀياﻉ ،من اجل ذلﻚ نﺠد اﻥ املﺼلحة العامة للﺠميﻊ ﺗﻘتﴤ منا ﺗعيني جلنة عليا

ﺗﻘوﻡ باإلرشاﻑ عىل ﺷﺆونﻪ ﻛلها بحيﺚ يمﺜل رأﳞا رأينا وما يﺼدر عنها يﺼدر عنا
وقد اخﱰنا لﺬلﻚ نﺨﺒة من اصحاب الفﻀيلة العلامء املﺬﻛورﺓ اسامﺅﻫم ادناﻩ ﳑن نعتمد

عىل ﻛفاءﲥم وحسن ﺗدبﲑﻫم ،ﻓعىل ابنائنا املﺆمنني اﺗﺒاعهم واطاعتهم واالنﺼياﻉ اﱃ

٨٢

اوامرﻫم وارﺷاداﲥم ومساعدﲥم يف انﺠاﺯ ﻫﺬﻩ املهمة«) (٢واعﻀاء اللﺠنة ﻫم:

)(٣

السيد ﳏيﻲ الدين الﻐريفﻲ

السيد ﳏمد رﺿا املوسوي اﳋلﺨاﱄ

السيد جعفر بحر العلوﻡ

السيد عﺰ الدين بحر العلوﻡ
السيد ﳏمد رﺿا اﳋرساﻥ
السيد ﳏمد السﺒﺰواري

الشيﺦ ﳏمد رﺿا ﺷﺒيﺐ الساعدي
السيد ﳏمد ﺗﻘﻲ اﳋوئﻲ

 -1حسني الشاﻛري ،االماﻡ اﳋوئﻲ سﲑﺓ وذﻛريات ،مﻄﺒوعات املوسم ،نﴩ اﻛاديمية الكوﻓة ،د ت ،ﺹ.٢٥٥
 -٢نﺠو صالﺢ اجلواد ،املرجعية الدينية والعراﻕ اجلديد ،مﺼدر سابق.1٤1 ،
 -٣عﺒاﺱ جعفر االمامﻲ ،الرقابة العامة للمرجعية الدينية يف العراﻕ اﳊديﺚ ،العارﻑ للمﻄﺒوعات ،بﲑوت ،لﺒناﻥ،٢٠1٤ ،
ﺹ.٤٢1

السيد ﳏمد صالﺢ اﳋرساﻥ.
وبعد احتالل العراﻕ وسﻘوﻁ نﻈاﻡ صداﻡ حسني عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ،ﺗوجﻪ اجلميﻊ صوب

املرجعية الدينية يف النﺠﻒ االرشﻑ مﻄالﺒني بتدخلها إلنﻘاذ العراﻕ وﺷعﺒﻪ من الفوﴇ
واﳊرب االﻫلية ومواجهة االحتالل االمريكﻲ ،وقد وجدت املرجعية نفسها يف موقﻒ

صعﺐ وحساﺱ ما بني سﻘوﻁ نﻈاﻡ وحﴚ قمﻊ الشعﺐ سنوات طويلة ،وبني اﻥ يتم
اسﻘاطﻪ عىل يد قوﺓ ﻏاﺯية ﳏتلة ،وقد عﱪ السيد السيستاﲏ عن ذلﻚ بوﺿوح يف جواب

لﻪ لتلفﺰيوﻥ ﰊ ﰊ ﳼ الﱪيﻄاﲏ حيﺚ قال »بالفعل ﻓوجﺌﺖ املرجعية الدينية اﻥ عليها
مسﺆولية ﻛﺒﲑﺓ يف العمل للحد من اﻵﺛار املدمرﺓ الﳖيار مﺆسسات الدولة العراقية
وانعداﻡ االمن واالستﻘرار وﺗفاقم اجلرائم وﳖﺐ املمتلكات العامة وﻏﲑ ذلﻚ« (1).ويف

جواب ﺁخر للتلفﺰيوﻥ نفسﻪ يفرس السيد اسﺒاب اﳊرج وميل املرجعية للمﻘاومة السياسية

لالحتالل حيﺚ قال » ﻛاﻥ الشعﺐ العراقﻲ يعيش يف ﻇل نﻈاﻡ استﺒدادي ﺗسﺒﺐ يف
ﻛوارث معروﻓة للعراﻕ واملنﻄﻘة برمتها ،وﱂ يكن ﻫناﻙ أي اﻓق واﺿﺢ للتﺨلﺺ منﻪ
عﱪ الﻄرائق السلمية ،ولكن بالرﻏم من ذلﻚ ﻓاﻥ املرجعية الدينية ﱂ ﺗكن مﻊ ﺗﻐيﲑ ذلﻚ
النﻈاﻡ عن طريق الﻐﺰو واالحتالل بام استتﺒﻊ ذلﻚ من مﺂﺱ ﻛﺜﲑﺓ ﱂ يتﺨلﺺ الﺒلد منها

حتﻰ اليوﻡ .وبحسﺐ ﻫﺬا اﲣﺬت املرجعية من اليوﻡ االول قرارا بعدﻡ استﻘﺒال أي من

املسﺆولني يف سلﻄة االحتالل ﺗعﺒﲑا عن عدﻡ االقرار بمﴩوعية االحتالل ،ويف الوقﺖ

نفسﻪ قررت التعامل مﻊ املسﺆولني العراقيني اجلدد عىل اساﺱ ﺗﺄمني املﺼالﺢ العليا

للشعﺐ العراقﻲ قدر املستﻄاﻉ ووﻓق ما ﺗسمﺢ بﻪ الﻈروﻑ واالوﺿاﻉ املستﺠدﺓ«.

)(٢

لكنﻪ ﻛرر ﺗسمية الﻘوات االمريكية باالحتالل أﻛﺜر من مرﺓ مﻄالﺒا بﺈعادﺓ السلﻄة اﱃ
العراقيني .اما عىل الﺼعيد الداخﲇ ،ﻓﻘد اخﺬ السيد السيستاﲏ ﺯماﻡ املﺒادرﺓ وبدأ ﻓعال

 -1حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ عن سامحة السيد السيستاﲏ ،ﻁ ،٦دار املﺆرخ العرﰊ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠1٥ ،ﺹ .1٩٢
 -٢املﺼدر السابق ،ﺹ .1٩٣

٨٣

بتوجيﻪ الرأي العاﻡ العراقﻲ عﱪ سلسلة من الفتاو الﴩعية واﻵراء اﳊكيمة ملساعدﺓ
الشعﺐ عىل اﳋروج من صدمة االنتﻘال من الدﻛتاﺗورية واالﺿﻄهاد اﱃ ﻓﱰﺓ اﳊرية يف

ﻇل االحتالل االمريكﻲ (1).ومن أبرﺯ ما اﻓتﻰ بﻪ السيد السيستاﲏ حرمة االعتداء عىل
االموال العامة واملﺆسسات اﳊكومية ). (٢حيﺚ سيﻄر الكﺜﲑ من االﻫاﱄ عىل ﳑتلكات

الدوائر اﳊكومية واملﻘرات اﳊﺰبية حوﳍا بعﻀهم اﱃ سكن لﻪ ،ﺛم أصدر ﻓتو ﺗﻘﴤ

بحرمة االقتﺼاﺹ من الﺒعﺜيني واﺯالﻡ النﻈاﻡ السابق وﺗرﻙ ﻫﺬا االمر حتﻰ ﺗشكيل

ﳏاﻛم قانونية ﺗﺒﺖ يف مﺜل ﻫﺬﻩ االمور والتحﻘيق بشﺄﻥ ﻛل من ﺛﺒتﺖ عليﻪ جريمة
التورﻁ بدماء العراقيني.

)(٣

وحرﻡ السيد عﲇ السيستاﲏ االحتفاﻅ باألﺿابﲑ األمنية

التﻲ استحوذ عليها بعﺾ الناﺱ بعد سﻘوﻁ النﻈاﻡ ،وأمر بتسليمها ﻓورا اﱃ املحاﻛم
املﺨتﺼة ،وحول استيالء بعﻀهم عىل ﻫﺬﻩ الوﺛائق أجاب »ال ﳚوﺯ ﳍم ذلﻚ ويلﺰمهم

٨٤

ﺗسليمها اﱃ جهة حكومية ذات صالحية يوﺛق بمراعاﲥا للﻀوابﻂ الﴩعية والﻘانونية
يف التعامل معها« .ولوال ﻫﺬﻩ الفتاو جلرت عمليات انتﻘاﻡ واسعة من رجاالت
)(٤

النﻈاﻡ السابق بسﺒﺐ اجلرائم التﻲ ارﺗكﺒﺖ بحق العراقيني خالل سنوات حكم الﺒعﺚ،

و اﻓتﻰ سامحتﻪ بحرمة االستيالء عىل االسلحة من مراﻛﺰ اجليش » االسلحة املنهوبة

من مراﻛﺰ اجليش ونحوﻫا ﺗﺒﻘﻰ ملكا للدولة وال ﳚوﺯ التعامل ﲠا ،بل البد من ﲨعها
وحفﻈها بﺈرشاﻑ جلنة من اﻫاﱄ املنﻄﻘة لتسلم اﱃ اجلهة ذات الﺼالحية الحﻘا ،وليﺲ

لﻐﲑ املسﺆول عن االمن ﲪل السالح وﺇطالﻕ العيارات النارية من دوﻥ ﴐورﺓ «.

)(٥

وقد ﺷكلﺖ بالفعل جلاﻥ يف الكﺜﲑ من املناطق جلمﻊ املمتلكات العامة لتﻲ ﳖﺒﺖ من

دوائر الدولة ومعسكرات اجليش وﺿﺒﻂ االوﺿاﻉ االمنية يف وقﺖ اختفﺖ ﻓيﻪ الدولة
 -1حسني عﲇ الفاﺿﲇ ،االماﻡ السيستاﲏ امة يف رجل ،ﻁ ،1مﺆسسة الﺒالﻍ للﻄﺒاعة والنﴩ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠٠٨،ﺹ.٢٩٩
 -٢حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ .1٦- 1٥-1٣
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ.٢٨
 -٤املﺼدر السابق ،ﺹ.1٠٤
 -٥املﺼدر السابق ،ﺹ .1٦

ﲤاما بعد اﳖيار النﻈاﻡ وحل اجليش واالجهﺰﺓ االمنية .واﻓتﻰ السيد عﲇ السيستاﲏ بحرمة
االستحواذ عىل اﻵﺛار املوجودﺓ يف املتاحﻒ واملواقﻊ االﺛرية او بيعها او املتاجرﺓ ﲠا او
ﲥريﺒها اﱃ اﳋارج وحكم بوجوب اعادﲥا اﱃ املتاحﻒ (1).وﺗعد ﻫﺬﻩ احد الفتاو

التﻲ ﺗوقﻒ عليها الكﺜﲑوﻥ والسيام أﻥ بعﺾ من املﺬاﻫﺐ االسالمية االخر ينﻈر
اﱃ اﻵﺛار بﺄﳖا نﺼﺐ وﲤاﺛيل ﳏرمة ويفتﻲ بتدمﲑﻫا ،يف حني ﳛرﻡ السيد عﲇ السيستاﲏ

العﺒﺚ ﲠا ويفتﻲ بوجوب ﺇﹺعادﲥا اﱃ املتاحﻒ بوصفها ﳑتلكات عامة ﲤﺜل حﻀارﺓ
الﺒلد .حتﻰ ﲥريﺐ املشتﻘات النفﻄية والتﺠاوﺯ عىل التيار الكهربائﻲ ﹶح ﹼرﻡ مد التيار اﱃ

االخرين عىل سﺒيل املساعدﺓ بﺨالﻑ الﻄريق الرسمﻲ ليعﻄﻲ للملكية العامة حرمة

خاصة ورعاية استﺜنائية يف وقﺖ يعيش ﻓيﻪ الﺒلد مرحلة ﻏياب الدولة وﻫيمنة املحتل

واختفاء اجهﺰﺓ الﻘمﻊ والرعﺐ بشكل ﺗاﻡ بعد سنني من الكﺒﺖ واﳊرماﻥ واﳊﺼار.
وعند ﺗعرﺽ بعﺾ الفلسﻄينيني املﻘيمني يف العراﻕ اﱃ املﻀايﻘة بعد سﻘوﻁ النﻈاﻡ عاﻡ

٢٠٠٣ﻡ ،سارﻉ السيد السيستاﲏ لﻺﻓتاء بحرمة التعرﺽ ﳍم بسوء حتﻰ من ﻛاﻥ منهم
متهام بﺠرﻡ ،مﻊ ﺗوصية منﻪ بﺄﻥ ﺗتﺨﺬ بحﻘﻪ االجراءات الﻘﻀائية املﺒنية عىل رعاية الﻘسﻂ
والعدل مﻄالﺒا السلﻄات العراقية املعنية ﺗوﻓﲑ اﳊامية ﳍم من االعتداء (٢).وﻫكﺬا نﺠﺢ

السيد عﲇ السيستاﲏ ومعﻪ بﻘية مراجﻊ النﺠﻒ االرشﻑ يف جلم أي ردﺓ ﻓعل انتﻘامية او
ﺛﺄرية يف داخل املﺠتمﻊ العراقﻲ يف وقﺖ يعاﲏ منﻪ الﺒلد ﻓراﻏا للسلﻄة.

- ٢ﺧﻄﺐ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ:
ﻛاﻥ للﺨﻄابة حظ ﻛﺒﲑ عند العرب قﺒل االسالﻡ ،ملا للﻐة العربية من ﲨاليات

الفﺼاحة والﺒياﻥ التﻲ مﺜلﺖ اجلانﺐ االﻫم ﻓيام ورد من خﻄﺐ ذلﻚ العﴫ ،وبﻄلوﻉ
ﻓﺠر االسالﻡ عىل اجلﺰيرﺓ العربية ،نشﻄﺖ اﳋﻄابة واﺷتدت اﳊاجة اليها الحتياج

 -1حامد اﳋفاﻑ ،مﺼدر سابق ،ﺹ .٢٥
 -٢عﺒاﺱ جعفر االمامﻲ ،الرقابة العامة للمرجعية الدينية ،دار العارﻑ للمﻄﺒوعات ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠1٤،ﺹ .٦٣

٨٥

الدين اجلديد لﻺعالﻡ والتﺒليﻎ يف نﴩ مﺒادئﻪ ،واقناﻉ الناﺱ بدعمﻪ ،وقد ﻛاﻥ للﺨﻄابة
االﺛر الﺒالﻎ يف ﲨيﻊ مراحل ﺗﻄور الدعوﺓ ،من استنفار اﳍمم للﺠهاد دﻓاعا عن الدين،

وﺗﺒليﻎ احكامﻪ وﺗعاليمﻪ للمسلمني ،واصﺒحﺖ اﳋﻄابة يف ﻇل االسالﻡ وسيلة اعالمية

مهمة ﳍا مواسم واوقات ،ﻛﺨﻄﺒتﻲ اجلمعة والعيدين(1).وبعد واقعة ﻛربالء عاﻡ ٦1

ﻫـ )٦٨٠ﻡ( ،اصﺒﺢ ﳋﻄﺒاء املنﱪ اﳊسينﻲ عﻈيم االﺛر يف نﴩ الﺜﻘاﻓة بﺈحياء ذﻛر

استشهاد االماﻡ اﳊسني ،ﻓاألمة االسالمية التﻲ ﺗعاﲏ من خلل يف الﺜﻘاﻓة الرسالية

التﻲ ﺗستوحﻰ من حﻘائق الﻘرﺁﻥ الكريم وبﺼائر السنة وواقعيات العﴫ ،أصﺒﺢ املنﱪ
اﳊسينﻲ ﻓيها وسيلة ذات أﳘية لنﴩﻫا ،حيﺚ يتلﻘﻰ الناﺱ حديﺚ اﳋﻄيﺐ اﳊسينﻲ

بﻘدر ﻛﺒﲑ من الﺜﻘة والﻘناعة(٢).وبات خﻄﺒاء املنﱪ اﳊسينﻲ يشكلوﻥ حلﻘات الوصل

بني األمة وقياداﲥا الﴩعية ،ويمﺜلوﻥ أﻫم الرواﻓد الفاعلة يف بناء املﺠتمﻊ وﺗوجيﻪ

٨٦

اجلامﻫﲑ ﺗوجيها سليام يرﺗكﺰ عىل أسﺲ الﻘرﺁﻥ وﺗعاليم االسالﻡ ،ويستسﻘﻲ عﻘيدﺗﻪ من

منابعها االصلية .وألﻥ اﳋﻄﺒاء يتعايشوﻥ مﻊ اجلامﻫﲑ مﺒارشﺓ ،والناﺱ ﲥفو قلوﲠا
)(٣

يف العادﺓ للمفاﻫيم والﻘيم التﻲ يتناوﳍا املنﱪ اﳊسينﻲ ،وﺗندﻓﻊ ﺗلﻘائيا للتﺠمهر العفوي

لسامﻉ خﻄﺒهم ،ﻓﻘد حتول املنﱪ اﱃ وسيلة اعالمية مهمة وأداﺓ ﺛﻘاﻓية ﺗربوية وﺇﹺصالحية
وﺗوجيهية ﻓاعلة ،وبات اﳋﻄﺒاء اﳊسينيوﻥ يﺆدوﻥ دور التﺒليﻎ والدعوﺓ اﱃ اﷲ(٤).وقد
اﲣﺬت املرجعية الدينية باستمرار من اﳋﻄابة وسيلة اعالمية مهمة لنﴩ الدين والدعوﺓ

اﱃ اﷲ وﺗﺜﻘيﻒ اجلامﻫﲑ باألﻓكار املﻄلوبة ،وﺷحﺬ اﳍمم وﺗعﺒﺌة الراي العاﻡ يف حاالت
اﳊروب مﻊ االستعامر او اﳊكاﻡ الﻈاملني ،ﻓتﺨرج يف اﳊوﺯات العلمية خﻄﺒاء اﻓﺬاذ

قادروﻥ عىل ايﺼال صوت املرجعية وﺗوجيهاﲥا الدينية )وحتﻰ السياسية( اﱃ ﲨاﻫﲑﻫا
 -1عﺒاﺱ جعفر االمامﻲ ،الرقابة العامة للمرجعية الدينية  ،مﺼدر السابق ،ﺹ.٣٦٧
 -٢املﺼدر السابق ،ﺹ.1٩
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ.٣٧1
 -٤املﺼدر السابق،ﺹ .٣٧٢

بالﺼورﺓ املﻄلوب.

)(1

ومﻊ بدء دخول الﻘوات الﱪيﻄانية اﱃ الﺒﴫﺓ عاﻡ 1٩1٤ﻡ بعد اندالﻉ اﳊرب العاملية

االوﱃ ،أبرﻕ أﻫاﱄ الﺒﴫﺓ اﱃ علامء الدين يف النﺠﻒ يﻄالﺒوﳖم بﺈعالﻥ اجلهاد املﻘدﺱ

والنفﲑ العاﻡ ،ورد يف بعﻀها ما نﺼﻪ» :ﺛﻐر الﺒﴫﺓ ،الكفار ﳏيﻄوﻥ بﻪ ،اجلميﻊ حتﺖ
السالح ،نﺨشﻰ عىل باقﻲ بالد االسالﻡ ،ساعدونا بﺄمر العشائر بالدﻓاﻉ«.

)(٢

وقد

ﺗليﺖ ﻫﺬﻩ الﱪقية وامﺜاﳍا علنا يف املساجد ،وناد املنادي ﲠا يف االسواﻕ ،واخﺬ

الوعاﻅ واﳋﻄﺒاء يلهﺒوﻥ مشاعر الناﺱ بﺨﻄﺒهم اﳊامسية ويﺆﻛدوﻥ ﻓيها اﻥ االنكليﺰ
ﺇذا احتلوا العراﻕ ﻓسيهدموﻥ مساجدﻩ وعتﺒاﺗﻪ املﻘدسة ،وﳛرقوﻥ الﻘرﺁﻥ ،وينتهكوﻥ
حرمات الناﺱ ،ويﺬبحوﻥ االطفال والشيوخ ،ﻓهاجوا وماجوا ،واﻏلﻘوا اسواقهم،
وعﻄلوا اعامﳍم ،واجتمعوا يف الساحات وامليادين وصحوﻥ العتﺒات ينتﻈروﻥ أوامر

علامئهم(٣).ويف الكاﻇمية رقﻲ املنﱪ السيد مهدي اﳊيدري ﻓوعظ وحرﺽ وأعلن

خروجﻪ بنفسﻪ اﱃ ميداﻥ اﳊرب ،ويف ﻛانوﻥ األول عاﻡ  1٩1٤صعد السيد ﻛاﻇم

اليﺰدي املنﱪ يف الﺼحن اﳊيدري وخﻄﺐ يف الناﺱ خﻄﺒة حﺜهم ﻓيها عىل الدﻓاﻉ

عن بالد املسلمني(٤).وﻫكﺬا لعﺒﺖ اﳋﻄابة دورﻫا الكﺒﲑ يف اجلهاد ﺿد االنكليﺰ عاﻡ
 ،1٩1٤ومن بعدﻩ يف ﺛورﺓ العﴩين التﻲ عرﻓﺖ بالﺜورﺓ العراقية الكﱪ.

ويف نيساﻥ من عاﻡ 1٩٩٨ﻡ أقيمﺖ أول صالﺓ ﲨعة يف مسﺠد الكوﻓة بﺈمامﻪ السيد

ﳏمد صادﻕ الﺼدر ) قتل :عاﻡ 1٩٩٩ﻡ( ﻛاﴎﺓ بﺬلﻚ ﻓﱰﺓ طويلة من املنﻊ إلقامة
صالﺓ اجلمعة يف املساجد الشيعية من قﺒل نﻈاﻡ صداﻡ حسني ،لكن النﻈاﻡ ﱂ ﳛتمل ﺇﹺقامة
الﺼالﺓ ﻓدبر خﻄة اﻏتال ﻓيها السيد الﺼدر ونﺠليﻪ يف منﻄﻘة اﳊنانة بالنﺠﻒ يف التاسﻊ

 -1املﺼدر السابق .ﺹ.٣٧1
 -٢ﻛامل سلامﻥ اجلﺒوري ،السيد ﳏمد ﻛاﻇم اليﺰدي ،مﺼدر سابق.٢٢1،
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ.٢٢1
 -٤املﺼدر سابق ،ﺹ.٢٢1

٨٧

عﴩ من ﺷﺒاﻁ عاﻡ 1٩٩٩ﻡ .وبعد سﻘوﻁ النﻈاﻡ عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ،أصﺒﺢ منﱪ صالﺓ
اجلمعة وسيلة قوية للتواصل بني املرجعية وقواعدﻫا الشعﺒية .وباﺗﺖ خﻄﺐ اجلمعة

أحد املنابر الرئيسية التﻲ ﺗعكﺲ وجهات نﻈر املرجعيات والتيارات الدينية املﺨتلفة
حيال الﻘﻀايا املهمة واالحداث واملستﺠدات ،وﺗتىل ﲠا ايﻀا بياناﲥا الرسمية .وصالﺓ

اجلمعة يف ﺯماﻥ الﻐيﺒة ليسﺖ واجﺒة وانام ﲣيﲑية لد الشيعة -واﻥ ﻛاﻥ بعﺾ املراجﻊ

قد أوجﺒها -و املكلﻒ عند ﺗواجد رشوطها ﳐﲑ بني ﺇﹺقامتها أو ﺇﹺقامة صالﺓ الﻈهر

يوﻡ اجلمعة ،وﺇذا أقيمﺖ بﴩوطها أجﺰأت عن صالﺓ الﻈهر (1).وليسﺖ ﻫناﻙ معايﲑ

ﳏددﺓ حول ﳏتو خﻄﺐ صالﺓ اجلمعة يف الدين االسالمﻲ بﻄوائفﻪ املﺨتلفة والسيام

ما يتعلق منها باجلانﺐ السياﳼ ،بل اﻥ االنﻈمة االستﺒدادية ﻫﻲ من وﺿعﺖ املعايﲑ
وحﴫﲥا يف اجلانﺐ الروحﻲ دوﻥ السياﳼ (٢).ﻏﲑ اﻥ خﻄﺐ اجلمعة يف العراﻕ ﺗﻐﲑت

٨٨

جﺬريا بعد العاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ،وحتولﺖ يف ﳎملها ﺇﹺﱃ مناقشة أسﺒوعية للﻘﻀايا السياسية،

وال يمكن ﲡاﻫل الدور االﳚاﰊ الﺬي يﻘوﻡ بﻪ بعﺾ خﻄﺒاء اجلمعة يف حتديد مكامن
اﳋلل السياﳼ ﻛحال يف خﻄﺐ اجلمعة يف ﻛربالء ،وعمليا ليﺲ يف العراﻕ الكﺜﲑ

من رجال الدين املستﻘلني عن التوجهات السياسية واﳊﺰبية ،وﳍﺬا يمكن يف الوسﻂ
الشيعﻲ مالحﻈة خﻄﺒاء يروجوﻥ للمنهﺞ السياﳼ للتيار الﺼدري وﺁخروﻥ يروجوﻥ
للمﺠلﺲ االسالمﻲ األعىل أو حﺰب الدعوﺓ أو حﺰب الفﻀيلة.

)(٣

ﻏﲑ أﻥ منﱪ صالﺓ اجلمعة يف الﺼحن اﳊسينﻲ بكربالء ،الﺬي يرﺗﻘيﻪ بالتناوب اﺛناﻥ

من معتمدي السيد السيستاﲏ ،وﳘا الشيﺦ عﺒد املهدي الكربالئﻲ ،والسيد أﲪد الﺼايف،
منﱪ معﱪ بﺼورﺓ مﺒارشﺓ عن ﺁراء املرجﻊ األعىل السيد عﲇ السيستاﲏ ،حتﻰ اﻥ ﻓتو
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الوجوب الكفائﻲ ﺗالﻫا الشيﺦ عﺒد املهدي الكربالئﻲ من ﻫﺬا املنﱪ يف اﳋﻄﺒة الﺜانية

لﺼالﺓ اجلمعة يوﻡ  1٤ﺷعﺒاﻥ  1٤٣٥ﻫـ املواﻓق  1٣حﺰيراﻥ عاﻡ ٢٠1٤ميالدية ،الﺬي

جاء ﻓيﻪ »اﻥ العراﻕ وﺷعﺒﻪ يواجﻪ حتديا ﻛﺒﲑا وخﻄرا عﻈيام« وأﻥ مسﺆولية التﺼدي
لﻺرﻫابيني ومﻘاﺗلتهم« ﻫﻲ مسﺆولية اجلميﻊ« معدﹼ ا ﺇياﻩ »دﻓاع ًا مﻘدس ًا« وأﻥ » ﻫﺬا

الدﻓاﻉ واجﺐ عىل املواطنني بالوجوب الكفائﻲ« ﻛاﻥ يف الﺒداية طريﻘ ًا لتﻄوﻉ مﺌات
اﻵالﻑ يف اﳊشد الشعﺒﻲ.

ويف دراسة حتليلية أجراﻫا الﺒاحﺚ عىل عينة عشوائية ﳋﻄﺐ صالﺓ اجلمعة التﻲ ألﻘيﺖ

خالل العاﻡ  ٢٠1٤من لدﻥ الشيﺦ عﺒد املهدي الكربالئﻲ ،والسيد اﲪد الﺼايف يف
الﺼحن اﳊسينﻲ بكربالء ،بمعدل خﻄﺒة واحدﺓ لكل ﺷهر يتم اختيارﻫا عشوائيا  ،ﺗﺒني

أﻥ النﺼﻒ االول من العاﻡ سيﻄر عليﻪ موﺿوﻉ انتﺨابات ﳎلﺲ النواب العراقﻲ التﻲ
ﻛانﺖ مﻘررﺓ يف الﺜالﺛني من نيساﻥ عاﻡ ،٢٠1٤حيﺚ ﺷﻐلﺖ  % ٣٧٫٦من مواﺿيﻊ
خﻄﺐ اجلمعة يف الﺼحن اﳊسينﻲ بكربالء من ﻛانوﻥ الﺜاﲏ حتﻰ ﳖاية ﺷهر مايﺲ
وبداية ﺷهر حﺰيراﻥ عاﻡ  ،٢٠1٤وﺗﻀمنﺖ دعوات ﴏﳛة ومتكررﺓ للتﻐيﲑ وانتﺨاب

العناﴏ النﺰﳞة والكفﺆﺓ واملﺨلﺼة لعﻀوية ﳎلﺲ النواب اجلديد لتحسني األوﺿاﻉ
االقتﺼادية والسياسية واﳋدمية يف عموﻡ ﳏاﻓﻈات الﺒالد ،مﻊ ﺗﺄﻛيد حيادية املرجعية

وعدﻡ ﺗﺒنيها ألي قائمة يف االنتﺨابات .ﻓيام حل موﺿوﻉ ﺗﻄﺒيق الدستور والعدالة يف ﺗنفيﺬ

الﻘانوﻥ وﺗنفيﺬ اﳊكومة لتعهداﲥا ﺛانيا بنسﺒة  .% ٢٠٫٧اما موﺿوﻉ األمن والدعوﺓ اﱃ
ﺗﻄوير األجهﺰﺓ األمنية لوقﻒ اﳋروقات األمنية وعمليات الﻘتل العشوائﻲ للعراقيني
ﻓكانﺖ حﺼتﻪ من اﻫتامﻡ املرجعية  .% 1٩٫٤يف حني أﻥ  % 1٣من اﻫتامﻡ املرجعية يف

خﻄﺐ اجلمعة بالﺼحن اﳊسينﻲ يف ﻛربالء ﻛانﺖ يف الوﺿﻊ السياﳼ والعالقة بني
الكتل وﴐورﺓ ﺗنﻘية ﹶ
األجواء السياسية ﳊل مشاﻛل الﺒالد األمنية واﳋدمية .وﱂ يﻐﺐ

موﺿوﻉ نﻘﺼاﻥ اﳋدمات بالﻄرح املﺒارش أو ﻏﲑ املﺒارش عن مﻄالﺒات املرجعية الدينية

٨٩
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٢

٥

اﻟخدﻤﺎت

١

١

١

١

١

٢

٧

٪٩

٥

١٥

حيﺚ ﺷكلﺖ نسﺒة  % ٩ﳑا ﺗم طرحﻪ يف خﻄﺐ اجلمعة عﱪ الدعوﺓ اﱃ ﺇﹺصالح الواقﻊ
اﳋدمﻲ املﱰدي وﺗﻘديم أﻓﻀل اﳋدمات للمواطنني.

)(1

٩٠

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

ﳐﻄﻂ رقم) (1اﻫتاممات خﻄﺐ ﲨعة ﻛربالء يف الﺼحن اﳊسينﻲ يف النﺼﻒ االول من عاﻡ .٢٠1٤
)اعداد الﺒاحﺚ(
 -1انﻈر اجلدول رقم ).(1

ﻏﲑ أﻥ سيﻄرﺓ املﺠاميﻊ املسلحة عىل ﳏاﻓﻈة نينو يف  1٠حﺰيراﻥ  ٢٠1٤ﺛم عىل

أجﺰاء من ﳏاﻓﻈتﻲ صالح الدين وﻛرﻛوﻙ ،وما ﺗﺒعﻪ من ﺇعالﻥ ﻓتو الوجوب الكفائﻲ
للسيد عىل السيستاﲏ ،الﺬي ﺗالﻩ معتمدﻩ يف ﻛربالء الشيﺦ عﺒد املهدي الكربالئﻲ ،وبنا

عليﻪ ﺗﻄوﻉ مﺌات اﻵالﻑ من العراقيني ﳊرب املﺠاميﻊ ا ﹺ
إلرﻫابية وانتﻈموا ﻓيام عرﻑ
الحﻘا بـ)اﳊشد الشعﺒﻲ( ،وﻫﺬﻩ ﹶ
األحداث املتسارعة أﻓرﺯت خﻄابا جديدا بدت مالﳏﻪ

من منﱪ ﲨعة ﻛربالء ،حيﺚ احتل موﺿوﻉ األمن واﳊرب عىل االرﻫاب واالﻫتامﻡ
باﳊشد الشعﺒﻲ وﲥيﺌة الدعم الالﺯﻡ لﻪ واﳋﻄﻂ العسكرية لتحرير املدﻥ الواقعة حتﺖ

سيﻄرﺓ )داعش( املرﺗﺒة االوﱃ بنسﺒة .%٣٤٫٤وجاء يف املرﺗﺒة الﺜانية موﺿوعها الوحدﺓ
الوطنية والتامسﻚ يف ﳏاربة االرﻫاب من لدﻥ ﲨيﻊ العراقيني ،وﴐورﺓ ﺇﹺصالح الوﺿﻊ

السياﳼ ووقﻒ التناحر واﳋالﻑ للتوجﻪ معا ﳊرب االرﻫاب بنسﺒة  %1٩٫٥لكل منهام.
والواقعني اﳋدمﻲ واالنساﲏ بام ﻓيﻪ موﺿوﻉ الناﺯحني من املناطق التﻲ احتلتها املﺠاميﻊ
املسلحة اﱃ املحاﻓﻈات العراقية األخر ،للﺬين خر حال ﺛالﺜا يف سلم اﻫتاممات
املرجعية وﺗوجيهاﲥا بواقﻊ  .%1٣٫٨اما اﳊفاﻅ عىل الدستور وﺗﻄﺒيق الﻘانوﻥ واحﱰاﻡ

عﱪ
% 1٢٫٧
ﺗﴩين ﻓحﺼل
والفاسدين
وﳏاسﺒة
الدستورية
اﳋﻄاب مرﺗﺒة
العددمن النسﺒة
ﺗﴩين عىل ﻛانوﻥ
املﻘﴫين ايلول
اب
ﲤوﺯ
املهل املوﺿوﻉ
ت
1املنﱪ نفسﻪ.
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1
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%1٢٫٧

٤

٥

خدمﻲ وانساﲏ

٢

٢

٢

1

٥

1٢

%1٣٫٨

٣

)(1

االمن وحرب

االرﻫاب

 -1انﻈر جدول رقم).(٢

٢

٣

املﺌوية

٣٠

%٣٤٫٤

1

%1٩٫٥

٢
٢

٩1

جدول رقم) (٢ﳏاور خﻄﺐ اجلمعة يف الﺼحن اﳊسينﻲ بكربالء يف النﺼﻒ الﺜاﲏ عاﻡ ) .٢٠1٤اعداد
الﺒاحﺚ(

٩٢

ﳐﻄﻂ رقم) (٢ﳏاور خﻄﺐ اجلمعة يف الﺼحن اﳊسينﻲ بكربالء يف النﺼﻒ الﺜاﲏ عاﻡ .٢٠1٤
)اعداد الﺒاحﺚ(

وعىل مد األسابيﻊ التالية إلعالﻥ بياﻥ الوجوب الكفائﻲ ،واصلﺖ املرجعية الدينية

عﱪ منﱪ اجلمعة يف ﻛربالء اصدار التوﺿيحات اﳋاصة بﺒياﻥ الوجوب الكفائﻲ والفﺌات

التﻲ يشملها ،وﺗﻘويم عمل اﳊشد الشعﺒﻲ ،وﺗﻘييم مستو ﺗعامل الدولة معﻪ واﻫتاممها
بﻪ .وبحسﺐ ﻫﺬا ﺗكوﻥ املرجعية الدينية نﺠحﺖ يف ﺗعﺒﺌة الرأي العاﻡ ودﻓﻊ اﻵالﻑ ﺇﱃ

التﻄوﻉ ملﻘاﺗلة ا ﹺ
إلرﻫاب عﱪ منﱪ صالﺓ اجلمعة بﺨﻄﺒها االسﺒوعية.

- ٣ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ:

املرجعية الدينية وبحسﺐ العرﻑ الشائﻊ يف املوروث الشيعﻲ االمامﻲ ،منﺼﺐ دينﻲ

ال ينحﴫ يف ﺷﺨﺺ يعني بمرسوﻡ ﺗتﺨﺬﻩ السلﻄة اﳊاﻛمة ،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 اﳊساسة

عىل وجﻪ اﳋﺼوﺹ ،واستنﺠادﻫم باملرجعية وﺛﻘتهم املﻄلﻘة ﲠا وحرصهم عىل الرجوﻉ
اليها واﳋﻀوﻉ ) ،(٢ويف املﻘابل ﻓﺈﻥ املرجعية بعنواﳖا الوالئﻲ وﻛوﳖا املرﺷد الروحﻲ

والفكري واالسوﺓ اﳊسنة يف املﺠتمﻊ ﺗر من واجﺒها الﴩعﻲ رقابة سلوﻙ الناﺱ

وارﺷادﻫم (٣).لﻘد ﻛاﻥ ألﻛﺜر من مرجﻊ دينﻲ ﺷيعﻲ حﻀورﻩ الﻘوي يف ﺗاريﺦ ﻫﺬا الﺒلد
وبحسﺐ الفﱰﺓ التارﳜية التﻲ عاﺷوﻫا ،منهم السيد ﳏمد ﺗﻘﻲ الشﲑاﺯي )ت1٣٣٨ :

ﻫـ\ 1٩٢٠ﻡ( ،والسيد ﳏمد سعيد اﳊﺒوﰊ)ت 1٣٣٣:ﻫـ\1٩1٥ﻡ( ،وﺷيﺦ الﴩيعة
االصفهاﲏ)ت 1٣٣٨:ﻫـ\ 1٩٢٠ﻡ(،والشيﺦ ﳏمد حسني ﻛاﺷﻒ الﻐﻄاء)ت1٣٧٤:
ﻫـ\1٩٥٥ﻡ( ،والسيد ﳏسن اﳊكيم)ت 1٣٨٩:ﻫـ\1٩٧٠ﻡ( ،والسيد ﳏمد باقر
الﺼدر)ت 1٤٠٠:ﻫـ\1٩٨٠ﻡ( ،والسيد ابو الﻘاسم اﳋوئﻲ)ت 1٤1٢:ﻫـ\1٩٩٢ﻡ(،

والسيد ﳏمد صادﻕ الﺼدر )ت 1٤1٩:ﻫـ\1٩٩٩ﻡ( ،واخﲑا السيد السيستاﲏ ،وﻛل
واحد من ﻫﺆالء املراجﻊ الكﺒار )وﻏﲑﻫم ﻛﺜﲑ( امتاﺯ بسﲑﺗﻪ اﳋاصة وﻛاﻥ لﻪ ﺗﺄﺛﲑ مﺒارش
وﻏﲑ مﺒارش يف بنية العراﻕ السياسية والعلمية ،وﻛل بحسﺐ ايامنﻪ ومﺒادئﻪ الفكرية والفﻘهية،
والﻈروﻑ التﻲ حكمﺖ واﺛرت وطﺒعﺖ عﺼورﻫم واﺯمنتهم السياسية اﳋاصة(٤).وقد

ر ﹼد أعالﻡ اﳊوﺯﺓ العلمية ﻫﺬا الواجﺐ عىل مد التاريﺦ اﱃ مواقﻒ عملية (٥).وﻛانﺖ

عالقتهم باألمة عالقة ﺗعاﻁ مستمر يف ﻛل ما يتعلق بحاجاﲥا عىل مستو املفاﻫيم الدينية
املرﺗﺒﻄة باﳊياﺓ ،او عىل مستو حتديد املواقﻒ العملية يف ﳎال العﺒادات واملعامالت وعىل

 -1سليم اجلﺒوري ،السيد السيستاﲏ مرجعية االنسانية والعيش املشﱰﻙ ،ﻁ ،1دار الراﻓدين للﻄﺒاعة والنﴩ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠1٣،ﺹ.٢٣٩
 -٢سليم اجلﺒوري ،السيد السيستاﲏ مرجعية االنسانية والعيش املشﱰﻙ  ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٣٠٠
 -٣عﺒاﺱ جعفر االمامﻲ ،الرقابة العامة للمرجعية الدينية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٤1٩
 -٤ﻏالﺐ الشابندر ،السيستاﲏ راﻫنا ،الدار الﺒيﻀاء ،لﺒناﻥ ،بﲑوت ،٢٠1٥،ﺹ.٩
 -٥ﳏمد باقر اﳊكيم ،اﳊوﺯﺓ العلمية ،مﺼدر سابق ،ﺹ .٣٤٧

٩٣

الﺼعد املﺨتلفة ،ﳑا ﳚعل املرجﻊ الدينﻲ مسﺆوال عن حتديد املوقﻒ العمﲇ للمكلﻒ

بﺈﹺﺯاء ﻛل قﻀية يواجهها او ﺗواجهها االمة بﺼورﺓ عامة ،ويف املﻘابل ﳚد املكلﻒ نفسﻪ
مسﺆوال عن ﺗﻄﺒيق ذلﻚ املوقﻒ طﺒﻘا ألحكاﻡ الﴩيعة ،وﻛلام ﺗعمق االلتﺰاﻡ لد
املكلفني وﺯاد وعيهم ،ﺗﺄﻛد اعتامدﻫم عىل املرجعية الدينية عن وعﻲ وادراﻙ ،لﺬلﻚ

دأبﺖ املرجعية الدينية عىل رﻓﻊ املستو الﺜﻘايف للمﺠتمﻊ يف العراﻕ بﺒياناﲥا وﺗوجيهاﲥا

للمﺠتمﻊ (1).واملرجعية ﺗلﺠﺄ يف العادﺓ ﺇﱃ ﺇصدار الﺒيانات يف املواقﻒ املهمة والﻘﻀايا

اﳊساسة ،التﻲ حتتاج اﱃ بياﻥ رأﳞا للﺠميﻊ ،سواء ﻛاﻥ املﻘﺼود اﺗﺒاعها ومريدﳞا ،أﻡ
السلﻄة اﳊاﻛمة ،اﻡ قوات االحتالل يف ﺯماﻥ الﻐﺰو اﳋارجﻲ واالحتالل ،وقد ﲤر األمة

بمرحلة صعﺒة وحساسة حتتاج اﱃ موقﻒ علنﻲ للمرجعية لدرء ﻓتنة طائفية او حتشيد

الرأي العاﻡ او اعالﻥ النفﲑ بوجﻪ خﻄر داﻫم ،او ﲪاية الﺒلد ،وقد ﻛاﻥ لﺒيانات املرجعية

٩٤

الدينية اﻛﱪ األﺛر يف ﺗعﺒﺌة الرأي العاﻡ وحتشيد املﻘاﺗلني يف مرحلة اجلهاد ﺿد االحتالل
الﱪيﻄاﲏ للعراﻕ عاﻡ 1٩1٤ﻡ ،ويف ﺛورﺓ العراﻕ الكﱪ املعروﻓة بﺜورﺓ العﴩين،

واملوقﻒ الراﻓﺾ الﺗفاقية عاﻡ 1٩٢٢ﻡ الرسية بني حكومة العراﻕ وبريﻄانيا ،واملوقﻒ
من انتﺨابات املﺠلﺲ التﺄسيﴘ عاﻡ  1٩٢٢ايﻀا ،التﻲ ﻛانﺖ ﳎحفة بحق االﻏلﺒية
الشيعية يف الﺒلد ،واملوقﻒ من اﺗفاقية عاﻡ 1٩٣٠ﻡ ،املوقعة بني حكومة نوري السعيد
وبريﻄانيا(٢).وﻛانﺖ املرجعية ﲤﺜل خﻂ املعارﺿة املستمر والنشيﻂ يف ﻛل اﳊكومات

سواء يف العهد امللكﻲ أﻡ اجلمهوري أﻡ حكم سلﻄة الﺒعﺚ ،وﱂ ﳛدث بينها وبني أي
حكومة عراقية أي ﺗﻘارب جوﻫري حﻘيﻘﻲ اال بعد احتالل العراﻕ عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ؛ لتوﻓر

الﻈروﻑ املناسﺒة ﳍﺬا التﻘارب (٣).ولﻀامﻥ اعادﺓ بناء الدولة عىل اسﺲ صحيحة بعيدا

عن ﺗدخل الﻘو االجنﺒية ،مستفيدﺓ عىل ما يﺒدو من ﲡربة ﺛورﺓ العﴩين وما اعﻘﺒها
 -1عﺒاﺱ االمامﻲ ،الرقابة العامة للمرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٣٤٧
 -٢ﳏمد باقر الﺒهادﱄ ،اﳊياﺓ الفكرية يف النﺠﻒ ،مﺼدر سابق ،بتﴫﻑ.
 -٣باسم عﺒد السادﺓ ،دور املرجعية يف العملية السياسية يف العراﻕ بعد العاﻡ  ،٢٠٠٣رسالة ماجستﲑ ﻏﲑ منشورﺓ مﻘدمة اﱃ ﻛلية
العلوﻡ السياسية جامعة بﻐداد٢٠1٠ ،ﻡ.ﺹ .1٨٥

من التفاﻑ بريﻄاﲏ عىل اﻫداﻑ الﺜورﺓ ونتائﺠها بﻄرائق ﺷتﻰ ،وعىل الرﻏم منﻪ مﺜلﺖ
املرجعية يف ﻛل املراحل دور املعارﺿة السلمية حتﻰ يف االوقات التﻲ ﻛانﺖ ﲤتلﻚ

مﺰيدا من الﻘوﺓ واملﺆﻫالت الستﺨدامها ،وﻫﻲ سمة الﺯمتها عىل طول اﳋﻂ ،وﻫو

ما اﺷتهرت بﻪ حوﺯﺓ النﺠﻒ املعروﻓة باالعتدال والعﻘالنية (1).و أصدر السيد ﳏسن

اﳊكيم العديد من الﺒيانات يف مناسﺒات ﳐتلفة ﲪلﺖ مواقﻒ سياسية ورشعية ،داخليا
وخارجيا ،بعﻀها يتعلق بﻘوانني وﺇﹺجراءات ﳏلية ،واخر ﺗرﺗﺒﻂ بالﻘﻀية الفلسﻄينية

وقﻀايا اسالمية اخر ،و اﺷتهر عن السيد ﳏمد باقر الﺼدر ﺇﹺصدار بيانات ﺿد نﻈاﻡ
الﺒعﺚ اﳊاﻛم ﻛانﺖ ذات ﹶأﺛر 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 وﳎتمعية خﻄﲑﺓ عىل مستو النﻈاﻡ واملﺠتمﻊ ،وجدت معها املرجعية

نفسها بحاجة ماسة اﱃ اصدار بيانات لتوﺿيﺢ بعﺾ االمور او معاجلة اخر او ﺗﺄﻛيد
الدعوﺓ اﱃ ﺗعﺰيﺰ الوحدﺓ او اﻇهار التعاطﻒ مﻊ قﻀايا العرب واملسلمني ،وعىل مد

أحد عﴩ عاما ،اصدر السيد عﲇ السيستاﲏ أربعة وعﴩين بيانا ﻛانﺖ ﺗسﻊ منها
حول االوﺿاﻉ األمنية يف الﺒالد والتفﺠﲑات التﻲ طالﺖ مكاﺗﺐ مراجﻊ ورجال دين
وﺯوار ودور عﺒادﺓ وﻛنائﺲ ومواطنني ،ﻓيام ﺗناولﺖ ﲬﺲ منها الشﺄﻥ السياﳼ العراقﻲ

وﺗداعياﺗﻪ ،وبياناﻥ للرد عىل بعﺾ االخﺒار االعالمية الكاذبة ،وﺛالث بيانات ﺗناولﺖ
الرحلة العالجية للسيد السيستاﲏ اﱃ لندﻥ واالعتداء عىل الﻘرﺁﻥ الكريم يف ﹶأمريكا ،اما
الﺒيانات اﳋمسة املتﺒﻘية ﻓكاﻥ ﺛالث منها ﺿد االعتداءات واالﻏتياالت االﴎائيلية

بحق الشعﺐ الفلسﻄينﻲ االول حول االعتداء عىل الفلسﻄينيني يف ﳐيم جنني والﺜاﲏ
حول استشهاد الشيﺦ اﲪد ياسني ﺯعيم حرﻛة ﲪاﺱ والﺜالﺚ حول االعتداءات
 -1باسم عﺒد السادﺓ ،دور املرجعية يف العملية السياسية يف العراﻕ بعد العاﻡ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٨٦

٩٥

االﴎائيلية عىل قﻄاﻉ ﻏﺰﺓ ،وحول االعتداءات االﴎائيلية ﺿد الشعﺐ اللﺒناﲏ اصدر

بيانني االول حول العدواﻥ عىل لﺒناﻥ عاﻡ  ٢٠٠٦والﺜاﲏ حول ﳎﺰرﺓ قانا يف اجلنوب
اللﺒناﲏ.

)(1

وﺗعد الفتنة الﻄائفية التﻲ سادت الساحة العراقية بعد ﺗفﺠﲑ مرقد االمامني العسكريني

يف سامراء بتاريﺦ  ٢٣ﳏرﻡ اﳊراﻡ 1٤٢٧ﻫﺠرية املواﻓق  ٢٢ﺷﺒاﻁ ٢٠٠٦ﻡ صدمة ﻛﺒﲑﺓ

للعاﱂ أﲨﻊ ﻓﻀال عن الشعﺐ العراقﻲ ،وقد سعﺖ املرجعية الدينية يف النﺠﻒ االرشﻑ
بكل ما أوﺗيﺖ من قوﺓ وﻫيﺒة يف النفوﺱ للوقوﻑ أماﻡ الفتنة الﻄائفية واﳊرب االﻫلية
 ،لينﺠو العراﻕ وﳜرج بسالﻡ ،وألجل ذلﻚ أصدر مكتﺐ السيد السيستاﲏ بيانا ﹶأداﻥ

٩٦

ﻓيﻪ اجلريمة النكراء ،معدﹼ ًا اﳍدﻑ الﺬي يريدﻩ اإلرﻫابيوﻥ والتكفﲑيوﻥ منها ﺇﹺيﻘاﻉ الفتنة
بني ابناء الشعﺐ العراقﻲ لتتاح ﳍم ﻓرصة الوصول اﱃ ﹶأﻫداﻓهم ،ودعا الﺒياﻥ املﺆمنني

بﺄﻥ يعﱪوا عن احتﺠاجهم وﺇﹺدانتهم النتهاﻙ اﳊرمات واستﺒاحة املﻘدسات بالﻄرائق
السلمية ،وأﻛد الﺒياﻥ بﺄﻥ املرجعية ﺗدعو املﺆمنني ﲨيعا أ ﹼ
ال ﺗﺒلﻎ ﲠم ﺷدﺓ اجلريمة اﱃ

ما يريدﻩ االعداء من ﻓتنة طائفية طاملا عملوا عىل ادخال العراﻕ يف اﺗوﳖا(٢).وبعد اﺛنني
وعﴩين يوما من جريمة ﺗفﺠﲑ اإلمامني العسكريني  يف سامراء لدﻥ االرﻫابيني،
وقعﺖ ﻓتنة واقتتال يف بﻐداد وﲥﺠﲑ للمواطنني من بيوﲥم ألسﺒاب طائفية ،ﹶﻓﺄصدر

السيد السيستاﲏ رسالة خاصة اﱃ الشعﺐ العراقﻲ حول الفتنة الﻄائفية دعا ﻓيها الشعﺐ

اﱃ االعتﺼاﻡ بالوحدﺓ وعدﻡ التفرقة ،معﱪا عن عمق اﳊﺰﻥ واالﱂ الﺬي يعتﴫ قلﺒﻪ،

ﳏﺬرا الشعﺐ من الوقوﻉ يف رشﻙ الفتنة الﻄائفية ،مﻄالﺒا ﻛل الفرقاء السياسيني بتحريم

الدﻡ العراقﻲ واﳊوار الﺒناء ﳊل النﺰاعات واﳋالﻓات بعيدا عن التسلﻂ الﻄائفﻲ

والتحكم العرقﻲ.

)(٣

 -1ينﻈر ﻛتاب حامد اﳋفاﻑ الﺒيانات الﺼادرﺓ عن السيد السيستاﲏ،ﻁ،٦مﺼدر سابق.
 -٢حامد اﳋفاﻑ ،الﺒيانات الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٤٩
 -٣املﺼدر السابق  ،ﺹ.1٥٨

- ٤ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﲇ:
وبعد حدوث التحوالت والتﻐﲑات االجتامعية والﺜﻘاﻓية والسياسية املﺨتلفة منﺬ بداية

الﻘرﻥ الرابﻊ اﳍﺠري /العارش امليالدي ،ﺗﺒوأت املرجعية موقعها الﻄﺒيعﻲ ،ﻓيام يسمﻰ

بمرحلة ما بعد الﻐيﺒة الكﱪ ،وقامﺖ بدورﻫا املﻄلوب وﲤكنﺖ من حفظ التشيﻊ من
االﳖيار واالندﺛار ﻛام حدث للكﺜﲑ من املﺬاﻫﺐ االسالمية عﱪ التﺄريﺦ (1).ويكمن ﴎ

الﻘوﺓ والﻘدسية يف موقﻊ املرجعية لد الشيعة يف عنﴫين رئيسيني ﳘا املسﲑ الﻄويل
يف ﳎال االجتهاد واستنﺒاﻁ ﹶأحكاﻡ الﴩيعة حتﻰ الوصول اﱃ االحاطة الواسعة املعﱪ

عنها ﹶ
باألعلمية ،والنﻘاء والنﺰاﻫة يف السلوﻙ اﱃ درجة التﻘو والعدالة (٢).وﳍﺬا ﺗلﻘﻲ
االمة بكل ﺛﻘلها خلﻒ املرجعية باعتﺒارﻫا حلﻘة الوصل بينهم وبني االماﻡ املعﺼوﻡ،

وال ﺗتوقﻒ مهامت املرجﻊ االعىل للشيعة عىل االجتهاد واالﻓتاء والتدريﺲ والﺒحﺚ

والﻘﻀاء وﻓﺼل اﳋﺼومات وﺗربية الكوادر العلمية والﺜﻘاﻓية ،بل ﺗتعد ذلﻚ اﱃ

االﻫتامﻡ باملﺼالﺢ العامة لالمة  ،واﲣاذ املوقﻒ اﳊاسم ﲡاﻩ الﻘﻀايا املﺼﲑية ،وﻫنا

ﺗﱪﺯ الﻘيادﺓ اﳊكيمة والكفاءﺓ االدارية للمرجﻊ يف التﺼدي ملا يعدﹼ ﻩ السياسيوﻥ مﺼدر
الﻘوﺓ يف الﻘرار(٣).وﻏالﺒا ما يكوﻥ السلوﻙ العمﲇ واحدا من اﻛﺜر قوﺓ يف التعﺒﲑ لد

املرجعية الدينية واوساﻁ اﳊوﺯﺓ العلمية ،ﻓعندما يتحرﻙ املرجﻊ بنفسﻪ  ،او يعﻄل درسﻪ

العلمﻲ ،او ما ﺷابﻪ ذلﻚ ﻓهﺬا يعنﻲ اﻥ االمر مهم وحساﺱ وال يمكن السكوت عليﻪ
او ﲡاﻫلﻪ ،ﻓﻘد ﻇهر دور املﲑﺯا ﳏمد ﺗﻘﻲ الشﲑاﺯي ﺯعي ًام مﻸ الفراﻍ السياﳼ الدينﻲ

يف املرجعية الشيعية ،بعد ﻫﺠرﺗﻪ من سامراء اﱃ ﻛربالء وﻛاﻥ لﻪ دور مﺆﺛر يف اإلعداد
 -1عﺒاﺱ االمامﻲ ،الدور السياﳼ للمرجعية الدينية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٣
 -٢املﺼدر السابق ،ﺹ.11
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ .1٢-11

٩٧

للﺜورﺓ العراقية الكﱪ عاﻡ 1٩٢٠ﻡ وﺗﺼديﻪ لﻘيادﲥا ،وقد ﺗويف ،عندما ﻛانﺖ الﺜورﺓ

يف اوج قوﲥا ،يف السابﻊ عﴩ من ﺁب 1٩٢٠ﻡ ،وﻛاﻥ مراجﻊ النﺠﻒ يلتﻘوﻥ باجلموﻉ
الﺒﴩية يف الﺼحن اﳊيدري اذا ﻛاﻥ ﻫناﻙ امر ًا مهم ،ﻓفﻲ ﻛانوﻥ اول عاﻡ 1٩1٤ﻡ
صعد السيد ﻛاﻇم اليﺰدي املنﱪ يف الﺼحن اﳊيدري وخﻄﺐ بالناﺱ خﻄﺒة حﺜهم ﻓيها

عىل الدﻓاﻉ عن الﺒالد االسالمية بوجﻪ االنكليﺰ ،واوجﺐ عىل الﻐنﻲ العاجﺰ بدنا اﻥ

ﳚهﺰ من مالﻪ الفﻘﲑ الﻘوي ،ﻓكاﻥ لكالمﻪ صد رددﺗﻪ االطراﻑ (1).وﻛاﻥ من سياسة

السيد ﳏسن اﳊكيم ﺇذا اراد اﻥ يعﱪ عن ﻏﻀﺒﻪ وعدﻡ رﺿاﻩ االحتﺠاب عن لﻘاء ﳑﺜﲇ

السلﻄة او السفر اﱃ مكاﻥ ﺁخر ﺗعﺒﲑا عن االحتﺠاج واستعراﺿا لﻘوﺓ املرجعية التﻲ

ستﱪﺯ باحتفاالت التوديﻊ واالستﻘﺒال واملواﻛﺒة (٢).ويف عاﻡ 1٩٤٨ﻡ ﻛاﻥ السيد ﳏسن

اﳊكيم ﻏﲑ راﺽ عن اﳊكومة العراقية؛ ألﳖا أمرت اجليش العراقﻲ بالتوقﻒ عن

٩٨

التﻘدﻡ لتحرير ﻓلسﻄني ﻓرﻓﺾ استﻘﺒال امللﻚ والوﴆ ونوري السعيد وﻇل متﺄملا ملا
ﳛدث يف ﻓلسﻄني من الﻘتل وسفﻚ الدماء .وجاء العدواﻥ الﺜالﺛﻲ عىل مﴫ عاﻡ
)(٣

1٩٥٦ﻡ من قﺒل ﻓرنسا وبريﻄانيا واﴎائيل بﺈﺛر قرار الرئيﺲ ﲨال عﺒد الناﴏ ﺗﺄميم
قناﺓ السويﺲ ،ﻓاستنكر السيد اﳊكيم ذلﻚ اﺷد االستنكار وامتنﻊ عن اﳋروج اﱃ صالﺓ
اجلامعة ﹶ
وأيد موقفﻪ علامء النﺠﻒ ومراجعها العﻈاﻡ ،وعﻄل الدرﺱ العاﱄ يف النﺠﻒ
مدﺓ أسﺒوعني .وحني ﺷن عﺒد السالﻡ عارﻑ اﳊرب عىل أﻛراد العراﻕ اجتمﻊ السيد
ﳏسن اﳊكيم بﺠمﻊ من العلامء يف ﻛربالء يف يوﻡ االربعني اﳊسينﻲ عاﻡ 1٩٦٥ﻡ إلدانة
اﳊرب الﻈاملة ،وقد ﹶأﻓتﻰ السيد اﳊكيم بحرمة قتال األﻛراد العراقيني ،جاء ذلﻚ يف

وقﺖ ﻛاﻥ ﻓيﻪ عﺒد السالﻡ عارﻑ قد ﲨﻊ بعﺾ العلامء يف مﺆﲤر ﺇﹺسالمﻲ حﴬﻩ مفتﻲ
بﻐداد وﺷيﺦ االﺯﻫر إلعالﻥ أﻥ ﹶ
األﻛراد »بﻐاﺓ« ﳚوﺯ قتاﳍم ،وﻛاﻥ ملوقﻒ السيد اﳊكيم
 -1ﻛامل سلامﻥ اجلﺒوري ،السيد ﳏمد ﻛاﻇم اليﺰدي ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٢٢
 -٢عﺒاﺱ االمامﻲ ،الدور السياﳼ للمرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٥٣
 -٣ﳏمد حسني الﺼﻐﲑ ،اساطني املرجعية الدينية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٥٨

أﺛرﻩ يف ﺇﹺﻓشال ﻫﺬا املﺆﲤر ،وبالتاﱄ ﻓشل عارﻑ يف اﳊﺼول عىل ﻓتو رشعية ملحاربة

االﻛراد يف ﺷامل العراﻕ (1).ويف عاﻡ 1٩٦٩ﻡ قرر السيد ﳏسن اﳊكيم السفر بنفسﻪ

من مﻘرﻩ يف النﺠﻒ اﱃ بﻐداد العاصمة يف ﳏاولة إلﻇهار سﺨﻄﻪ عىل ﳑارسات )النﻈاﻡ

الﺒعﺜﻲ( التعسفية ﲡاﻩ الشعﺐ العراقﻲ ،وإلعﻄاء السلﻄة انﻄﺒاعا عن قوﺓ معارﺿتﻪ

واﺗساﻉ قاعدﺗﻪ الشعﺒية.

)(٢

وبعد عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ لفﺖ انﻈار الكﺜﲑين ،والسيام السياسيني ،التوجﻪ الكﺒﲑ والناﻓﺬ

للمرجعية الدينية يف النﺠﻒ االرشﻑ ومد نفوذﻫا يف الكﺜﲑ من الﻘﻀايا اﳍامة
واﳊساسة ،ما دﻓعهم اﱃ التوجﻪ اليها واألخﺬ برأﳞا عىل الرﻏم من اختالﻑ وجهات

نﻈرﻫا مﻊ اعﻀاء يف ﳎلﺲ اﳊكم او رﺅساء اﳊكومات الالحﻘة أو أعﻀاء ﻓيها ،
حتﻰ ﳑﺜل االمم املتحدﺓ ﻛاﻥ يعرﺽ ﺁراءﻩ ومﻘﱰحاﺗﻪ عىل املرجعية الدينية يف النﺠﻒ

االرشﻑ قﺒل طرحها بشكل ﳖائﻲ وعلنﻲ(٣).ويف املﻘابل ﱂ ﺗفرﺽ املرجعية الدينية رأيا

عىل أحد أبدا ،وﺇنام حتاول اﻥ ﺗﺒدي رأﳞا ﻓﻘﻂ يف االمور التﻲ يتم التشاور او االستفسار

عنها من قﺒل أي ﻛاﻥ ،اال اﻥ ايامﻥ الناﺱ بدورﻫا وحسن ﻇنهم ﲠا ﻫو الﺬي يدﻓعهم

لاللتﺰاﻡ بﻪ وحتويل رأﳞا وﻛﺄنﻪ ﻓتو ملﺰمة(٤).واملعروﻑ عن السيد السيستاﲏ ،عىل
وجﻪ التحديد ،عﺰوﻓﻪ عن التعاطﻲ يف الشﺄﻥ السياﳼ ،ولو ﻛاﻥ السياسيوﻥ يف العراﻕ
اجلديد بمستو املسﺆولية واﳊدث التﺄرﳜﻲ الكﺒﲑ ،ملا اﺿﻄر السيد السيستاﲏ أﻥ

يتﺼد ﲠﺬﻩ الﻄريﻘة ،اال اﻥ ﺗﴫﻑ اﻏلﺐ الﻘادﺓ من منﻄلﻘات اﺛنية او دينية او قومية
او طائفية ﺿيﻘة ،وعدﻡ ﺗﻘديمهم املﺼلحة الوطنية العراقية العامة عىل املﺼالﺢ اﳊﺰبية

الﻀيﻘة  ،ﻫﻲ التﻲ ﲪلﺖ املرجعية الدينية مسﺆولية ﺗارﳜية من اجل االطمﺌناﻥ عىل ﺗﻘدﻡ
 -1عﺒاﺱ االمامﻲ ،الدور السياﳼ للمرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٥٣
 -٢جودت الﻘﺰوينﻲ ،املرجعية الدينية العليا ،مﺼدر سابق ،ﺹ .٢٨٣
 -٣ﳏمد صادﻕ بحر العلوﻡ ،االماﻡ السيستاﲏ ﺷيﺦ املرجعية املعاﴏﺓ ،دار املحﺠة الﺒيﻀاء ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠٠٩،ﺹ .٢٠
 - ٤سليم اجلﺒوري ،السيد السيستاﲏ مرجعية االنسانية والعيش املشﱰﻙ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٠٨

٩٩

العملية السياسية اجلديدﺓ باالﲡاﻩ الﺼحيﺢ (1).وقد عﱪ مكتﺐ السيد السيستاﲏ عن ذلﻚ

بوﺿوح يف أحد بياناﺗﻪ حيﺚ قال»:عىل الرﻏم من اﻫتاممﻪ الﺒالﻎ ومتابعتﻪ املستمرﺓ للشﺄﻥ

العراقﻲ بﺠميﻊ جوانﺒﻪ اال انﻪ دأب عىل عدﻡ التدخل يف ﺗفاصيل العمل السياﳼ وﻓسﺢ
املﺠال ملن ينتﺨﺒهم الشعﺐ العراقﻲ من السياسيني ملامرسة ﻫﺬﻩ املهمة ،ويكتفﻲ سامحتﻪ

بﺈبداء النﺼﺢ واالرﺷاد ملن يﺰورﻩ ويلتﻘﻲ بﻪ من اعﻀاء ﳎلﺲ اﳊكم والوﺯراء وﺯعامء
االحﺰاب وﻏﲑﻫم«.

)(٢

ويف الﺜاﲏ والعﴩين من ﺷﺒاﻁ عاﻡ ٢٠٠٦ﻡ ،ﺗم ﺗفﺠﲑ الﻘﺒة الﺬﻫﺒية ملرقد االمامني

عﲇ اﳍادي واﳊسن العسكري يف سامراء ،الﺬي أد ﺇﱃ ﺇحداث أﴐار جسيمة باملرقد،
وعىل الفور عﻘد مراجﻊ الدين اجتامع ًا يف بيﺖ ﺁية اﷲ السيد عﲇ السيستاﲏ بالنﺠﻒ األرشﻑ

1٠٠

ﺿم السيد عﲇ السيستاﲏ والسيد ﳏمد سعيد اﳊكيم والشيﺦ بشﲑ النﺠفﻲ والشيﺦ ﳏمد
اسحاﻕ الفياﺽ للﺒحﺚ يف اﳊادث ،وﻛاﻥ ﳍﺬا السلوﻙ العمﲇ االول من نوعﻪ الﺬي

يتم ﺗداول صورﻩ اعالميا ،اﺛر ﻛﺒﲑ يف السيﻄرﺓ عىل الفورﺓ الشديدﺓ التﻲ احدﺛها التفﺠﲑ
يف الشارﻉ العراقﻲ بعد صدور دعوات من االجتامﻉ للتهدئة واالبتعاد عن رد ﹾات الفعل
املﻀادﺓ ،واعالﻥ اﳊداد مدﺓ سﺒعة اياﻡ.

)(٣

ومن جانﺐ ﺁخر ،ﻓﺈﹺﻥ ﺗدﻫور األوﺿاﻉ األمنية واالقتﺼادية واﳋدمية واستﴩاء الفسادين

املاﱄ واالداري وسﻊ من اﳍوﺓ بني املرجعية والسياسيني واملسﺆولني اﳊكوميني ،بعد اﻥ

عﺠﺰت عن اقناﻉ السياسيني عىل الرﻏم من مناﺷداﲥا الكﺜﲑﺓ لتعديل الواقﻊ ورﻓﻊ مستو
اﳋدمات ووقﻒ التدﻫور االمنﻲ ،ﺛم جاءت التﻈاﻫرات الشعﺒية يف بﻐداد وبﻘية املحاﻓﻈات

العراقية يف اﳋامﺲ والعﴩين من ﺷﺒاﻁ عاﻡ ٢٠11ﻡ بالتﺰامن مﻊ الربيﻊ العرﰊ ،ﻓﺄصدر
السيد السيستاﲏ بيانا يف اليوﻡ التاﱄ للمﻈاﻫرات جاء ﻓيﻪ»:اﻥ املرجعية الدينية العليا اذ ﺗﻘدر

 -1املﺼدر السابق  ،ﺹ.1٠٩
 - ٢عامر الﺒﻐدادي ،ﻓﻘيﻪ عﴫ ورجل سياسة ملحات من حياﺓ االماﻡ السيستاﲏ ،الرائد للﻄﺒاعة ،النﺠﻒ االرشﻑ ،ﻁ ،٢د.ت ،ﺹ.٣٧
 - ٣املوقﻊ الرسمﻲ للسيد السيستاﲏ www.sistani.org

عاليا اداء املواطنني االعﺰاء ﳑن ﺷارﻛوا يف مﻈاﻫرات يوﻡ امﺲ بﺼورﺓ سلمية حﻀارية
ومن ﱂ يشارﻛوا حتسﺒا ملﺨاطر استﻐالﳍا من قﺒل ذوي املﺄرب اﳋاصة ،ﺗدعو ﳎلﺲ النواب
واﳊكومة العراقية اﱃ اﲣاذ خﻄوات جادﺓ وملموسة يف سﺒيل حتسني اﳋدمات العامة

والسيام الﻄاقة الكهربائية ومفردات الﺒﻄاقة التموينية وﺗوﻓﲑ ﻓرﺹ العمل للعاطلني
ومكاﻓحة الفساد املستﴩي يف ﳐتلﻒ دوائر الدولة ،وقﺒل ﻫﺬا وذاﻙ :اﲣاذ قرارات حاسمة

بﺈﹺلﻐاء االمتياﺯات ﻏﲑ املﻘﺒولة التﻲ منحﺖ لﻸعﻀاء اﳊاليني والسابﻘني يف ﳎلﺲ النواب

وﳎالﺲ املحاﻓﻈات ولكﺒار املسﺆولني يف اﳊكومة؛ من الوﺯراء وذوي الدرجات اﳋاصة
وﻏﲑﻫم ،واالمتناﻉ عن استحداث مناصﺐ حكومية ﻏﲑ ﴐورية ﺗكلﻒ سنويا مﺒالﻎ

طائلة من اموال ﻫﺬا الشعﺐ املحروﻡ والﻐاء ما ﻫو قائم منها .اﻥ املرجعية الدينية التﻲ

طاملا اﻛدت عىل املسﺆولني ﴐورﺓ العمل عىل حتﻘيق مﻄالﺐ الشعﺐ املﴩوعة ،حتﺬر من
مﻐﺒة االستمرار عىل النهﺞ اﳊاﱄ يف ادارﺓ الدولة وﳑا يمكن اﻥ ينﺠم عن عدﻡ االﴎاﻉ يف
وﺿﻊ حلول جﺬرية ملشاﻛل املواطنني التﻲ صﱪوا عليها طويال (1).«.وﻓيام بعد أﻛد مكتﺐ

السيد السيستاﲏ اﻥ املرجﻊ االعىل يمتنﻊ عن استﻘﺒال أي سياﳼ عراقﻲ أو مسﺆول يف
اﳊكومة ألﳖم ال ينﺼتوﻥ اﱃ نﺼائﺢ املرجعية وﺗوجيهاﲥا املتعلﻘة بمﺼلحة الشعﺐ وألنﻪ

ﻏﲑ راﺽ عن ادائهم (٢).ﻓيام استمر السيد السيستاﲏ يف استﻘﺒال املواطنني بشكل اعتيادي
واستﻘﺒال الوﻓود الرسمية العربية والدولية.

ﺍﳋﻼﺻﺔ:
عىل الرﻏم من الﻈروﻑ املﺨتلفة التﻲ مرت ﲠا املرجعية الدينية يف النﺠﻒ االرشﻑ

نﺠحﺖ ،عﱪ وسائل خﻄاﲠا املﺒارشﺓ ومنها الفتو وخﻄﺐ اجلمعة واملنابر اﳊسينية
والﺒيانات عند الﴬورﺓ اﱃ جانﺐ املواقﻒ العملية عىل االرﺽ يف قيادﺓ االمة باالﲡاﻩ

 - 1حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٩1
 - ٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٢1٣

1٠1

الﺼحيﺢ ،وصناعة الراي العاﻡ وﺗوجيهﻪ بام يﺼﺐ باﲡاﻩ املﻄالﺒة باﳊﻘوﻕ املﴩوعة

ومواجهة املﺨﻄﻄات املﻀادﺓ ،والسيام يف بعﺾ املراحل الﺼعﺒة واﳊساسة التﻲ
ﺷهدت ﺿﺒابية يف الﺼورﺓ ،او ﺗداخال يف املواقﻒ واالحداث.

1٠٢

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﲏ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﴍﺓ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ:
للمرجعية الدينية ادوات ﻏﲑ مﺒارشﺓ حترﻙ ﲠا الرأي العاﻡ ،ﻛالتﴫﳛات

والترسيﺒات واالجوبة اﳋﻄية لوسائل االعالﻡ املﺨتلفة ،والعمل مﻊ املنﻈامت الدولية

ﻛاألمم املتحدﺓ ﳊل املشاﻛل الﺼعﺒة .ونحاول ﻫنا ﺗسليﻂ الﻀوء عىل أبرﺯ ﻫﺬﻩ الوسائل
واالدوات:

ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ:
ﻫناﻙ أذرﻉ مهمة لسلﻄة الراي العاﻡ ومنها االعالﻡ صاحﺐ التﺄﺛﲑ اﳍاﻡ يف

النﻈامني السياﳼ واﳊكومﻲ (1).ويعد االعالﻡ ﺁلية مهمة للتﺄﺛﲑ يف ﳎريات االمور سواء
التﺄﺛﲑ يف الراي العاﻡ او يف الﻘرارين السياﳼ واﳊكومﻲ ،وﳍﺬا عد االعالﻡ سلﻄة رابعة

ﺗواﺯي السلﻄات الﺜالﺛة االخر التﴩيعية والتنفيﺬية والﻘﻀائية ،بل قد ﺗﺬﻫﺐ بعﺾ
النﻈريات اﳊديﺜة اﱃ اﻥ االعالﻡ يفوﻕ الﻘدرات االخر يف الﻘوﺓ والتﺄﺛﲑ واالحاطة

بتفاصيل االمور ومن ﺛم نﻘلها للرأي العاﻡ (٢).ومنﺬ سﻘوﻁ النﻈاﻡ السابق يف  ٩نيساﻥ

عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ،أدرﻙ اجلميﻊ اﻥ اية اﷲ السيستاﲏ ﻫو الﻄرﻑ االﻛﺜر ﺗﺄﺛﲑا يف الوسﻂ
الشيعﻲ العراقﻲ ،وبالتاﱄ ﻫو صاحﺐ الكلمة الفﺼل يف ﺗوجيﻪ الشارﻉ العراقﻲ ،يف
وقﺖ ﻛانﺖ ﻓيﻪ قوات التحالﻒ الدوﱄ ،وسلﻄة االئتالﻑ التﻲ ﺷكلتها يف أمﺲ اﳊاجة
اﱃ ﲥدئة الرأي العاﻡ العراقﻲ ،والسيام الوسﻂ الشيعﻲ بوصفﻪ املكوﻥ االﻛﱪ والﻀحية
االوﱃ لسياسات النﻈاﻡ السابق .ولﺬلﻚ اﳖالﺖ االسﺌلة من وسائل االعالﻡ املحلية

والعربية والعاملية املﺨتلفة عىل مكتﺐ السيد السيستاﲏ يف النﺠﻒ .وعىل الرﻏم من
 -1ﻛامل خورﺷيد مراد ،مدخل اﱃ الراي العاﻡ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٣٦
 -٢الشيﺦ ﳏمد السند ،اسﺲ النﻈاﻡ السياﳼ عن االمامية ،دار االمﲑﺓ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠1٢ ،ﺹ .٣٨

1٠٣

حﺬر السيد السيستاﲏ الشديد واﺿﻄرار مكتﺒﻪ إلصدار أﻛﺜر من ﺗكﺬيﺐ ألخﺒار نسﺒﺖ

اﱃ مﺼادر مﻘربة منﻪ ،بوصفﻪ ﱂ يكن يسمﺢ باستﻐالل اسمﻪ واصدار ﺁراء ومواقﻒ ال

علم لﻪ ﲠا ،وﻛاﻥ يكﺬب أي مﺼدر لﻺﺷاعة (1).اال انﻪ ﺗعامل بﺬﻛاء مﻊ وسائل اعالمية

بعﻀها بدت منتﻘاﺓ إليﺼال رسائل ﳏددﺓ يريد املرجﻊ االعىل ايﺼاﳍا اﱃ جهة او جهات
معينة او اﱃ الرأي العاﻡ مﺒارشﺓ وعن وعﻲ وﲣﻄيﻂ مسﺒﻘني ،ويف جواب لﻪ عىل سﺆال

لﺼحيفة الواﺷنﻄن بوسﺖ االمريكية عن جدول اعامل السيد السيستاﲏ اجاب مكتﺒﻪ
اﻥ املرجﻊ يﻘﴤ بعﺾ الوقﺖ يف متابعة ما ﺗﺒﺜﻪ وسائل االعالﻡ املﺨتلفة.

)(٢

وﺗوﻛد

مﺼادر يف مكتﺒﻪ اﻥ نﴩﺓ يومية ﺗﻘدﻡ اﱃ السيد السيستاﲏ ويﻄلﻊ عليها ﺷﺨﺼيا ﺗتﻀمن

أبرﺯ ما ﺗﺒﺜﻪ الفﻀائيات ووسائل االعالﻡ يف ﳎاالت متعددﺓ بام ﻓيها التﻘارير اﳋدمية

1٠٤

واالنسانية وانﻪ يﺄمر بحل بعﻀها عﱪ مكتﺒﻪ ويتواصل يف بعﻀها مﻊ املسﺆولني املعنيني.
اﻥ ﺗعامل السيد السيستاﲏ مﻊ وسائل االعالﻡ امتاﺯ باﳊﺬر الشديد والدقة يف انتﻘاء

املفردات لتكوﻥ بعيدﺓ عن التﺄويل والتحريﻒ ،والﺬي يتابﻊ اجوبتﻪ عن اسﺌلة وسائل

االعالﻡ خاصة االعالﻡ الﻐرﰊ الدقيق واملحﱰﻑ ير اﻥ جوابﻪ ال يفتﺢ ﳎاال اخر

لﻸسﺌلة املحرجة ،ﻓحني سﺄلﻪ صحفﻲ ﻓرنﴘ عن الوقﺖ املناسﺐ ﳋروج االمريكاﻥ
من العراﻕ اجابﻪ السيد السيستاﲏ بالﻘول » :ال مﱪر لوجودﻫم من االساﺱ ،واذا ﻛانﺖ
ﻫناﻙ حاجة اﱃ قوات اجنﺒية ﳊفظ االمن واالستﻘرار يف العراﻕ يف املرحلة االنتﻘالية

ﻓلتكن حتﺖ مﻈلة االمم املتحدﺓ«(٣).وﻫﺬا اﳊﺬر عﱪ عنﻪ مكتﺐ السيد السيستاﲏ يف

جوابﻪ عن سﺆال ملﺠلة املكتﺒة التابعة للنادي اﳊسينﻲ يف النﺒﻄية بلﺒناﻥ حول ﺿعﻒ

الﻈهور االعالمﻲ للسيد السيستاﲏ حيﺚ قال » :اﻥ مكتﺐ سامحة السيد داﻡ ﻇلﻪ ال
يتعامل مﻊ وسائل االعالﻡ اال يف حدود الﴬورﺓ ،وﻓﻘا للمنهﺞ الﺬي رسمﻪ لﻪ سامحة
 -1ﳏمد صادﻕ بحر العلوﻡ ،االماﻡ السيستاﲏ ﺷيﺦ املرجعية املعاﴏﺓ ،دار املحﺠة الﺒيﻀاء ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠٠٩،ﺹ.٩٥
 -٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٣٤
 -٣ﻏالﺐ الشهﺒندر ،السيستاﲏ راﻫنا ،الدار الﺒيﻀاء ،لﺒناﻥ ،بﲑوت ،٢٠1٥،ﺹ .٣٨-٣٧

السيد ،واملﺆمل من املﺆمنني اﻥ ينتﺒهوا لﻸساليﺐ ﻏﲑ املهنية التﻲ ﲤارسها العديد من
وسائل االعالﻡ ويتﺜﺒتوا ﻓيام ينﴩ ﻓيها حول سامحة املرجﻊ«.

)(1

و يف ﻛتاب » النﺼوﺹ الﺼادرﺓ عن سامحة السيد السيستاﲏ يف املسﺄلة العراقية«

نﴩ الناطق الرسمﻲ باسم السيد عﲇ السيستاﲏ حامد اﳋفاﻑ ﳎموعة من االسﺌلة التﻲ
وجهتها للمرجﻊ وسائل االعالﻡ بدءا من  -٢٩ﳏرﻡ 1٤٢٤ -ﻫـ \ ٢٠٠٣ -٤ -٢ﻡ.

)(٢

ﺗﻀمن الكتاب ﳎموعات من االسﺌلة ﺿمﺖ ستة وﲬسني ومائة سﺆاال متنوعا ،من
اﺛنني وعﴩين وسيلة اعالمية عربية واجنﺒية ،من ﺗسﻊ دول ،اﱃ جانﺐ بعﺾ الﺼحﻒ
املحلية العراقية(٣).وﻛانﺖ النسﺒة االﻛﱪ من ﻫﺬﻩ االسﺌلة للﺼحاﻓة االمريكية حيﺚ

ارسلﺖ ﺛامﲏ وسائل اعالﻡ امريكية من صحﻒ وﳎالت وقنوات ﻓﻀائية أربﻊ وستني

سﺆاال متنوعا ،أي ما يعادل  %٤1من ﳎمل االسﺌلة الواصلة يف ﺗلﻚ الفﱰﺓ.

)(٤

 -1حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ عن سامحة السيد السيستاﲏ ،ﺹ ،٦دار الﺒﺬرﺓ ،النﺠﻒ االرشﻑ ،٢٠٠٩ ،ﺹ.٩٨
 -٢املﺼدر السابق.
 -٣املﺼدر السابق.
 -٤انﻈر اجلدول رقم ).(٣
-

ﳐﻄﻂ رقم ) (٣عدد وسائل االعالﻡ التﻲ وجهﺖ اسﺌلة للسيد السيستاﲏ )اعداد الﺒاحﺚ(

1٠٥

ﳐﻄﻂ رقم ) (٤عدد االسﺌلة املوجهة للسيد السيستاﲏ بحسﺐ الدول )اعداد الﺒاحﺚ(
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جدول رقم ) (٣عدد وسائل االعالﻡ بحسﺐ الدول التﻲ وجهﺖ اسﺌلة للسيد السيستاﲏ )اعداد الﺒاحﺚ(

اما املحاور الرئيسية التﻲ دارت عليها االسﺌلة العاملية ،باستﺜناء االمريكية ،بام ﻓيها اسﺌلة

بعﺾ الﺼحﻒ املحلية والعراقية الﺼادرﺓ من اﳋارج ،ﻓهﻲ الدستور ،واالنتﺨابات ،وﳎلﺲ
اﳊكم ،وﺷكل الدولة اجلديدﺓ ،ودور رجال الدين ﻓيها ،واالوﺿاﻉ االمنية ،والعالقة مﻊ

دول التحالﻒ وقوات االحتالل يف الﺒلد .وﻛاﻥ ﺷكل العراﻕ اجلديد ﳛتل املرﺗﺒة االوﱃ
بنسﺒة  ،%1٧٫٦ﻓيام ﻛاﻥ معدل االسﺌلة عن الدور املفﱰﺽ لرجال الدين يف العراﻕ اجلديد

 ،%1٤٫٧وموﺿوﻉ العالقة مﻊ قوات التحالﻒ ﺷكل  %1٣من االسﺌلة ،مﻘابل %1٢٫٥

ملوﺿوﻉ الدستور ،اما االحداث االمنية ﻓحﻈيﺖ ب  %11٫٧من االسﺌلة ،اما دور االمم
املتحدﺓ ﻓحﺼل عىل  %٢٫٥من ﳎمل االسﺌلة.

)(1
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جدول رقم) (٤نسﺒة االﻫتاممات يف اسﺌلة الﺼحاﻓة العاملية باستﺜناء الﺼحﻒ االمريكية )اعداد الﺒاحﺚ(
 -1انﻈر جدول رقم).(٤

1٠٧

اما اﲡاﻫات االسﺌلة التﻲ قدمتها الﺼحاﻓة االمريكية للسيد عﲇ السيستاﲏ ﻓكانﺖ

ﳐتلفة  ،حيﺚ ﻛانﺖ  %٦٨منها عن دور رجال الدين يف العراﻕ اجلديد وما اذا ﻛاﻥ

سيﻄﺒق االنموذج االيراﲏ لوالية الفﻘيﻪ ،حيﺚ اﻇهر استﻄالﻉ للرأي العاﻡ العراقﻲ
اجري يف ﺁب عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ بتكليﻒ من الواليات املتحدﺓ االمريكية اﻥ نسﺒة  %٨٧من

العراقيني ﺗفﻀل اﻥ ﺗشارﻙ اجلامعات الدينية يف السلﻄة اﳊكومية ،ﻓيام ايد  %٥٦منهم
اﻥ يكوﻥ للﺰعامء الدينيني دور يف السياسة ،وﻛاﻥ رأي ﺛلﺚ العراقيني الﺬي استﻄلعﺖ
ﺁراﺅﻫم اﳖم يفﻀلوﻥ اقامة دولة اسالمية يف بالدﻫم (1).وحل بعدﻩ موﺿوﻉ رﺅية

املرجعية ملﺠلﺲ اﳊكم وقراراﺗﻪ التﻲ قوبل بعﻀها باعﱰاﺽ املرجعية ﻛﻘانوﻥ املرحلة

االنتﻘالية للعراﻕ اجلديد بنسﺒة  ،%٤٢٫٨اما العالقة مﻊ التحالﻒ وقواﺗﻪ يف العراﻕ

ﻓحﻈﻲ بنسﺒة  ٣٦٫٣من اسﺌلة االعالﻡ االمريكﻲ مﻘابل  %٣٣٫٣ملوﺿوﻉ الدستور،

1٠٨

و %٢٨٫٥ملوﺿوﻉ االنتﺨابات وما صاحﺒها من جدل بني املرجعية والسلﻄة املدنية
االمريكية يف العراﻕ  ،و %٢٦٫٦من االسﺌلة قاﻡ عىل ﺷكل العراﻕ اجلديد بنﻈر املرجعية

الدينية  ،ﻓيام ﱂ ﺗعر الﺼحاﻓة االمريكية أي اﻫتامﻡ لﻸمم املتحدﺓ ودورﻫا يف العراﻕ ،وربام
يرد اختالﻑ اسﺌلة الﺼحاﻓة االمريكية عن ﻏﲑﻫا اﱃ اختالﻑ اﳋﻄﻂ االمريكية حيال

العراﻕ ،ﻛوﳖا الﻘائد الفعﲇ واالﻛﱪ للتحالﻒ الدوﱄ الﺬي احتل العراﻕ ،او اختالﻑ
اﻫتاممات الرأي العاﻡ الداخﲇ االمريكﻲ ،عىل سﺒيل املﺜال  ،وامريكا ﻛاﻥ ﺗرﻓﺾ يف
الﺒداية أي دور لﻸمم املتحدﺓ يف العراﻕ ولﺬلﻚ ﱂ ﺗعر الﺼحاﻓة االمريكية أي اﻫتامﻡ

ﳍﺬا املوﺿوﻉ .

)(٢

 -1الري دايموند ،النﴫ املهدور االحتالل االمريكﻲ واجلهود املتﺨﺒﻄة إلحالل الديمﻘراطية يف العراﻕ ،مرﻛﺰ اﳋليﺞ لﻸبحاث،

دﰊ ،االمارات العربية املتحدﺓ ،٢٠٠٧ ،ﺹ.٨٣
 -٢انﻈر جدول رقم )(٥

ت

اﻟموﻀوع

ﻋدد

ﻋدد اﻻﺴئﻠﺔ

اﻻﺴئﻠﺔ

اﻻﻤر��یﺔ

ﻨسبﺔ اﻻﺴئﻠﺔ

اﻟمرﺘبﺔ

١

اﻟدﺴتور

٢١

٧

٪ ٣٣,٣

٥

٢

اﻻﻨتخﺎ�ﺎت

٧

٢

٪ ٢٨,٥

٧

٣

ﻤجﻠس اﻟح�م

١٤

٦

٪ ٤٢,٨

٢

٤

رﺠﺎﻝ اﻟدﻴن

٢٥

١٧

٪ ٦٨

١

٥

ﺸ�ﻞ اﻟدوﻟﺔ

٣٠

٨

٪ ٢٦,٦

٨

٦

اﻻﻤن

٢٠

٨

٪ ٤٠

٣

٧

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻟتحﺎﻟﻒ

٢٢

٨

٪ ٣٦,٣

٤

٨

اﻟمتﻔرﻗﺔ

٢٧

٨

٪ ٢٩,٦

٦

٩

اﻻﻤم اﻟمتحدة

٤

٠

٪٠

١٦٥

٦٤

اﻟمجموع

جدول رقم) (٥نسﺒة اسﺌلة الﺼحاﻓة االمريكية للسيد السيستاﲏ قياسا لﻸسﺌلة الكلية )اعداد الﺒاحﺚ(.

ﺍﻟﺘﴪﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ.
اﻥ التﻐيﲑات التﻲ حتدث يف الﻘﻀايا االجتامعية وسنن التﻄور التارﳜﻲ يف

املﺠتمعات ال يمكن حتديدﻫا بﻄرائق حسابية رقمية ،بل ﻫﻲ ﺗفاعالت مستمرﺓ ،ﺗﺄخﺬ
اﺷكاال ﳐتلفة لتحﻘيق ﻫدﻓها املﻄلوب يف ﻛل ﻓﱰﺓ من ﻓﱰات التاريﺦ ،وعىل مر التاريﺦ،

سعﺖ املرجعية الدينية لالحتفاﻅ بدورﻫا يف املﺠتمﻊ املسلم واداء رسالتها ،وﺗﻘديم ما
ﺗتمكن من اجل حفظ الدين ونﴩﻩ والدﻓاﻉ عنﻪ بحسﺐ اإلمكانات املتاحة والوسائل
املناسﺒة يف ﻛل مرحلة من املراحل.

)(1

 -1عﺒاﺱ االمامﻲ ،الرقابة العامة للمرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٦٣

1٠٩

واملرجعية الدينية بام ﳍا من مكانة اجتامعية وروحية وسياسية متميﺰﺓ وﺛﻘة ﻛﺒﲑﺓ يف

نفوﺱ ابناء املﺠتمﻊ املسلم ،ﺗﻘوﻡ باملﻘابل بالدﻓاﻉ عن حﻘوقهم ،والسيام اﻥ الكﺜﲑين

منهم يعرﻓوﻥ الواجﺒات امللﻘاﺓ عىل عاﺗﻘهم ويﺆدوﳖا بكل جد ،لكنهم ال يعرﻓوﻥ

حﻘوقهم ليﻄالﺒوا ﲠا ،وﻫنا يﺄﰐ دور املرجعية لتﺒياﻥ ﻫﺬﻩ اﳊﻘوﻕ وحﺜهم عىل املﻄالﺒة
ﲠا ،بﺨلق مناخات سليمة لنمو العدالة وحتفيﺰﳞم عىل أداء واجﺒاﲥم واملﻄالﺒة بحﻘوقهم
املﴩوعة.

)(1

ولﻘد استﺨدمﺖ املرجعية أساليﺐ ﺷتﻰ يف ﺗوعية الناﺱ وﺗوجيﻪ الرأي

العاﻡ باﲡاﻩ مواجهة اﳋروقات والتﺠاوﺯات عىل األمالﻙ العامة والنﻈاﻡ العاﻡ ،ومن
بينها أسلوب ﺗرسيﺐ االستفتاءات واالجوبة املﻘدمة من املواطنني اﱃ الراي العاﻡ
وسائل االعالﻡ ليﻄلﻊ عليها اﻛﱪ عدد ﳑكن من املواطنني ،ﻓاملرجعية بحسﺐ ما ﻫو
معروﻑ ﺗتلﻘﻰ الكﺜﲑ من االسﺌلة واالستفتاءات من اﺷﺨاﺹ احيانا ومن » ﲨﻊ من

11٠

املﺆمنني« و ﺗﺬيل االسﺌلة يف احياﻥ اخر ،ﻓعند دخول الﻘوات االمريكية اﱃ العراﻕ
عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ اﳖارت دوائر الدولة العراقية ،وقاﻡ الناﺱ باالستحواذ عىل املمتلكات

العامة ﻛاملدارﺱ والﺒلديات وادوية املﺬاخر واملستشفيات ،ﻓاستفتﻰ »ﲨﻊ من املﺆمنني«
السيد عﲇ السيستاﲏ عىل ذلﻚ ﻓﺄجاب »ال ﳚوﺯ اخﺬ ﳾء منها وﳛرﻡ التعامل ﲠا،

ومن ﻓعل ذلﻚ ﻛاﻥ ﺿامنا«(٢).جواب ﺁخر عن سﺆال يف املوﺿوﻉ نفسﻪ اﻓتﻰ السيد

عﲇ السيستاﲏ بالتحفظ عىل ﻫﺬﻩ املواد وﲨعها يف مكاﻥ واحد بﺈرشاﻑ جلنة من اﻫاﱄ
املنﻄﻘة لتسليمها اﱃ اجلهات ذات الﺼالحية الحﻘا (٣).وعند ﺗعرﺽ املتاحﻒ العراقية

للنهﺐ والعﺒﺚ أﻓتﻰ السيد عﲇ السيستاﲏ جوابا عن سﺆال بعﻀهم بحرمة االحتفاﻅ

ﲠا او بيعها او رشائها والﺰﻡ بوجوب ﺇﹺعادﲥا اﱃ املتاحﻒ الوطنية ،ولعلﻪ من الﻐريﺐ أﻥ
يتﺼد مرجﻊ دينﻲ ملوﺿوعة اﻵﺛار يف وقﺖ ﹼيعدﻫا بعﻀهم ﺗنم عن نﺰعة وﺛنية ويفتﻲ

 -1عﺒاﺱ االمامﻲ ،الرقابة العامة للمرجعية ،مﺼدر سابق  ،ﺹ.1٤٣
 -٢حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،ﺹ.1٣
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ.1٥

بتدمﲑﻫا (1).وحول الفساد اإلداري يف دوائر الدولة قال السيد عﲇ السيستاﲏ  » :ﳛرﻡ

عىل املوﻇفني التﺨلﻒ عن أداء واجﺒاﲥم بمﻘتﴣ عﻘود ﺗوﻇيفهم الناﻓﺬﺓ عليهم رشعا،
ﻛام ﳛرﻡ عليهم ﲡاوﺯ الﻘوانني والﻘرارات الرسمية ﳑا يتعني رعايتها بموجﺐ ذلﻚ ،وما
يﺄخﺬﻩ املوﻇﻒ من املال – من املراجﻊ او ﻏﲑﻩ – خالﻓا للﻘانوﻥ سحﺖ حراﻡ ،ﻛام اﻥ
اﻫدار املال العاﻡ واالستحواذ عليﻪ بل مﻄلق التﴫﻑ ﻏﲑ الﻘانوﲏ ﻓيﻪ حراﻡ ويستوجﺐ

الﻀامﻥ واﺷتﻐال الﺬمة«) (٢ويتوجﻪ بعﻀهم للسيد السيستاﲏ بسﺆال عن حكم رشاء

األسلحة للدﻓاﻉ عن النفﺲ ﻓيﺠيﺐ »اﻥ االسلحة املنهوبة من مراﻛﺰ اجليش ونحوﻫا

ﺗﺒﻘﻰ ملكا للدولة وال ﳚوﺯ التعامل ﲠا بل البد من ﲨعها وحفﻈها بﺈرشاﻑ جلنة من
اﻫاﱄ املنﻄﻘة لتسلم اﱃ اجلهة ذات الﺼالحية الحﻘا ،وليﺲ لﻐﲑ اجلهات املسﺆولة عن

االمن ﲪل االسلحة واطالﻕ العيارات النارية من ﻏﲑ ﴐورﺓ« (٣).ﻛل ﻫﺬﻩ االجابات

املنﻈمة ﺗﺼﺒﺢ يف متناول الناﺱ لتعم الفائدﺓ ويتحﻘق اﳍدﻑ وﻫو ﲪاية املمتلكات
العامة وحفظ النﻈاﻡ ،وبحسﺐ ما ورد يف ﻛتاب » النﺼوﺹ الﺼادرﺓ عن سامحة السيد

السيستاﲏ« ﳊامد اﳋفاﻑ الناطق باسم السيد السيستاﲏ ﻓﺈﻥ  %٣٦من االسﺌلة التﻲ
اعﻘﺒﺖ سﻘوﻁ النﻈاﻡ ﺗناولﺖ مواﺿﻊ ﻓيها ﲡاوﺯ عىل الﻀوابﻂ الﻘانونية يف الﺒلد مﻊ

ﻏياب الدولة واجهﺰﲥا ،اذ اﻥ عﴩ ًا من االجابات ،التﻲ ﺗﻀمنﺖ ستة وعﴩين سﺆاال

حرمﺖ ﻓيها املرجعية بيﻊ االسلحة املنهوبة من املعسكرات ورشائها ،او التﺠاوﺯ عىل

خﻄوﻁ الشﺒكات الكهربائية واﻵﺛار واملواقﻊ االﺛرية والنفﻂ والوقود وحرمة املتاجرﺓ

باملرسوقات من الدوائر اﳊكومية وﲥريﺐ املﺨدرات او دخول اﳊدود بﺼورﺓ ﻏﲑ

قانونية او نﺒش املﻘابر اجلامعية ،وﻫﻲ الﻈواﻫر التﻲ بدأت ﺗتفشﻰ يف املﺠتمﻊ وأرادت

املرجعية التﺼدي ﳍا  ،واملوﺿوﻉ الﺜاﲏ ﻫو التﺠاوﺯ عىل املمتلكات العامة واملستشفيات

 -1ﻏالﺐ الشابندر ،السيستاﲏ راﻫنا ،ﺹ.٢11
 -٢حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٣٦
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ.1٥
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ودوائر الدولة وأراﺿيها أو السكن ﻓيها حيﺚ انتﴩت ﻫﺬﻩ الﻈاﻫرﺓ ﻛﺜﲑا بعد سﻘوﻁ النﻈاﻡ

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

وبواقﻊ ﺛامنية اسﺌلة ،وموﺿوﻉ التعامل مﻊ رجال النﻈاﻡ السابق او التﻘارير االمنية املنسوبة او
االﲥامات املوجهة لعدد منهم حﻈﻲ بﺄﳘية خاصة لد املرجعية خشية من االنتﻘاﻡ او التشهﲑ

ﻓمنعﺖ ذلﻚ وأﴏت يف جواﲠا عن اﻛﺜر من ﲬسة اسﺌلة عىل ﴐورﺓ الرجوﻉ اﱃ املحاﻛم

بعد استﻘرار اوﺿاﻉ الﺒلد ،وا قيدت املرجعية يف  %1٣٫٨من أجوبتها من حرﻛة رجال الدين
ومنعﺖ ﺗﺼدﳞم للوﻇائﻒ التنفيﺬية وأﴏت عىل حﴫ مشارﻛتهم يف اجلوانﺐ الدينية واألمر

باملعروﻑ والنهﻲ عن املنكر وﺿﺒﻂ األوﺿاﻉ األمنية يف املناطق ومنعﺖ ﺗﺼدﳞم 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.
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جدول رقم) (٦االجوبة املرسبة اﱃ الراي العاﻡ )اعداد الﺒاحﺚ(
 -1انﻈر اجلدول رقم)(٦

نسﺒة االسﺌلة

املرﺗﺒة

ﳐﻄﻂ رقم ) (٥االجوبة املرسبة اﱃ الراي العاﻡ )اعداد الﺒاحﺚ(

اﻥ موﺿوﻉ الدستور الشهﲑ طرحﻪ السيد السيستاﲏ ﺇجابتﻪ عن سﺆال لـ »ﲨﻊ من

املﺆمنني« يف  ٢1حﺰيراﻥ ٢٠٠٣ﻡ ،ﻫو » اعلنﺖ سلﻄات االحتالل يف العراﻕ اﳖا

قررت ﺗشكيل ﳎلﺲ لكتابة الدستور العراقﻲ الﻘادﻡ ،واﳖا ستعني اعﻀاء ﻫﺬا املﺠلﺲ
باملشاورﺓ مﻊ اجلهات السياسية واالجتامعية يف الﺒلد ،ﺛم ﺗﻄرح الدستور الﺬي يﻘرﻩ
املﺠلﺲ للتﺼويﺖ عليﻪ يف استفتاء ﺷعﺒﻲ عاﻡ« وﻛاﻥ جواب السيد السيستاﲏ » اﻥ

ﺗلﻚ السلﻄات ال ﺗتمتﻊ بﺄية صالحية يف ﺗعيني اعﻀاء ﳎلﺲ ﻛتابة الدستور ،ﻛام ال

ﺿامﻥ اﻥ يﻀﻊ ﻫﺬا املﺠلﺲ دستورا يﻄابق املﺼالﺢ العليا للشعﺐ العراقﻲ ويعﱪ عن

ﻫويتﻪ الوطنية التﻲ من رﻛائﺰﻫا االساﺱ الدين االسالمﻲ اﳊنيﻒ والﻘيم االجتامعية
النﺒيلة ،ﻓاملﴩوﻉ املﺬﻛور ﻏﲑ مﻘﺒول من اساسﻪ ،والبد اوال من اجراء انتﺨابات عامة

لكﻲ ﳜتار ﻛل عراقﻲ مﺆﻫل لالنتﺨاب من يمﺜلﻪ يف ﳎلﺲ ﺗﺄسيﴘ لكتابة الدستور،
ﺛم ﳚري التﺼويﺖ العاﻡ عىل الدستور الﺬي يﻘرﻩ ﻫﺬا املﺠلﺲ ،وعىل املﺆمنني ﻛاﻓة
املﻄالﺒة بتحﻘيق ﻫﺬا االمر املهم واملساﳘة يف انﺠاﺯﻩ عىل احسن وجﻪ ،وﺗم طرحها
وﺗداوﳍا بشكل واسﻊ لتفتﺢ ﻓيام بعد موﺿوﻉ جدل واسﻊ بني املرجعية الدينية

11٣

وسلﻄات االحتالل«.

)(1

وﻫناﻙ بعﺾ الﻘﻀايا املهمة ﺗكتفﻲ ﻓيها املرجعية الدينية

بترسيﺐ ﺗﴫيﺢ منسوب اﱃ »مﺼدر مﻘرب « ﺗﺒني ﻓيﻪ موقفها او ﺗﺜﲑ بﻪ امرا اماﻡ الرأي

العاﻡ أو أماﻡ اﳊكومة واألحﺰاب العراقية او سلﻄات االحتالل يوﻡ ﻛانﺖ مسﺆولة
مﺒارشﺓ عن ادارﺓ الﺒالد .وﻛانﺖ ﻫﺬﻩ الترسيﺒات ﺗراقﺐ بشدﺓ من اجلانﺐ االمريكﻲ
وﺗﺆﺛر ﻛﺜﲑا يف قراراﺗﻪ ،حيﺚ يﻘول السفﲑ بول بريمر يف مﺬﻛراﺗﻪ » يلعﺐ السيستاﲏ

لد الﻄائفة الشيعية دورا ﳑاﺛال للدور الﺬي يلعﺒﻪ بابا الفاﺗيكاﻥ لد الكاﺛوليﻚ،

ﻓهو يدير اﳊرﻛة اليومية للسياسة لكنﻪ يامرﺱ نفوذﻩ عﱪ املﺒاحﺜات اﳋاصة مﻊ االﺗﺒاﻉ
واملﺨلﺼني والﺒيانات او الفتاو العامة التﻲ يﺼدرﻫا بني اﳊني واالخر«.

)(٢

ويف

موﺿﻊ اخر يعﱰﻑ بريمر بمتابعة ما يتم نﴩﻩ يف املوقﻊ االلكﱰوﲏ ملكتﺐ السيد عﲇ
السيستاﲏ حيﺚ يﻘول»نﴩت رسالة واﺿحة يف موقﻊ السيستاﲏ عىل االنﱰنﺖ ،ﻓﻘد

11٤

اداﻥ السيد عﲇ السيستاﲏ اﺗفاﻕ  1٥ﺗﴩين الﺜاﲏ ٢٠٠٣ﻡ وذﻛر اﻥ »خﱪاء« ﻏﲑ

ﳏددين أﻛدوا امكانية اجراء االنتﺨابات يف ﻏﻀوﻥ أﺷهر«.

)(٣

وقد حاول بريمر ﻛﺜﲑا

الﺒحﺚ عن طرائق اخر بعد ﻓشل خﻄﻄﻪ لالﺗﺼال املﺒارش بالسيد عﲇ السيستاﲏ ،ﻓﻘد
انتهﺰ ﻓرصة ﺯيارﺗﻪ اﱃ الكوت لالجتامﻉ بممﺜلﻪ ﻫناﻙ وابالﻏﻪ اﻥ الﻘانوﻥ االنتﻘاﱄ يﻘدﻡ
املسار الوحيد نحو الديمﻘراطية يف العراﻕ.

)(٤

و ذﻫﺐ بريمر اﱃ السيد حسني الﺼدر

بالكاﻇمية » لتحﺬيرﻩ من ﳐاطر مهاﲨة الﻘانوﻥ االداري االنتﻘاﱄ ،وﻛنﺖ اعلم انﻪ عىل
اﺗﺼال وﺛيق مﻊ املرجعية يف النﺠﻒ وأملﺖ يف اﻥ يﻘنﻊ السيستاﲏ«.

)(٥

 -1حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٣٥
 -٢بول بريمر ،عاﻡ قﻀيتﻪ يف العراﻕ ،ﺹ.٢1٣
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ.٣٤٥
 -٤املﺼدر السابق ،ﺹ.٣٩1
 -٥املﺼدر السابق.٣٩٩ ،

ﺍﻻﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ:
بعد اﻥ احكمﺖ الﻘوات الﱪيﻄانية قﺒﻀتها عىل العراﻕ واحتاللﻪ عاﻡ 1٩1٧ﻡ ،حاول

قادﺓ االحتالل استكشاﻑ وجهات نﻈر الﻘادﺓ الشيعة الكﺒار يف الشﺆوﻥ السياسية
وﺗﻘريﺒهم ﺇليهم ،ﻓفﻲ أواخر عاﻡ 1٩1٧ﻡ ،اجتمﻊ اجلنرال برﳼ ﻛوﻛﺲ مﻊ الشيﺦ
ﳏمد ﺗﻘﻲ الشﲑاﺯي بمدينة الكاﻇمية ،وأخﱪ ﻛوﻛﺲ االماﻡ الشﲑاﺯي اﻥ الﱪيﻄانيني
جاﺅوا اﱃ العراﻕ ﳏررين ال ﻓاحتني (1).لكن الﻄريﻘة التﻲ ادار ﲠا الﱪيﻄانيوﻥ العراﻕ

ﻓيام بعد ،مﺒارشﺓ او عﱪ امللﻚ واﳊكومة التﻲ عينوﻫا ،اﺛﺒتﺖ عكﺲ ذلﻚ ،ووصلﺖ

اﳊال اﱃ حد ﺗسفﲑ مراجﻊ الدين او نفيهم من العراﻕ ،وﻛاﻥ عىل رأسهم السيد ابو
اﳊسن االصفهاﲏ والشيﺦ ﳏمد حسني النائينﻲ والشيﺦ مهدي اﳋالﴢ ،وﱂ يسمﺢ ﳍم

بالعودﺓ عاﻡ 1٩٢٤ﻡ اال بعد التعهد بعدﻡ التدخل يف السياسة (٢).ويﺒدوا اﻥ ﻫﺬﻩ الﺼورﺓ

ﻛانﺖ حاﴐﺓ يف ذﻫن املرجعية الدينية يف النﺠﻒ وﻫﻲ ﺗتعامل مﻊ الوﺿﻊ العراقﻲ بعد
االحتالل االمريكﻲ عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ،ولﺬلﻚ ﺗعاملﺖ بحﺬر ﺷديد مﻊ قوات االحتالل

التﻲ حاولﺖ منﺬ اليوﻡ االول لدخوﳍا العراﻕ التﻘرب من املرجعية الدينية إلقحامها
يف الوﺿﻊ السياﳼ اجلديد ،لكن املرجعية ﱂ ﺗﺒد اﻫتامما ﳍﺬﻩ املحاوالت وابﻘﺖ نفسها
بعيدﺓ عن االحتالل ودوائرﻩ حتﻰ ذات الﻄابﻊ املدﲏ منها ،وﲤسكﺖ ﻛل مرجعيات

النﺠﻒ بعدﻡ استﻘﺒال املسﺆولني يف سلﻄة االحتالل او التواصل معهم(٣).ورﻓﺾ

السيد عﲇ السيستاﲏ أي لﻘاء او اﺗﺼال مﻊ اﳊاﻛم املدﲏ يف العراﻕ السفﲑ بول بريمر

طوال مدﺓ مكوﺛﻪ يف العراﻕ ،واالﻫم من ذلﻚ اﻥ الرئيﺲ االمريكﻲ جورج دبليو بوﺵ

بعﺚ برسالتني اﱃ السيد عﲇ السيستاﲏ لكنﻪ ﱂ ﳚﺐ عىل أي منهام ،وعندما ذﻫﺐ اﱃ
لندﻥ للعالج بعﺚ اليﻪ ﺗوﲏ بلﲑ رئيﺲ الوﺯراء الﱪيﻄاﲏ برسالة ﻇلﺖ ﻫﻲ االخر

 -1جودت الﻘﺰوينﻲ ،املرجعية الدينية العليا ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٦٩-٢٦٨
 -٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٢٧٤
 -٣عﺒاﺱ امامﻲ ،الدور السياﳼ للمرجعية الدينية ،ﺹ.٢٦٣
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بال جواب (1).ويف ٢٠٠٣\٦\1٨ﻡ أرسل اﳊاﻛم االمريكﻲ املدﲏ يف العراﻕ السفﲑ

بول بريمر مساعدﻩ ﻫيوﻡ ﻫوراﻥ اﱃ مكتﺐ السيد عﲇ السيستاﲏ ملﻘابلة املرجﻊ ﻓلم

يﺆذﻥ لﻪ ،ﻓﻄلﺐ دخول املكتﺐ ولو بدوﻥ مﻘابلة ﻓلم يﺆذﻥ لﻪ بﺬلﻚ ايﻀا (٢).وقد
ﺗﺬمر الكﺜﲑ من صناﻉ الﻘرار السياﳼ يف قوات االحتالل من موقﻒ السيد السيستاﲏ
الراﻓﺾ الستﻘﺒاﳍم؛ ألﳖم ﻛانوا يعدوﻥ ذلﻚ اﺷارﺓ اﱃ رﻓﻀﻪ لالحتالل ،ﻓهم يعدوﻥ

أي لﻘاء ولو ﻛاﻥ عابرا بمﺜابة اعﱰاﻑ باالحتالل (٣).وقد دلل السفﲑ بول بريمر يف

مﺬﻛراﺗﻪ عىل صدﻕ ﳐاوﻑ املرجعية الدينية من نوايا االحتالل حني أﺷار اﱃ انﻪ ﻛاﻥ
ينوي ﺗتﺒﻊ النمﻂ الﺬي سار عليﻪ الﱪيﻄانيوﻥ يف العراﻕ عاﻡ 1٩٢٥ﻡ ،بﺼنﻊ مﺆﲤر

دستوري مكوﻥ من ﳎموعة منتﻘاﺓ من ﳑﺜﲇ العراقيني لكتابة مسودﺓ دستور جديد
يﻘدﻡ اﱃ الناﺱ يف استفتاء عاﻡ ،وﲡر انتﺨابات لتشكيل برملاﻥ عراقﻲ يتمتﻊ بالسيادﺓ

11٦

استنادا اﱃ الﴩوﻁ املوﺿوعة يف الدستور ،ويﻘوﻡ االئتالﻑ بتسليم السيادﺓ اﱃ حكومة

منتﺨﺒة .والسيد عﲇ السيستاﲏ دعا منﺬ الﺒداية اﱃ املﻘاومة السلمية؛ ألنﻪ ﻛاﻥ ير اﻥ
)(٤

الشعﺐ العراقﻲ ال يملﻚ مﻘومات املﻘاومة املسلحة واﻥ املعرﻛة ﻏﲑ متكاﻓﺌة ،وﻫﻲ احد
الدروﺱ املستنﺒﻄة من ﲡربة ﺛورﺓ العﴩين ﺿد االحتالل الﱪيﻄاﲏ ،واﻥ السياسيني

العراقيني واالحﺰاب العراقية ليسوا بمستو الكفاءﺓ ووحدﺓ الﺼﻒ بحيﺚ يتمكنوﻥ

من ﲥيﺌة االجواء لالنتﺨابات واقامة حكومة ذات سيادﺓ ،وﻫو يعلم اﻥ االمر لو ﺗرﻙ
ﻛﺬلﻚ ﻓسيﺒﻘﻰ العراﻕ اﱃ امد ﻏﲑ معلوﻡ خاﺿع ًا إلرادﺓ قوات االحتالل (٥).يف ﺿوء

ﻛل ذلﻚ رأت املرجعية اﻥ الﺒديل عن حالة االحتالل ﻫو اﻥ ﺗلعﺐ االمم املتحدﺓ دورا
رئيس ًا يف العراﻕ ،وﱂ ﺗﱰد يف التﴫيﺢ عن ﻫﺬﻩ الرﻏﺒة بﺼورﺓ علنية ،ﻓحني سﺌل عن

رأيﻪ بالﻘوات التﻲ ﺗعمل يف العراﻕ ﳊفظ االمن واالستﻘرار ﻛالﺒلﻐارية والﺒولندية،

 -1رسول جعفرياﻥ ،التشيﻊ يف العراﻕ وصالﺗﻪ باملرجعية وﺇيراﻥ ،مكتﺒة ﻓﺨراوي ،املنامة ،الﺒحرين .٢٠٠٨ ،ﺹ.1٧٦
 -٢حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٥٥٨
 -٣ﻏالﺐ الشابندر ،السيستاﲏ راﻫنا ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٨
 -٤بول بريمر ،عاﻡ قﻀيتﻪ يف العراﻕ ،ﺗرﲨة عمر االيوﰊ ،دار الكتاب العرﰊ ،بﲑوت ،ﻁ ،٢٠٠٦ ،1ﺹ.٢11
 -٥عﺒاﺱ امامﻲ ،الدور السياﳼ للمرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٦1

اجاب السيد عﲇ السيستاﲏ » :ﺇذا ﻛاﻥ ﻫناﻙ حاجة ﺇليهم ﻓليكن عملهم بﺈرشاﻑ االمم
املتحدﺓ ال قوات االحتالل« (1).ويف رسالة التعﺰية التﻲ ارسلها لﻸمني العاﻡ لﻸمم

املتحدﺓ ﻛويف عناﻥ بمناسﺒة مﻘتل ﳑﺜلﻪ اﳋاﺹ يف العراﻕ سﲑجيو دي ميلو ،قال السيد

السيستاﲏ»...نﺄمل اﻥ ال يعيق ﻫﺬا اﳊادث املﺆسﻒ جهود املنﻈمة الدولية يف مساعدﺓ
الشعﺐ العراقﻲ يف ﻫﺬا الﻈرﻑ العﺼيﺐ ،بل نﺄمل اﻥ ﺗتوﱃ دورا مرﻛﺰيا يف اقامة االمن
واالستﻘرار يف العراﻕ خالل املرحلة االنتﻘالية ،وﺗﻘوﻡ باإلرشاﻑ عىل اﳋﻄوات الالﺯمة

لتمكني العراقيني من اﻥ ﳛكموا بلدﻫم بﺄنفسهم وﺗعود ﺇليهم السيادﺓ عليﻪ« (٢).وﻫﺬا
يشﲑ اﱃ وجود منهﺠية لد املرجعية الدينية ﺗﻘوﻡ عىل اﺷاعة ﺛﻘاﻓة املامنعة الشعﺒية

والدعوﺓ للمﻘاومة السلمية لالحتالل من جهة ،وارشاﻙ االمم املتحدﺓ من جهة اخر،

بوصفها منﻈمة دولية ليسﺖ ذات اﻫداﻑ خاصة ،ويمكن بمساعدﲥا بناء مﺆسسات
العراﻕ االدارية واالمنية للوصول اﱃ اﳖاء حالة االحتالل (٣).ﻓاملرجعية ﺗنﻈر لﻸمم
املتحدﺓ بوصفها منﻈمة دولية ﻏﲑ ﺗابعة لدولة ما ،وﻫﻲ معنية بكل ﺷﺆوﻥ بالد العاﱂ،

وأﻥ العراﻕ عﻀو ﻓيها ﲥمها 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 وخﱪاﲥا يف بناء مﺆسسات الدولة العراقية يف ﳐتلﻒ املﺠاالت بعد
اﳖيارﻫا بسﺒﺐ سﻘوﻁ النﻈاﻡ يف التاسﻊ من نيساﻥ عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ من ناحية أخر.

)(٤

وبعد يومني ﻓﻘﻂ من صدور ﻓتو السيد السيستاﲏ الشهﲑﺓ بشﺄﻥ الدستور ،قاﻡ ﳑﺜل

االمني العاﻡ لﻸمم املتحدﺓ يف العراﻕ سﲑجو ﻓﲑا دي ميلو بﺰيارﺓ اليﻪ رشح خالﳍا السيد

عﲇ السيستاﲏ االسﺒاب التﻲ دعتﻪ اﱃ اﲣاذ موقفﻪ وبدا السيد دي ميلو متفهام ملوقﻒ
 - 1حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٧٩
 - ٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٥٨
 - ٣حسني عﲇ الفاﺿﲇ ،االماﻡ السيستاﲏ امة يف رجل ،ﻁ ،1مﺆسسة الﺒالﻍ للﻄﺒاعة والنﴩ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠٠٨،ﺹ.٢٢٤
 - ٤عﺒاﺱ االمامﻲ ،الدور السياﳼ للمرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ .٢٧٣
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املرجعية وداعام لﻪ (1).وابلﻎ دي ميلو السيد عﲇ السيستاﲏ بﺄنﻪ» ال ير سﺒﺒا لعدﻡ اقامة

االنتﺨابات يف العراﻕ عام قريﺐ ،ﻓعندما ﻛاﻥ ﳑﺜل االمم املتحدﺓ يف ﺗيمور الﴩقية،
اجرت منﻈمتﻪ االنتﺨابات بعيد وصولﻪ« (٢).وﻫﻲ الﺰيارﺓ التﻲ اﺯعﺠﺖ اﳊاﻛم املدﲏ

يف العراﻕ بول بريمر الﺬي ابلﻎ دي ميلو اﻥ اجتامعﻪ مﻊ السيد عﲇ السيستاﲏ » جعل اية
اﷲ يﴘء ﻓهم مد ﺗعﻘيد اجراء االنتﺨابات برسعة يف العراﻕ« (٣).وﻫﺬا يعكﺲ ايﻀا

بﺼورﺓ ﻏﲑ مﺒارشﺓ أﻥ امريكا ﱂ ﺗكن ﺗرﻏﺐ بدور لﻸمم املتحدﺓ يف العراﻕ ،وﻛانﺖ اول
مﻄالﺒة علنية بارشاﻙ االمم املتحدﺓ يف الﻘﻀية العراقية صدرت عن السيد السيستاﲏ يف

 ٣٠حﺰيراﻥ عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ بعد قرابة  ٧٠يوما من احتالل العراﻕ وذلﻚ يف رد لﻪ عىل سﺆال

لﺼحيفة لوﺱ انﺠلوﺱ ﺗايمﺰ االمريكية حول مﻄالﺒتﻪ بانتﺨاب ﳎلﺲ ﻛتابة الدستور

قال ﻓيﻪ » :وقد ﺗم ﺗرﺗيﺐ انتﺨابات املﺠلﺲ الدستوري يف ﺗيمور الﴩقية بﺈرشاﻑ االمم

11٨

املتحدﺓ – ﻛام أخﱪنا بﺬلﻚ ﳑﺜل االمني العاﻡ – ﻓلامذا ال يمكن ﺗرﺗيﺐ ذلﻚ يف العراﻕ«.

)(٤

وبعد اقل من ﺷهر اعادت املرجعية الدينية طرح مﺒادرﲥا عﱪ جريدﺓ االقتﺼاد اليابانية

التﻲ سﺄلﺖ السيد السيستاﲏ عن رأيﻪ بوجود الﻘوات اليابانية يف العراﻕ ،ﻓﺄجاب قائال

» يمكن اﻥ ينﻈر الشعﺐ العراقﻲ اﱃ قدومهم بﺈﳚابيﻪ ﺇذا ﺗم حتﺖ مﻈلة االمم املتحدﺓ
ولﻐرﺽ ﺗوﻓﲑ الﻈروﻑ املالئمة إلجراء االنتﺨابات العامة لتشكيل املﺠلﺲ املكلﻒ

بكتابة الدستور« (٥).ويف  1٤ﺁب ٢٠٠٣ﻡ أنشﺄت بعﺜة االمم املتحدﺓ لتﻘديم املساعدات

اﱃ العراﻕ) (UNAMIبموجﺐ قرار ﳎلﺲ االمن الدوﱄ رقم  1٥٠٠ملساعدﺓ االمني

العاﻡ لﻸمم املتحدﺓ يف اداء مهمتﻪ يف العراﻕ(٦).ويف  1٩اب ٢٠٠٣ﻡ ،ﻫﺰ انفﺠار ﺿﺨم
 - 1حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ،1٩٤
 - ٢بول بريمر ،عاﻡ قﻀيتﻪ يف العراﻕ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٢٥
 - ٣املﺼدر السابق ،ﺹ.1٢٥
 - ٤حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٤٠
 - ٥املﺼدر السابق ،ﺹ.٤٧
 - ٦اﻓناﻥ وطن الﺰيادين ،العالقة بني العراﻕ واالمم املتحدﺓ يف ﺿوء الفﺼل السابﻊ بعد العاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ،رسالة ماجستﲑ ﻏﲑ منشورﺓ
مﻘدمة اﱃ ﻛلية العلوﻡ السياسية بﺠامعة بﻐداد ،٢٠11،ﺹ.1٢٤

مﺒنﻰ االمم املتحدﺓ يف بﻐداد وأسفر عن مﻘتل املمﺜل اﳋاﺹ لﻸمني العاﻡ لﻸمم املتحدﺓ

يف العراﻕ سﲑجيو ﻓيﲑا دي ميلو (1).وقد بعﺚ السيد السيستاﲏ يف  ٢1اب ٢٠٠٣ﻡ

برقية ﺗعﺰية اﱃ االمني العاﻡ لﻸمم املتحدﺓ ﻛويف عناﻥ بمﻘتل السيد دي ميلو جاء ﻓيها

» ﺗلﻘينا بﺒالﻎ االسﻒ نﺒﺄ اﳊادث املروﻉ الﺬي اود بحياﺓ ﳑﺜلكم الشﺨﴢ يف العراﻕ
السيد ﴎجيو 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

االمم املتحدﺓ عىل الوقوﻑ اﱃ جانﺐ العراﻕ يف ﳏنتﻪ الراﻫنة ،لنﺄمل اﻥ ال يعيق ﻫﺬا
اﳊادث املﺆسﻒ جهود املنﻈمة الدولية يف مساعدﺓ الشعﺐ العراقﻲ يف ﻫﺬا الﻈرﻑ

العﺼيﺐ ،بل نﺄمل اﻥ ﺗتوﱃ دورا مرﻛﺰيا يف اقامة االمن واالستﻘرار يف العراﻕ من
خالل املرحلة االنتﻘالية ،وﺗﻘوﻡ باإلرشاﻑ عىل اﳋﻄوات الالﺯمة لتمكني العراقيني من

اﻥ ﳛكموا بلدﻫم بﺄنفسهم وﺗعود ﺇليهم السيادﺓ اليﻪ«(٢).واستمرت االمم املتحدﺓ بﺄداء

دور مهم وﻛﺒﲑ يف العراﻕ وﻛاﻥ ﳍا دور ﻛﺒﲑ يف ﻛتابة قانوﻥ املرحلة االنتﻘالية واالرشاﻑ

عىل انتﺨاب اجلمعية التﺄسيسية لكتابة الدستور ويف نﻘل السيادﺓ اﱃ العراقيني بحسﺐ
ﺇرادﺓ املرجعية الدينية بل مﻄالﺒتها ،واستمر التنسيق والتواصل بني ﳑﺜﲇ االمم املتحدﺓ

يف العراﻕ واملرجعية الدينية يف النﺠﻒ يف الﻘﻀايا املهمة واملفﺼلية يف الﺒالد ،وقد ﺗتوج
ﻫﺬا التواصل بﺰيارﺓ االمني العاﻡ لﻸمم املتحدﺓ باﻥ ﻛﻲ موﻥ اﱃ السيد السيستاﲏ يف

النﺠﻒ يف  ٢٤ﲤوﺯ ٢٠1٤ﻡ.

 -1مرﻛﺰ انﺒاء االمم املتحدﺓ ،انﱰنﺖ. .www.un.org\arabic\news ،
 -٢حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٥٨
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻭﺃﺛﺮﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﲤتاﺯ املﺆسسة الدينية يف النﺠﻒ عن ﻏﲑﻫا بﺄﻥ ﳍا ﺗرﻛيﺒ ًا ﻫرمي ًا يكوﻥ املرجﻊ عىل رأسﻪ،

ويﺄﰐ بعدﻩ يف الﱰﺗيﺐ 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
الﻘاعدﺓ العريﻀة للهرﻡ ﻓتتكوﻥ من عامة الشيعة الﺬين يتﺒعوﻥ ﺁراءﻩ يف ﻛل ﺷﺆوﻥ

حياﲥم ،ويﻄلق عليهم » املﻘلدوﻥ« ،وﺗستمد املرجعية سلﻄتها عىل الناﺱ من مﺼدر
رئيﺲ واحد ،وﻫم املﻘلدوﻥ الﺬين يﺆمنوﻥ بﺄﻫلية املرجﻊ ﳍﺬا املنﺼﺐ ﻓيﺨتارونﻪ

1٢٠

بمحﺾ ارادﲥم ،ولﺬلﻚ ﻫم عىل استعداد الﺗﺒاﻉ االحكاﻡ والفتاو التﻲ

يﺼدرﻫا(1).واختيار الشيعﻲ ملرجﻊ التﻘليد يتم بحرية ﺗامة من دوﻥ اجﺒار ،بل بالﻘناعة

التامة بناء عىل خﺼائﺺ ورشوﻁ معينة ﳚﺐ اﻥ ﺗتواجد يف ﺷﺨﺺ املﺠتهد الﺬي
ﺗﺼد للمرجعية ،اما قوﺓ املرجعية ﻓتﻘاﺱ بعدد املﻘلدين للمرجﻊ ،وﺷﺒكة ﳑﺜليﻪ
ومعتمديﻪ ووﻛالئﻪ املنتﴩين يف ﳐتلﻒ املناطق ،ومد نشاطهم وﺗﺄﺛﲑﻫم يف االوساﻁ

الشعﺒية (٢).ﻓاملرجﻊ ﳛتاج اﱃ جهاﺯ متكامل وﺷﺒكة واسعة من املساعدين والوﻛالء
واملعتمدين واملﺆسسات الﺜﻘاﻓية واﳋﲑية واالنسانية والفكرية التﻲ ﺗربﻄﻪ بﻘواعدﻩ

الشعﺒية واألمة بﺼورﺓ عامة ،عىل حدﹼ اﻥ الكﺜﲑ من املواقﻒ التﻲ ﺗلﺠﺄ اليها املرجعية

العليا ال يتم التعامل معها من مﻘلدي املرجﻊ ﻓﻘﻂ ،بل من عموﻡ الناﺱ ،واملرجعية
الدينية ﺗوﱄ اﳘية ﻛﺒﲑﺓ لسلوﻙ ابناء االمة والتﺰامهم بﺄحكاﻡ الﴩﻉ ،ولﺬلﻚ ﺗﺒعﺚ

الوﻛالء للمناطق املﺨتلفة ألجل ﺗﺜﻘيﻒ املﺠتمﻊ بمفاﻫيم الدين والعﻘيدﺓ واالحكاﻡ
 -1نﺠو صالﺢ جواد ،املرجعية الدينية والعراﻕ اجلديد ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٤٨
 -٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٥1

الﴩعية (1).وﲥتم املرجعية ﻛﺜﲑا بمواسم التﺒليﻎ الدينﻲ السنوية يف رمﻀاﻥ وﳏرﻡ

وصفر ،حيﺚ ﺗﻘوﻡ بتعﻄيل الدراسة يف اﳊوﺯﺓ وارسال اعداد ﻛﺒﲑﺓ من طلﺒتها مﺒلﻐني

دينيني اﱃ ﳐتلﻒ املناطق ،وال يﻘتﴫ ارسال املﺒلﻐني ﺇﱃ داخل العراﻕ ﻓﻘﻂ ،بل يتم

ارسال املﺒلﻐني من بلد اﱃ ﺁخر بحسﺐ املتوﻓر من االمكانيات ،ويتم ارسال املﺒلﻐني
أيﻀا اﱃ الدول ﻏﲑ االسالمية التﻲ ﺗوجد ﻓيها ﲡمعات ﺷيعية ،ﻓهﺬﻩ اﳊرﻛة التﺒليﻐية

من واجﺒات املرجعية الدينية ،والرعاية الﺜﻘاﻓية واالجتامعية ﺗدخل ﺿمن مفهوﻡ ابوﺓ
املرجعية لالمة.

)(٢

وﳍﺬﻩ املهمة الدينية اﳊساسة قسم خاﺹ يتوﱃ عملية الدعم

واالرشاﻑ والتنﻈيم والتنسيق ،حيﺚ ﳚري ارسال مﺌات املﺒلﻐني السيام يف ﺷهري ﳏرﻡ

اﳊراﻡ ورمﻀاﻥ املﺒارﻙ ،واﱃ اﳋارج يتم ارسال عﴩات املﺒلﻐني سنويا بناء عىل طلﺐ

من املراﻛﺰ االسالمية املنتﴩﺓ يف ﳐتلﻒ بﻘاﻉ العاﱂ ،السيام الدول العربية واألﻓريﻘية
ودول الﻘوقاﺯ وجنوب رشﻕ ﺁسيا واسﱰاليا والدول االسكندناﻓية والواليات املتحدﺓ

وسائر الﺒلداﻥ ،ﺯيادﺓ عىل اﱃ وسائل الدعم املﺨتلفة التﻲ ﳛملها مﺒلﻐو الداخل واﳋارج

للمﺆسسات الدينية الﻘائمة يف ﺗلﻚ املناطق والﺒلداﻥ (٣).عىل حد أﳖا حرﻛة املﺠتمعات
واالمم واجلامعات ﺗدرﺱ – احيانا – بوصفها حالة نﻈرية ،لكن اجلانﺐ العمﲇ ﳍا مهم

جدا ،بالعيش مﻊ املﺠتمﻊ ومعرﻓة مشاﻛلﻪ وﺗفهم حﻘيﻘتها ،وﺇدراﻙ اﳋﺼوصيات
املحيﻄة ﲠا ،وطالﺐ العلم انام يدرﺱ حتﻰ يتعلم ﺛم يعلم الناﺱ وﳞدﳞم ،والتﺒليﻎ

ﳑارسة اجتامعية للمشكالت التﻲ يعيشها الناﺱ ،ﺗساعد عىل عملية االستنﺒاﻁ
الﺼحيﺢ ،ﻓمعرﻓة االوﺿاﻉ االجتامعية ﳍا دور وﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑين .ﻓالتكامل ال ﳛﺼل اال

بتوﻓر ﻫﺬﻩ الرﺅية ،وﻫﺬﻩ ال حتﺼل اال باملامرسة اﳋارجية (٤).واملﺒلﻎ او الوﻛيل او رجل

الدين يف املنﻄﻘة التﻲ يتواجد ﻓيها ﺇذا ﱂ يكن عاملا وعارﻓا وﻓاﳘا للﴩيعة واحكامها
 -1عﺒاﺱ االمامﻲ ،الدور السياﳼ للمرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٣٩
 -٢مﻘابلة خاصة اجراﻫا الﺒاحﺚ مﻊ السيد صالﺢ اﳊكيم مدير مرﻛﺰ اﳊكمة للحوار والتعاوﻥ بتاريﺦ .٢٠1٥\٦\1٦
 -٣املوقﻊ الرسمﻲ للسيد السيستاﲏwww.sistani.org ،
 -٤ﳏمد باقر اﳊكيم ،اﳊوﺯﺓ العلمية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٨٢

1٢1

بدرجة عالية ،وال يكوﻥ قادرا عىل اداء رسالتﻪ بوجﻪ أﻛمل ،والسيام ﺇذا اخﺬنا باﳊسﺒاﻥ

اﻥ مشكالت ﳎتمعات اليوﻡ ليسﺖ عىل مستو االحكاﻡ الﴩعية ﻓحسﺐ ،بل ﻫﻲ
مشكالت ﻓكرية واجتامعية واقتﺼادية وﺛﻘاﻓية وﻏﲑﻫا ،وبالتاﱄ ﳛتاج العاﱂ املﺒلﻎ اﻥ

يكوﻥ بمستو يمكنﻪ من مواجهة ﻫﺬﻩ املشكالت الﻘائمة يف املﺠتمﻊ(1).وألﻥ مﺆسسة

املرجعية ﲤتاﺯ باستﻘالل قرارﲥا الفكرية والﺜﻘاﻓية والسياسية واالجتامعية واالقتﺼادية

وﻏﲑﻩ .والبد من أﻥ يكوﻥ ﳍﺬﻩ املﺆسسة الﻀﺨمة ﻛوادرﻫا وقنواﲥا واجهﺰﲥا اﳋاصة
املستﻘلة ايﻀا ،واﻥ ﺗﴩﻑ عىل ادارﲥا ونشاطاﲥا وسائر ﺷﺆوﳖا ﺷﺨﺼيات ﻛفوءﺓ،

وجلاﻥ ﳏورية متﺨﺼﺼة  ،ومنﻈومة معتمدﺓ ،حيﺚ ينﺒﺜق عن املوقﻊ املرﻛﺰي واملﻘر
الرئيﺲ للمرجعية  ،نﻈاﻡ الوﻛالء واملعتمدين واملندوبني واملمﺜلني الﺬين يتوﺯعوﻥ عىل

املناطق والدول املﺨتلفة ،وﺗتفاوت درجات ﻫﺆالء الوﻛالء علام وﺛﻘاﻓة وادارﺓ اجتامعية،

1٢٢

والوﻛيل يامرﺱ عملﻪ عىل وﻓق ﺿوابﻂ ومواﺯين رشعية(٢).واملمﺜل او الوﻛيل يﺄﰐ بعد
املرجﻊ يف الﱰﺗيﺐ اﳍرمﻲ ،وﻫم من العلامء ،ويكونوﻥ يف الﻐالﺐ من طالب املرجﻊ

الﺬين درسوا عىل يديﻪ او يف مدرستﻪ ،وبحسﺐ ﻫﺬا ﻓهم عىل علم ومعرﻓة بﺂرائﻪ
واجتهاداﺗﻪ ،ولﺬلﻚ يدعوﻥ اﱃ مرجعيتﻪ (٣).اﻥ طريﻘة ﲤﺜيل املرجعية ﲣتلﻒ بموجﺐ

املنﻄﻘة والﻈروﻑ ،ﻓﺄحيانا ﺗﺒعﺚ املرجعية الدينية ﺷﺨﺼية من علامء اﳊوﺯﺓ العلمية يف
النﺠﻒ عىل مستو ﳎتهد ليكوﻥ ﳑﺜال ﳍا وعاملا يف منﻄﻘة معينة ،ﻛالﺬي ﻛاﻥ يف ﺯماﻥ

السيد ﳏسن اﳊكيم حيﺚ ﻛاﻥ يرسل يف بعﺾ االحياﻥ علامء ﳎتهدين وﳏﱰمني

لﻺرشاﻑ عىل عمل منﻄﻘة او مدينة او ﳏاﻓﻈة او مدينة او قرية ،بحسﺐ اﳘية املوﺿوﻉ.

)(٤

ويف بعﺾ االحياﻥ ﻓاﻥ املراجﻊ يندبوﻥ مندوبا متابعا ،أي وﻛي ً
ال متابع ًا ،يتابﻊ ﺷﺆونا

معينة ،وﻫم يتابعوﻥ مﻊ ﻫﺬا الوﻛيل ،لكنﻪ ال يكوﻥ دائام يف مﻘرﻩ ويف وﺿعﻪ ،وأحيانا يتم

 -1ﳏمد باقر اﳊكيم ،اﳊوﺯﺓ العلمية ،مﺼدر سابق  ،ﺹ.٨٤
 -٢ﳏمد صادﻕ بحر العلوﻡ ،االماﻡ السيستاﲏ ﺷيﺦ املرجعية املعاﴏﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٤٩
 -٣نﺠو صالﺢ اجلواد ،املرجعية الدينية والعراﻕ اجلديد ،ﺹ.٤٨
 -٤الشيﺦ عﲇ النﺠفﻲ نﺠل املرجﻊ الشيﺦ بشﲑ النﺠفﻲ يف مﻘابلة خاصة اجراﻫا معﻪ الﺒاحﺚ بتاريﺦ .٢٠1٥\٦\1٥

اعتامد وﻛيل ويكوﻥ يف الﻐالﺐ من الفﻀالء االساﺗﺬﺓ الﺬين وصلوا اﱃ مرحلة ال بﺄﺱ

عليها من الدراسة والتدريﺲ يف النﺠﻒ االرشﻑ ،وﻫو اصال من ﺗلﻚ املنﻄﻘة نفسها،
وﺗعتمد املرجعية عىل خﱪﺗﻪ ومعرﻓتﻪ باملنﻄﻘة وعىل ما وصل اليﻪ من خﱪﺓ و دراسة يف
اﳊوﺯﺓ العلمية ،ﻓتعينﻪ وﻛيال يف منﻄﻘتﻪ (1).وبعد العاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ﺗم اعتامد نﻈاﻡ جديد،

وﻫو نﻈاﻡ املعتمدين ،حيﺚ يعتمد وﻛيل من الدرجة االوﱃ ،وﻫو يف الﻐالﺐ رجل عاﱂ

ﻛﺒﲑ السن ﳎتهد يف املنﻄﻘة ،ويوجد وﻛالء يف بعﺾ النواحﻲ او االقﻀية يف املحاﻓﻈة

نفسها يعدوﻥ أقل منﻪ رﺗﺒة ويتﺒعوﻥ لﻪ (٢).وقد أنشﺄ مﴩوﻉ املعتمدين ،وﻫم ﳎموعة

من رجال الدين ﺷﺒاب او ﻛﺒار ﲣتلﻒ مراحلهم واعامرﻫم يكلفوﻥ باملهاﻡ امليدانية ،عىل
حدﹼ أﻥ الوﻛيل يف الﻐالﺐ يكوﻥ ﳏلﻪ ﺛابتا وعندﻩ مكتﺐ والناﺱ ﺗتعامل معﻪ وﻫو يتابﻊ

األمور بﻄريﻘتﻪ ،اما املعتمدوﻥ ﻓهم اجلهاﺯ الفعال لتنفيﺬ رﺅ املرجعية ومتابعة قﻀايا
الناﺱ وﺇيﺼاﳍا اﱃ املرجعية يومي ًا وﻫﺆالء يف العادﺓ ﺗكوﻥ طﺒيعة عملهم ﳐتلفة عن

الوﻛالة ،حيﺚ يكوﻥ اعتامدﻫم مﺆقتا وليﺲ دائميا ﻛﺄﻥ يكوﻥ االعتامد ﺗكليف ًا ملدﺓ سنة

واحدﺓ ﻓﻘﻂ بنهايتها ينتهﻲ التكليﻒ ،وﳑكن اﻥ ﳚدد لﻪ  ،باعتﺒارﻩ مكلﻒ بمهمة وعمل

يﻘوﻡ بﻪ يف قﻀايا دينية او اجتامعية اوعشائرية او سياسية حسﺐ الﻈرﻑ ،اﱃ ﻏﲑ ذلﻚ

من املهاﻡ التﻲ يكلﻒ ﲠا املعتمد من ﺇدارﺓ ﺷﺆوﻥ املرجعية يف ﺗلﻚ املنﻄﻘة(٣).وﻫناﻙ
وﻛالء مناطﻘيني اي اقليميني يﴩﻑ ﻛل منهم عىل ﳎموعة دول يف قارﺓ اوربا او امريكا
او ﺁسيا عىل سﺒيل املﺜال ،حيﺚ يﴩﻑ عىل ﳎموعة بلداﻥ ،ويكوﻥ لدﳞم صالحيات

وادارات واسعة بمتابعة ﳎموعة وﻛالء يف عدﺓ دول ﺿمن االقليم قد ﳛﺼل بعﻀهم

عىل وﻛالة من مكتﺐ املرجعية يف النﺠﻒ مﺒارشﺓ ،ولكن متابعتهم ﺗتم عﱪ الوﻛيل

العاﻡ (٤) .ويعدﹼ الوﻛيل العاﻡ وﻫو عاﱂ ﳎتهد اعىل مراﺗﺐ الوﻛالء ،ويعني عىل مدينة
 -1الشيﺦ عﲇ النﺠفﻲ نﺠل املرجﻊ الشيﺦ بشﲑ النﺠفﻲ يف مﻘابلة خاصة اجراﻫا معﻪ الﺒاحﺚ بتاريﺦ.٢٠1٥\٦\1٥
 -٢املﺼدر السابق.
 -٣املﺼدر السابق.
 -٤املﺼدر السابق.

1٢٣

ﻛﺒﲑﺓ او ناحية ﻛﺒﲑﺓ او قﻀاء ﻛﺒﲑ او احيانا حتﻰ ﳏاﻓﻈة ويف الﻐالﺐ ﻫو ابن املنﻄﻘة
وليﺲ مﺒتعﺜ ًا ،ﺛم يﺄﰐ املعتمد وﻫو الرجل الﺬي يكلﻒ بمهاﻡ ميدانية مﺆقتﻪ قابلة

للتﺠديد ،اما موﺿوﻉ املﺨول ﻓهو ليﺲ دائام وانام بحسﺐ الﻈروﻑ ،ويمكن الﻘول ﺇﹺنﻪ
اما ﺷﺨﺺ ﳐول او جلنة ملهاﻡ معينة ،اما عﺰل الوﻛيل ﻓيتم من اجلهة التﻲ نﺼﺒتﻪ ،ﻓﺈﹺذا

ﻛاﻥ الوﻛيل االقليمﻲ ﻫو من عني الوﻛيل ﻓمن حﻘﻪ عﺰلﻪ ،وللمرجعية حق عﺰل أي
وﻛيل سواء ﻫﻲ من نﺼﺒتﻪ أﻡ الوﻛيل االقليمﻲ (1).وعﱪ ﻫﺬﻩ الشﺒكة الواسعة من

الوﻛالء واملعتمدين واملمﺜلني ﺗستﻄيﻊ املرجعية الدينية التواصل مﻊ الناﺱ ،واستيعاب
اعداد ﻛﺒﲑﺓ من االﻓراد ﺿمن اطارات عمل املرجعية ﻛاﳊوﺯات واملﺆسسات الﺜﻘاﻓية
واملﱪات واجلمعيات اﳋﲑية واملﺆسسات العلمية والنﴩية (٢).وعن طريق الوﻛالء

واملعتمدين ﺗستﻄيﻊ املرجعية الدينية صناعة الرأي العاﻡ وﺗوجيهﻪ بالشكل الﺬي ﺗراﻩ

1٢٤

صحيحا لتحﻘيق املﻄالﺐ واستﺠالب اﳊﻘوﻕ لﻘواعدﻫا الشعﺒية ،مستفيدﺓ ﳑا ﺗتواﻓر

عليﻪ من امكانية مالية يمنحها ﳍا املﻘلدوﻥ عﱪ اﳊﻘوﻕ الﴩعية ،التﻲ ﲤﺜل مﺼادر
اسﱰاﺗيﺠية لنشاطات املرجعية وانﺼارﻫا ،وﲠﺬﻩ الﻘدرﺓ املالية ﺗستﻄيﻊ املرجعية اﳊفاﻅ

عىل استﻘالﳍا ،وحترير الﻘرار املرجعﻲ من ﺿﻐوطات السلﻄة ،وﺗدعيم نفوذﻫا
االجتامعﻲ ،ونﴩ الوﻛالء يف اماﻛن ﺗواجد قواعدﻫا الشعﺒية املسامﺓ باملﻘلدين(٣).ويسعﻰ

وﻛالء املرجعية يف ﲨﻊ ﻫﺬﻩ اﳊﻘوﻕ وﺗشﺠيﻊ املكلفني عىل دﻓعها ،وبعﻀهم يدﻓعها

للمحتاجني بنفسﻪ وبمعرﻓتﻪ بعد اﳊﺼول عىل اذﻥ املرجﻊ .و املرجﻊ او الفﻘيﻪ يستمد

قوﺗﻪ الفعلية وﺗﺄﺛﲑﻩ من ﺛﻘة الناﺱ بﻪ وطاعتهم ملا يﺼدر عنﻪ ،ﻓيتمكن من التﺄﺛﲑ يف
ﳎريات األمور وﺗوجيﻪ اصحاب السلﻄة وارﺷادﻫم اﱃ ما ﻓيﻪ املﺼلحة العامة ،ﻓﺈﻥ

التﺰموا حتﻘق املﻄلوب واال يتمكن املرجﻊ من حتريﻚ االمة والرأي العاﻡ بام قد يﺆدي اﱃ
 -1الشيﺦ عﲇ النﺠفﻲ نﺠل املرجﻊ الشيﺦ بشﲑ النﺠفﻲ يف مﻘابلة خاصة اجراﻫا معﻪ الﺒاحﺚ بتاريﺦ .٢٠1٥\٦\1٥
 -٢ﻓﺆاد ابراﻫيم ،الفﻘيﻪ والدولة ،مﺼدر سابق ،ﺹ .٣٢٩
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ.٣٣٠

امور ال ﳛﺒﺬﻫا اصحاب السلﻄة.

)(1

ورشوﻁ اختيار الوﻛالء متعددﺓ منها النﺰاﻫة

والكفاءﺓ واالمكانية ،وﻫناﻙ قﻀايا اساسية ﺛابتﻪ واخر متفرعة بحسﺐ املنﻄﻘة مﺜل
اللﻐة ووﺿعﻪ العلمﻲ وﻫﻲ ﲣتلﻒ بحسﺐ املنﻄﻘة والرجل املعني ﻓيها.

)(٢

وﺗﻘوﻡ

املرجعية الدينية بمراقﺒة وﻛالئها ومعتمدﳞا قﺒل و االعتامد وبعدﻩ لﻀامﻥ حسن االداء،

ويتم اعتامد الوﻛيل عىل وﻓق املواﺯين الﴩعية املتﻄلﺒات العلمية والنﺰاﻫة واالمانة ،ﻓﺈﻥ

أد املعتمد ما عليﻪ ﻛاﻥ قد أد األمانة ،وﺇﻥ قﴫ عوﺗﺐ وصحﺢ ﺗﻘﺼﲑﻩ ،وﺇﻥ خاﻥ

و ﱠبﺦ وعﺰل(٣).ويعمل الوﻛيل او املعتمد عىل وﻓق ﺗوجيهات وارﺷادات خاصة ،وﺇذا

حﺼل حدث جديد خارج حدود االعتامد والوﻛالة ﻓعليﻪ الرجوﻉ اﱃ املرجﻊ ﻓيها ،ويف

حال املﺨالفة ﺗسحﺐ الوﻛالة منﻪ (٤).اما صالحياﲥم ﻓتﺨتلﻒ من ﺷﺨﺺ اﱃ ﺁخر،

ﻓالوﻛيل العاﻡ صالحياﺗﻪ واسعة جدا ،والوﻛيل صالحيتﻪ واسعة ولكن ليسﺖ

ﻛﺼالحيات الوﻛيل العاﻡ ،اما املعتمد ﻓلديﻪ نسﺒة صالحية معينﻪ ،ومهامهم ﻓيها اﺷياء

ﺛابتة متعارﻑ عليها وﻫناﻙ أﺷياء متﻐﲑﺓ ،الﺜابتة ﻫﻲ االصالح بني الناﺱ واالمور
اﳊسﺒية  ،ومتابعة قﻀايا الﻄالﻕ والﺰواج بموجﺐ صالحياﺗﻪ وليﺲ للﺠميﻊ ﻫﺬﻩ
الﺼالحية ،وللوﻛيل العاﻡ التﴫﻑ باﳊﻘوﻕ الﴩعية ،واحيانا يعﻄﻰ الوﻛيل اذﻥ

ﺗﴫﻑ عاﻡ باﳊق الﴩعﻲ ،من دوﻥ العودﺓ اﱃ مكتﺐ املرجﻊ ،ويف احياﻥ اخر يمنﺢ
حق التﴫﻑ بنسﺒة ﳛددﻫا املرجﻊ وﺗوﺯﻉ بحسﺐ حاجة املنﻄﻘة والﻈروﻑ املحيﻄة

باالعتامدية (٥).ويتم ﺗشﺠيﻊ من يتحىل بالواقعية واالخالﺹ والتﻘو وحسن السلوﻙ

من الوﻛالء والتعاوﻥ معﻪ ،والتحفظ عىل من ﱂ يعرﻑ ﻓيﻪ ذلﻚ ،وال يتعرﺽ ﳍﺬﻩ
األمانة اال من ﻛاﻥ اﻫال ﳍا وقادر ًا عىل ﲪلها مﻊ التحفظ عىل التهريﺞ والدعايات

 -1عﺒاﺱ االمامﻲ ،الرقابة العامة للمرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٥٥
 -٢الشيﺦ عﲇ النﺠفﻲ ،مﻘابلة خاصة ،مﺼدر سابق.
 -٣حسني عﲇ الفاﺿﲇ ،االماﻡ السيستاﲏ امة يف رجل ،مﺼدر سابق ،ﺹ.11٩
 -٤عﺒاﺱ االمامﻲ ،الرقابة العامة ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٩٨
 -٥الشيﺦ عﲇ بشﲑ النﺠفﻲ ،مﻘابلة خاصة ،مﺼدر سابق.

1٢٥

الكاذبة وﺗدخل االﻏراﺽ الشﺨﺼية واملﺼالﺢ الفردية والعواطﻒ واملﺠامالت(1).ﻓﺈﹺذا

وجد املرجﻊ ﺗالمﺬﺗﻪ او الﻘريﺒني منﻪ اﻫال لتحمل املسﺆولية ﻓال ﳏﺬور من اعتامدﻩ عليهم

والسيام بعد ﺗلكﺆ اﻵخرين من التﻀحية بﺄوقاﲥم قﺒل بروﺯ املرجﻊ عىل الﺼعيد العاﻡ،

عىل حدﹼ اﻥ ﺗالمﺬﺗﻪ واملﻘربني منﻪ قد عاﺷوا معﻪ وجرﲠم وعرﻑ عنهم ما ال يعرﻓﻪ

ﻏﲑﻫم عنهم ،وﻫم باﲡاﻫاﺗﻪ وﺁرائﻪ ومفاﻫيمﻪ التﻲ ﳛملها ،التﻲ عىل اساسها حتمل
مسﺆولية التﺼدي للمرجعية (٢).وﳍﺬﻩ املهمة اﳊساسة قسم خاﺹ يف مكتﺐ املرجﻊ

يتوﱃ عملية الدعم واالرشاﻑ والتنﻈيم والتنسيق ،وﳜﻀﻊ 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،

1٢٦

وﻛاﻥ السيد ﳏمد باقر الﺼدر يشعر بﺄﳘية الدور االساﺱ لوﻛالء املرجعية الدينية يف
الساحة االجتامعية ،وﻛاﻥ يﺆﻛد مدﹼ أواﴏ العالقات االسالمية مﻊ علامء املﺬاﻫﺐ
االخر ،وبناء عالقة طيﺒة معهم ﺗﻘوﻡ عىل اساﺱ االخوﺓ االسالمية (٣).وﻛاﻥ املﲑﺯا

ﳏمد حسني النائينﻲ اول من ابتكر ﳎالﺲ االﻓتاء ،وﻛاﻥ الﻐرﺽ منها االجابة عن

االستفتاءات واالسﺌلة الﴩعية التﻲ ﺗرد املرجﻊ عﱪ الوﻛالء واملعتمدين او بﻄرﻕ
اخر من املناطق وربام الدول املﺨتلفة ويسمﻲ بعﻀهم ﻫﺬﻩ املﺠالﺲ ب » ﳎالﺲ

الفﻘهاء العلامء« (٤).وقد أد الوﻛالء دورا ﻛﺒﲑا عىل مر ﺗاريﺦ العراﻕ اﳊديﺚ يف ﺗنفيﺬ
اوامر املرجعية وﻓتاواﻫا والسيام السياسية واجلهادية منها ،ﻓﻘد ﻛاﻥ دور املرجعية الدينية

لوﻛالئها يف اجلنوب العراقﻲ ﺗوسيﻊ نﻄاﻕ املﻘاومة وﺗوجيهها يف أﺛناء ﺛورﺓ العﴩين
ﺿد املحتلني االنكليﺰ ،وﺗعﺒﺌة االﻫاﱄ وحتريﻀهم ،وخلق حالة من املﻘاومة ﺿد

-1ﳏمد سعيد اﳊكيم ،املرجعية الدينية وقﻀايا اخر ،ج  ،1،٢مﺆسسة اﳊكمة ،النﺠﻒ االرشﻑ ،ﻁ  ،٢٠11، 1٠ﺹ.٦٣
 -٢املﺼدر السابق .ﺹ .٥٦
 -٣عﺒاﺱ االمامﻲ ،الرقابة العامة ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٩٩
 -٤ﳏمد باقر الﺒهادﱄ ،اﳊياﺓ الفكرية يف النﺠﻒ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٨٦

االنكليﺰ ،وﻫﺬا الدور اقلق سلﻄات االحتالل التﻲ عﺠﺰت عن احتوائهم (1).ومن بني

املهاﻡ التﻲ يﻘوموﻥ ﲠا أيﻀا ،يساﻫم وﻛالء املراجﻊ ومعتمدﳞم يف حل الكﺜﲑ من

املشاﻛل االجتامعية واﳋالﻓات العشائرية وحﻘن الدماء عﱪ الﻘﻀاء بني املتﺨاصمني يف
املشاﻛل العشائرية التﻲ يشهد الكﺜﲑ منها عمليات قتل وما ﺷابﻪ ذلﻚ ،ويتم الﻘﻀاء من

قﺒل املرجﻊ مﺒارشﺓ او عن طريق ﳑﺜل عنﻪ(٢).وﲪل عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ مسﺆوليات اﺿاﻓية
للمرجعية ووﻛالئها ومعتمدﳞا يف العراﻕ بعد سﻘوﻁ )نﻈاﻡ صداﻡ حسني(  ،واﳖيار
املﺆسسات اﳊكومية السيام اجليش واالجهﺰﺓ االمنية ،وﺗعرﺽ املمتلكات العامة و
بات وﺿﻊ العراﻕ« خﻄﲑ وحساﺱ للﻐاية،
اﳋاصة للسلﺐ والنهﺐ واالعتداء ،بحيﺚ ﹶ

وانﻪ ليمر يف ﻫﺬﻩ اللحﻈات بمنعﻄﻒ خﻄﲑ« ويف جواب لﻪ عىل سﺆال حول التﺠاوﺯ

عىل املمتلكات العامة قال السيد السيستاﲏ بتاريﺦ  ٢نيساﻥ ٢٠٠٣ﻡ » :ال ﳚوﺯ اخﺬ

ﳾء منها وﳛرﻡ التعامل ﲠا ومن ﻓعل ذلﻚ ﻛاﻥ ﺿامنا« (٣).ويف جواب لﻪ عىل سﺆال

ﺁخر عن املمتلكات العامة املرسوقة من املستشفيات واجلامعات والدوائر اﳊكومية

قال » :البد من التحفظ عليها ،ويرجﺢ اﻥ يكوﻥ ذلﻚ بﺠمعها يف مكاﻥ واحد بﺈرشاﻑ
جلنة ﳐتارﺓ من اﻫاﱄ املنﻄﻘة لكﻲ يتسنﻰ ﺗسليمها اﱃ اجلهات ذات الﺼالحية الحﻘا«.

)(٤

وقد أ ﹼد وﻛالء املرجعية الدينية يف املحاﻓﻈات ،يف اﺛناء الفراﻍ الﺬي أوجدﻩ سﻘوﻁ

النﻈاﻡ عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ومن ﺛم حل اجليش واالجهﺰﺓ االمنية من لدﻥ اﳊاﻛم املدﲏ

االمريكﻲ بول بريمر ،دورا ﻛﺒﲑ ًا يف حفظ االمن والنﻈاﻡ وﲪاية املستشفيات واجلامعات
واملمتلكات العامة االخر ،وﺗشكيل اللﺠاﻥ يف املناطق لﻀﺒﻂ االمور ﻓيها ومنﻊ

التسيﺐ واالنفالﺗني االمنﻲ واالداري ،وﻛاﻥ ﳍم بالفعل الدور االﻛﱪ يف ﲪاية أرواح

الناﺱ وﳑتلكاﲥم  ،ويف ﺇنﻘاذ املﺆسسات اﳊكومية واملمتلكات العامة من العﺒﺚ
 -1عﺒاﺱ االمامﻲ ،الدور السياﳼ للمرجعية الدينية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٩٢
 -٢املﺼدر السابق  ،ﺹ.٩٢
 -٣حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٣
 -٤املﺼدر السابق ،ﺹ .1٥

1٢٧

والتدمﲑ ،ﻓاملعروﻑ عن املرجعية الدينية اﳖا متوجهة صوب العمل التدريﴘ والتﺒليﻐﻲ

والﺜﻘايف يف الﻈروﻑ االعتيادية ،لكنها ﺗﺒادر اﱃ ﳑارسة أدوار استﺜنائية يف الﻈروﻑ
اﳊرجة التﻲ يتالﺷﻰ ﻓيها وجود الدولة  ،ويﺼﺒﺢ الﺒلد وارواح الناﺱ يف خﻄر ،وبالفعل

نﺠﺢ الكﺜﲑ من الوﻛالء وطلﺒة اﳊوﺯﺓ العلمية واملرﺗﺒﻄني مﻊ مكاﺗﺐ املرجعيات الدينية

بتوجيﻪ مﺒارش منها ،يف ملء الفراﻍ الكﺒﲑ الﺬي خلفﻪ ﻏياب الدولة التاﻡ ﺁنﺬاﻙ ويف
مسﻚ ﺯماﻡ األمور ،ومنﻊ الﺒلد من االنﺰالﻕ يف الفوﴇ العارمة ،واسﱰجاﻉ نوﻉ من

النﻈاﻡ والسيﻄرﺓ يف املدﻥ العراقية التﻲ عمتها الفوﴇ وعمليات العنﻒ والسلﺐ
والنهﺐ (1).ويف خﻀم اجلدل حول ﺁلية ﻛتابة الدستور بعد عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ،ﹶأعلنﺖ
سلﻄات االحتالل ﹶأﳖا قررت ﺗشكيل ﳎلﺲ لكتابة الدستور العراقﻲ الﻘادﻡ ،وأﳖا

ستعني اعﻀاء املﺠلﺲ بالتشاور مﻊ اجلهات السياسية واالجتامعية يف الﺒلد ،ﺛم طرح

1٢٨

الدستور الﺬي يﻘرﻩ املﺠلﺲ للتﺼويﺖ عليﻪ يف استفتاء ﺷعﺒﻲ عاﻡ (٢).ﻓﻘامﺖ املرجعية

الدينية عن طريق وﻛالئها ومعتمدﳞا بحملة مكﺜفة جدا ﳋلق وعﻲ ﺷعﺒﻲ بﺄﳘية

الدستور ووجوب انﺒﺜاقﻪ من ﲨعية ﺗﺄسيسية منتﺨﺒة ،وﲡاوب الشارﻉ مﻊ دعوﺓ املرجعية
بﺼورﺓ ﻛﺒﲑﺓ ،وبرﺯت قوﺓ ﻫﺬا التﺠاوب حينام أعلنﺖ االمم املتحدﺓ استحالة اجراء
االنتﺨابات يف اوﺿاﻉ الﺒلد اﳊالية ،ووصل اﳊل السياﳼ للموﺿوﻉ اﱃ طريق مسدود،
واصﻄﻒ مراجﻊ النﺠﻒ اﱃ جانﺐ السيد السيستاﲏ واصدروا بيانات ﺗﺄييد ملوقفﻪ،

وﻫنا بدأ التحرﻙ املدروﺱ لكﺒار وﻛالء املرجعية الدينية ومعتمدﳞا يف ﺗوجيﻪ الرسائل
اﱃ االحتالل وحتﺬيرﻩ من مﻐﺒة السﲑ يف الﻄريق الﺬي ﳜﻄﻂ للسﲑ ﻓيﻪ للهيمنة عىل

العراﻕ ومستﻘﺒلﻪ ،ﻓﻘد ﻫدد اماﻡ ﲨعة ﻛربالء ووﻛيل املرجعية ﻓيها الشيﺦ عﺒد املهدي
الكربالئﻲ بﺈعالﻥ االﴐاب الشعﺒﻲ العاﻡ يف حال عدﻡ االستﺠابة ملﻄالﺐ املرجعية
الدينية  ،اما اجلامﻫﲑ ﻓﻘد واجهﺖ الرﻓﺾ االمريكﻲ ﻵراء املرجعية بالنﺰول اﱃ الشارﻉ،

 -1نﺠو صالﺢ اجلواد ،املرجعية الدينية والعراﻕ اجلديد ،ﺹ.٢٠٨
 -٢حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٣٥

حيﺚ انﻄلﻘﺖ مﻈاﻫرﺓ ﻛﱪ يف بﻐداد والتﻲ بدأت اﳊشود بالتدﻓق للمشارﻛة ﻓيها منﺬ

ساعات الفﺠر االوﱃ ،وعىل الرﻏم من اﻥ السيد السيستاﲏ ﱂ يدﻉ بشكل علنﻲ للتﻈاﻫر
نﺰل يف ﺷوارﻉ بﻐداد اﻛﺜر من مائة الﻒ ﺷﺨﺺ مﻄالﺒني بﺈجراء انتﺨابات عامة مﺒارشﺓ

النتﺨاب اللﺠنة التﺄسيسية لكتابة الدستور.

)(1

وﻓوجﺊ اجلميﻊ بتﻈاﻫرﺓ قدر عدد

املشارﻛني ﻓيها بنﺼﻒ مليوﻥ ﺷﺨﺺ قادﻫا السيد عﲇ الﺼايف وﻛيل عاﻡ املرجعية يف
الﺒﴫﺓ ،وﻫﻲ ﺗﻄالﺐ بﺈجراء انتﺨابات حرﺓ نﺰﳞة ،وﲥدد قوات االحتالل يف حال

رﻓﻀها الرﺿوخ ملﻄالﺐ املرجعية ،وﴎت عدو التﻈاﻫرات اﱃ ﳏاﻓﻈات عراقية

اخر (٢).ومن الﺒﴫﺓ ايﻀا أعلن وﻛيل املرجعية السيد عﲇ الﺼايف اﻥ الشيعة سيسعوﻥ

اﱃ حتﻘيق اﻫداﻓهم بالوسائل السلمية يف الوقﺖ الراﻫن ،واﻥ العراقيني ال ﳛتاجوﻥ اﱃ

العنﻒ للحﺼول عىل حﻘوقهم مادامﺖ ﻫناﻙ وسائل سلمية يمكن اللﺠوء اليها ،وﺇذا
وجد العراقيوﻥ اﻥ الوسائل السلمية ﱂ ﺗعد متاحة ﻓسيتعني عليهم الﺒحﺚ عن وسائل

اخر (٣).ومن الكويﺖ ﻫدد ﳑﺜل املرجعية الدينية ﻫناﻙ السيد ﳏمد باقر املهري بﺈصدار
ﻓتو من املرجعية العليا ﺗنﺰﻉ الﴩعية عن اﳊكومة العراقية التﻲ يعينها االحتالل يف

حال عدﻡ االستﺠابة ملﻄلﺐ اجراء االنتﺨابات (٤).واستﻐل السيد عﲇ السيستاﲏ ﻓرصة
ﺇجراء مﺒاحﺜات يف نيويورﻙ ملناقشة دور االمم املتحدﺓ يف العراﻕ بعد نﻘل السيادﺓ اﱃ

العراقيني ،من اجل الﻀﻐﻂ عىل مسار ﻫﺬﻩ املفاوﺿات بحيﺚ يﺼﺒﺢ لﻸمم املتحدﺓ دور

قﺒل ﺗسليم السيادﺓ وليﺲ بعدﻫا ،ﻓﻘاﻡ يوﻡ ٢٠٠٤ \ 1 \ 1٠ﻡ  ،وبﱰﺗيﺐ من وﻛالءﻩ ،

باستﻘﺒال وﻓد من عشائر الرميﺜة بمحاﻓﻈة املﺜنﻰ ،وﻛاﻥ ﳍﺬا االستﻘﺒال مﻐﺰ ﻛﺒﲑ عىل
حدﹼ ﹶأﻥ ﺛورﺓ العﴩين التﻲ انﻄلﻘﺖ ﺿد االحتالل االنكليﺰي للعراﻕ عاﻡ 1٩٢٠ﻡ
انﻄلﻘﺖ رشارﲥا االوﱃ من الرميﺜة ،ويف الوقﺖ نفسﻪ ﴎبﺖ املرجعية اخﺒارا وﻫو أﳖا

 -1نﺠو صالﺢ اجلواد ،املرجعية الدينية والعراﻕ اجلديد ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٢٧
 -٢حسني الفاﺿﲇ ،االماﻡ السيستاﲏ امة يف رجل ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٢٧
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ .٢٤٠
 -٤املﺼدر السابق ،ﺹ.٢٤٣

1٢٩

لن ﲤسﻚ بﺰماﻡ االمور بعد اﻵﻥ ،وﻵﻥ 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 ٢٠٠٤ \ 1 \ 1٤ﻡ لﻺعالﻥ عن ﺇﹺمكانية

ﺗعديل اﺗفاقية  1٥ﺗﴩين الﺜاﲏ ٢٠٠٣ﻡ ﺿمن اطارﻫا العاﻡ بام يﻀمن ﲤﺜيال أوسﻊ

للشعﺐ العراقﻲ ،وقامﺖ واﺷنﻄن باستدعاء السفﲑ بول بريمر ليعلن بنفسﻪ من
واﺷنﻄن يف اليوﻡ التاﱄ امكانية ﺗعديل اﺗفاقية  1٥ﺗﴩين الﺜاﲏ استﺠابة العﱰاﺽ
املرجعية (٢).وبعد قرار اجراء االنتﺨابات الختيار اعﻀاء اللﺠنة التﺄسيسية لكتابة

الدستور أ ﹼدت املرجعية الدينية عﱪ معتمدﳞا ووﻛالئها يف املحاﻓﻈات دورا ﻛﺒﲑا يف

1٣٠

ﺇﹺقناﻉ الرأي العاﻡ العراقﻲ باملشارﻛة الواسعة يف االنتﺨابات عىل الرﻏم من األوﺿاﻉ
األمنية اﳋﻄﲑﺓ والتحديات الكﺜﲑﺓ التﻲ ﻛاﻥ يواجهها العراﻕ ﺁنﺬاﻙ ،ويف االستفتاء عىل

الدستور ب » نعم« بعد ذلﻚ ،حيﺚ ﺗم ﺗعﻄيل الدراسة وارسال طلﺒة العلوﻡ الدينية اﱃ
املناطق املﺨتلفة ﳊﺚ الناﺱ عىل املشارﻛة الﻘوية والفاعلة يف املامرستني.

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

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
يعد ﺗراث االمم الفكري املكوﻥ االساﺱ للعﻘل املعريف الﺬي ﲤتاﺯ بﻪ عن ﻏﲑﻫا

ويكوﻥ الﺒاعﺚ وراء اختياراﲥا  ،واملعتمد يف ﺗفسﲑ السلوﻙ الفردي واملﺠتمعﻲ ملايض
اية امة وحاﴐﻫا ومستﻘﺒلها ،واملرجعية الدينية يف النﺠﻒ أبرﺯ املﺆسسات املنتﺠة

لﺬلﻚ الﱰاث ،ﻓهﻲ ﺗشكل مرجعا موﺿوعيا ﺛريا يف ﺗراث املسلمني عامة ،ومدرسة
ﺁل الﺒيﺖ خاصة ،وﻫﻲ واحدﺓ من الﻈواﻫر االساسية يف ﺗاريﺦ العراﻕ منﺬ الﻘرﻥ
اﳋامﺲ اﳍﺠري حتﻰ اليوﻡ (1).وقد مارسﺖ املرجعية مهمة حوار االختالﻓات واجلدل

الكالمﻲ والفﻘهﻲ واملنهﺠﻲ مﻊ املدارﺱ االسالمية ،ومواجهة السياسات التارﳜية

التﻲ طﺒﻘﺖ ﺿد املعرﻓة الشيعية والوجود الشيعﻲ (٢).وﻫﻲ ﺗوﱄ اﳘية ﻛﱪ للﺠانﺐ
الﺜﻘايف حيﺚ ﺗعد الﺜﻘاﻓة االجتامعية العامة لﻸمة من مسﺆولياﲥا الﴩعية التﻲ ﺗﻈهر

ﲣوﻓها عليها باستمرار  ،يف ﺿوء اﳍﺠمة التﻲ ﺗتعرﺽ ﳍا ﺗلﻚ الﺜﻘاﻓة بالتﺰامن مﻊ
اﳍﺠمة السياسية التﻲ ﺗﻈهر يف بعﺾ وسائل اإلعالﻡ املﺨتلفة ،والسيام بعد ﺗﻄور
مفهوﻡ اﳊسﺒة لدﳞا ليعﻄﻲ معنﻰ اوسﻊ وﻫو ﻛفالة االمة وحاجاﲥا ومﻄالﺒها السياسية
واﻫداﻓها العﻘيدية ،عىل حدﹼ أﻥ األمر يتعلق بﺒناء املستﻘﺒل وحاجة الشعوب االسالمية

اﱃ نﻈاﻡ يتكفل باﳊرية واﳊﻘوﻕ املدنية وحاجة االمة اﱃ قيادﺓ ﺗرعﻰ مسﲑﲥا االجتامعية

وﺁماﳍا يف اﳊياﺓ اﳊرﺓ الكريمة (٣).ومﺆسسات املﺠتمﻊ الدينية واملدنية ﻫﻲ املنﻈامت

والتﺠمعات ذات العالقة املﺒارشﺓ بالناﺱ ﻏﲑ املرﺗﺒﻄة بالسلﻄة التنفيﺬية ،ﻓاملﺆسسات

 -1عﺒد االمﲑ ﺯاﻫد ،الفكر السياﳼ االسالمﻲ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٨٧
 -٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٨٨
 -٣سامﻲ الﺒﻐدادي ،مﺒادﺉ الدولة والﻘيادﺓ لد مراجﻊ اﳊوﺯﺓ العلمية ،مﻄﺒعة الﺒينة ،النﺠﻒ االرشﻑ ،٢٠1٠،ﺹ.٩٥

1٣1

الدينية يف املساجد واﳊسينيات يمكن عدﹼ ﻫا ﺿمن ﺗلﻚ املﺆسسات املﺠتمعية وﻛﺬلﻚ
ﹶ
األندية الﺜﻘاﻓية واملكتﺒات واجلمعيات الدينية الﺜﻘاﻓية املﺨتلفة ،واملرجعية ﺗرعﻰ بنفسها

الكﺜﲑ من ﻫﺬﻩ املﺆسسات بوﻛالئها ومكاﺗﺒها املتوﺯعة يف ﳐتلﻒ املناطق (1).واملرجعية

الدينية حني ﺗر مﺆسسات الدولة – أيا ﻛانﺖ رشعيتها – قائمة بمهاﻡ اﳋدمات العامة

وﲪاية املﺠتمﻊ ،ﻓﺈﹺﳖا ﺗتوﱃ مهامها الدينية والفكرية وﺗراقﺐ ﳊامية الوجود الشيعﻲ من

اﻥ يتﴬر ،ولكنها ﲤارﺱ مهاﻡ استﺜنائية حني ﺗدرﻙ انعداﻡ ﻓعالية املﺆسسات اﳊكومية
أو عﺠﺰﻫا (٢).ويعد قانوﻥ الرقابة أﻫم النﻈم االدارية يف االسالﻡ إلدارﺓ ﺷﺆوﻥ الدولة

ﺿمن نﻈاﻡ اﳊسﺒة ،من قﺒيل حفظ األمن واستﻘرار النﻈاﻡ ،وﲪاية املﺼالﺢ العامة
واﳋاصة لﻸﻓراد ﻛمراقﺒة ﹶ
األسواﻕ وأسعار السلﻊ ،ومنﻊ االحتكار بالسيﻄرﺓ عىل

1٣٢

ﹶ
األسعار ،واﳊامية من ﻏش الﻄعاﻡ وﺗﺰوير النﻘود ،والرﺷوﺓ ،اﱃ ﻏﲑ ذلﻚ (٣).وﻫﺬﻩ

من بني االﺷياء التﻲ ﺗﺼدت ﳍا املرجعية الدينية بعد سﻘوﻁ النﻈاﻡ عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ بﺼور
ﺷتﻰ ،عىل الرﻏم من ﹶأﳖا ﺗفاجﺄت بام حﺼل بحسﺐ ما ذﻛرﻩ ذلﻚ السيد السيستاﲏ
يف جواب لﻪ عىل سﺆال ﺗلفﺰيوﻥ  BBCالﱪيﻄاﲏ قال) :ﻓوجﺌﺖ املرجعية الدينية اﻥ
عليها مسﺆولية ﻛﺒﲑﺓ يف العمل عىل اﳊد من اﻵﺛار املدمرﺓ الﳖيار مﺆسسات الدولة
العراقية وانعداﻡ االمن واالستﻘرار وﺗفاقم اجلرائم وﳖﺐ املمتلكات العامة وﻏﲑ ذلﻚ،
وﻛاﻥ اول بياﻥ صدر من سامحة السيد ﻫو بشﺄﻥ حتريم اخﺬ ﳾء من اموال الدولة

والتعامل ﲠا وﻛاﻥ ذلﻚ يف  ٢نيساﻥ ٢٠٠٣ﻡ ،وﺗم االيعاﺯ اﱃ الوﻛالء واملعتمدين يف
ﳐتلﻒ انحاء العراﻕ باﲣاذ اجراءات مناسﺒة ﳊفظ النﻈاﻡ العاﻡ يف الﺒلد باملﻘدار املمكن
واملنﻊ من التعدي عىل املسﺆولني يف النﻈاﻡ السابق وعوائلهم( (٤).و جﺬور املرجعية

 -1عﺒاﺱ االمامﻲ ،الدور السياﳼ للمرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٣٩
 -٢عﺒد االمﲑ ﺯاﻫد ،الفكر السياﳼ االسالمﻲ ،مﺼدر سابق ،ﺹ .٩٤
 -٣عﺒاﺱ االمامﻲ ،الرقابة العامة للمرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٠٤
 -٤حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٩٢

الدينية ﻫﻲ اجلﺬور الفكرية ملدرسة أﻫل الﺒيﺖ ،وﻫﺬﻩ املدرسة ﹶأنتﺠﺖ قيادﺓ معﺼومة
والﻘيادﺓ املعﺼومة ﹶأنتﺠﺖ املرجعية الدينية ،وحرﻛة املرجعية ﻫﻲ حرﻛة ﺛﻘاﻓية دينية،

وﻫﻲ ﺗﺆمن ﹶبﺄﻥ

وﻫﺬﻩ اﳊرﻛة ﺗتﻄور او ﺗﱰاجﻊ بحسﺐ االمكانات والﻈروﻑ.
االسالﻡ ﻫو دين ﺇقناﻉ ال ﺇﹺﻛراﻩ ،واملفروﺽ ﹶأﻥ يﺒﻘﻰ ﻫﺬا الدين باالعتامد عىل املعﺠﺰﺓ
والﱪﻫاﻥ واالسوﺓ اﳊسنة؛ لتكوين قناعات عامة ﹶ
وأرﺿية صاﳊة وأمة مﺆمنة بمﺒادﺉ
)(1

االسالﻡ ،.وقد بنﻰ ﹶ
األئمة ارﺿية ﺷعﺒية ﺗتفهم مﻘاصدﻫم ،وﺗكوﻥ اداﺓ ﳊفﻈها

وايﺼاﳍا لﻸجيال االخر ،واملرجﻊ يسعﻰ لﺒياﻥ اﳊﻘائق ﳍم ،واقناعهم ﲠا واالخﺬ

بيدﻫم لتﻄﺒيﻘها ،ويستمر بالتواصل معهم بالود والكلم الﻄيﺐ ،وبام يملكﻪ من وسائل
ﺗعليم وﺗربية وخﱪﺓ يف ﳎال ﺗربية النفﺲ وﲥﺬيﺒها (٢).ولﺬلﻚ اﻫتمﺖ مرجعية النﺠﻒ

باجلانﺐ التﺒليﻐﻲ يف املﺠالت الفكرية والﺜﻘاﻓية باستﺨداﻡ الوسائل املتاحة يف ﻛل عﴫ،
ويف الﻘرﻥ العﴩين ﻛانﺖ اﳊرﻛة الﺜﻘاﻓية والفكرية االبرﺯ يف ﺯماﻥ املرجﻊ السيد ﳏسن
اﳊكيم الﺬي ﻛاﻥ ﳛمل ﻫم التﺒليﻎ وﳞتم بﻪ ﻛﺜﲑا ،والسيام وأﻥ ﻓﱰﺓ مرجعتيﻪ ﺷهدت

نشاطا واسعا للتيارات اليسارية والعلامنية وا ﹺ
إلﳊادية ،ولﺬلﻚ قاﻡ بﺈنشاء املكتﺒات يف

مساجد املدﻥ العراقية املﺨتلفة وﺯودﻫا بﺄعداد ﻛﺒﲑﺓ من الكتﺐ التﻲ ﺗروج للﺜﻘاﻓة

والتعاليم االسالمية ،واوﱃ اﳘية ﻛﺒﲑﺓ للتﺒليﻎ االسالمﻲ ﺛﻘاﻓيا وﻓكريا (٣).وبعد ﺛورﺓ
 1٤ﲤوﺯ 1٩٥٨ﻡ ﺗﺄسسﺖ ) ﲨاعة العلامء ( يف النﺠﻒ ﹶ
األرشﻑ برئاسة مرﺗﴣ ﺁل

ياسني الكاﻇمﻲ وعﻀوية ﻛل من- :

)(٤

الشيﺦ ﳏمد طاﻫر الشيﺦ رايض.

السيد ﳏمد باقر الشﺨﺺ.
الشيﺦ حسني اﳍمداﲏ.

 -1السيد صالﺢ اﳊكيم مدير مرﻛﺰ اﳊكمة للحوار والتعاوﻥ ،مﻘابلة خاصة اجراﻫا الﺒاحﺚ بتاريﺦ .٢٠1٥ \ ٦ \ 1٦
 -٢املﺼدر السابق.
 -٣املﺼدر السابق.
 -٤املﺼدر السابق ،ﺹ.٦٥

1٣٣

الشيﺦ ﳎتﺒﻰ اللنكراﲏ.

الشيﺦ ﳏمد جواد الشيﺦ رايض.

السيد اسامعيل الﺼدر.

السيد ﳏمد باقر الﺼدر.

السيد ﳏمد ﺗﻘﻲ اﳊكيم.

السيد ﳏمد ﲨال اﳍاﺷمﻲ.

الشيﺦ ﳏمد امني ﺯين الدين.

الشيﺦ ﳏمد حسن اجلواﻫري.
الشيﺦ ﳏمد رﺿا املﻈفر.

1٣٤

ﻓﺄصدرت اجلامعة الﺒيانات املﻄالﺒة باﳊفاﻅ عىل ﹶأصالة الدين ا ﹺ
إلسالمﻲ ،وحتﻘيق

إلصالحﻲ ،ورﻓﺾ األطروحات الدخيلة ،والتﺒشﲑ بﺜﻘاﻓة ا ﹺ
املناخ ا ﹺ
إلسالﻡ العليا،
وﺗﺄﻛيد الدور املرجعﻲ واﳊوﺯوي يف قيادﺓ األمة ،ﹶ
وأصدر السيد ﳏسن اﳊكيم ﻓتو يف

دعم اجلامعة ،وﻫﻲ»:اﻥ ﲨيﻊ ما اصدرﻩ ﻓريق من اعالﻡ اﻫل العلم باسم ﲨاعة العلامء

يف النﺠﻒ االرشﻑ ،وما سيﺼدرونﻪ من النﴩات وﻏﲑﻫا ﳑا يتﻀمن الدعوﺓ اﱃ دين
االسالﻡ ﳍو من اﻫم الوﻇائﻒ الﴩعية التﻲ ﳚﺐ الﻘياﻡ ﲠا يف سﺒيل اعالء ﻛلمة الدين،
وﺗرويﺞ مﺒادئﻪ الﴩيفة وﺗعاليمﻪ املﻘدسة ،ﻓعىل عامة املسلمني العمل عىل مﺆاﺯرﲥم

والوقوﻑ اﱃ صفهم ،ومشارﻛتهم يف حتمل ﻫﺬﻩ الدعوﺓ الدينية املﺒارﻛة« (1).وﻛانﺖ
حرﻛة العلامء ﺗعتﱪ حلﻘة الوصل بني املرجعية واالمة ،ﺛم ﻇهر بعد ذلﻚ ﲡمﻊ حتﺖ

عنواﻥ) أنﺼار ﲨاعة العلامء( ،وﻫو الﻈهﲑ اجلامﻫﲑي جلامعة العلامء ،ومهمتﻪ ﺗوﺯيﻊ
ما يﺼدر من منشورات عن ﲨاعة العلامء (٢).وبعد ﺗفرد عﺒد السالﻡ عارﻑ بالسلﻄة

 -1ﳏمد حسني الﺼﻐﲑ ،اساطني املرجعية العليا ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٦٦
 -٢رﺷيد اﳋيوﻥ ،الﻫوت السياسة ،منشورات اجلمل ،ﻁ ،1بﻐداد بﲑوت اربيل ،٢٠٠٩ ،ﺹ.٤٤

قالﺖ املرجعية الدينية بﺄنﻪ » يسﲑ عىل منهﺞ طائفﻲ بﻐيﺾ ال مﺜيل لﻪ يف العراﻕ ،وعدﹼ ﺗﻪ
خﻄرا داﳘا« ،ﻓتحرﻛﺖ ملعاجلة األمر بشكل ﻏﲑ مﺒارش ﺇذ أﺷار السيد اﳊكيم اﱃ ﲨاعة

علامء بﻐداد والكاﻇمية اﻥ يوجهوا رسالة ﺗﺬﻛﲑية اﱃ عﺒد السالﻡ عارﻑ حتمل مﻄالﺐ
املرجعية وﻫﻲ:

)(1

-1ﺇﹺلﻐاء قانوﻥ االحوال الشﺨﺼية.
 -٢وﺿﻊ دستور للﺒالد يستمد ﺗعاليمﻪ من الﻘرﺁﻥ والسنة.

 -٣ﺇﹺﺷاعة العدل االجتامعﻲ ،ودرء الﻄائفية وأخﻄارﻫا ،واملساواﺓ بني ﹶأبناء االمة،
وعدﻡ التمييﺰ العرقﻲ واملﺬﻫﺒﻲ ،واﳊفاﻅ عىل الوحدﺓ الوطنية.
 -٤مكاﻓحة التفسﺦ اﳋلﻘﻲ ،واالﻫتامﻡ بالﱪامﺞ االذاعية والتلفﺰيونية الواعية ومنﻊ
اﳋمور واﺷﺒاﻫها.
 -٥ﺗعديل مناﻫﺞ التعليم ووسائل الﱰبية والتوجيﻪ.
وﱂ يستﺠﺐ عارﻑ للمﻄالﺐ ،ﻓيام أﴏ السيد ﳏسن اﳊكيم عىل مﻄالﺒﻪ لدرجة ﹶأنﻪ

رﻓﺾ استﻘﺒال عﺒد السالﻡ عارﻑ عند ﺯيارﺗﻪ اﱃ النﺠﻒ.

)(٢

واستمرت األنشﻄة الفكرية والﺜﻘاﻓية والتﺒليﻐية ﻓيام بعد باالﺗساﻉ  ،واملعروﻑ أﻥ
انتشار املسلمني يف ﳐتلﻒ ﹶأنحاء االرﺽ ،وﺗﻄور العلم واﳊياﺓ املدنية ﹶأد اﱃ ﺗﻄور

حالة االنساﻥ االجتامعية ،وﻛﺜرﺓ العناوين الﺜانوية يف ﹶ
األحكاﻡ واملستحدﺛات ،وﻫو أد

ﺇﹺﱃ نشوء اﳊرج والعرس املتكاﺛر يوميا ،و نﺠد يف ﻛل يوﻡ مسﺄلة وقﻀية ﺗﻄرح ذات

عالقة باملعامالت التﻲ ﻛانﺖ يف السابق ﳏدودﺓ بعناوين معينة ،اما اليوﻡ ﻓنﺠد عﴩات
العناوين اجلديدﺓ للعﻘود واملعامالت التﻲ حتتاج اﱃ بحﺚ ﻓﻘهﻲ دقيق ألجل معرﻓة

 -1ﳏمد حسني الﺼﻐﲑ ،اساطني املرجعية العليا ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٧٧-٧٦
 -٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٧٨

1٣٥

حكمها الﴩعﻲ ،وﻛﺬلﻚ يف العالقات االجتامعية حيﺚ ﺗوجد ﺗﻄورات ﻛﺒﲑﺓ جدا
حتتاج اﱃ متابعات يف ﻏاية الدقة من الناحية الفﻘهية والﴩعية إلعﻄاء املوقﻒ منها ،يﺰاد

عىل ذلﻚ ﻛلﻪ ،الﻘﻀايا وا ﹺ
إلﺛارات والشﺒهات اجلديدﺓ حول الفكر والعﻘيدﺓ والﺜﻘاﻓة
االسالمية واﳊياﺓ االجتامعية ،وﻛيفية صياﻏتها ومعاجلة مشاﻛلها ،ﹶ
األمر الﺬي ﳛتاج اﱃ
مواﻛﺒة دائمة ومستمرﺓ لتﻘديم اﳊل والتﺼور االسالمﻲ ،ومعاجلة الشﺒهات واالﺛارات

حول االسالﻡ واحكامﻪ ومنهﺠﻪ يف اﳊياﺓ (1).و أوﱃ املسﺆوليات الﺜالث للمرجعية

ﻫﻲ املسﺆولية الﺜﻘاﻓية ،اﱃ جانﺐ الفتيا وﻫداية الناﺱ ،واملسﺆولية الﺜﻘاﻓية ﻫﻲ
ﺗشﺨيﺺ معاﱂ العﻘيدﺓ االسالمية بكل ﺗفاصيلها ،ومنها الﺜﻘاﻓة االسالمية ومفاﻫيمها
األخالقية واالجتامعية التﻲ ينﺒﻐﻲ أﻥ ﺗﻄرح بوصفها نتاج ًا للعﻘيدﺓ ا ﹺ
إلسالمية والفكر

االسالمﻲ ،وﺗستنﺒﻂ من الﻘرﺁﻥ والسنة (٢).واﳊﻀور السياﳼ والﺜﻘايف والروحﻲ يمﺜل

1٣٦

عنﴫا حيويا من عناﴏ املرجعية الدينية التﻲ ﺗكوﻥ يف مستو التحديات الكﺒﲑﺓ
التﻲ يواجهها االسالﻡ يف ﻫﺬا العﴫ ،وﻫﺬﻩ أمور أصﺒحﺖ ﺗفرﺽ نفسها ،والبد من

معاجلتها ،واالسالﻡ عليﻪ ملﺊ الواقﻊ وا ﹺ
إلجابة عن ﻛل أسﺌلتﻪ (٣).و العنواﻥ األبرﺯ

للحوﺯﺓ العلمية ﻫو العلم الﺬي يمﺜل عنواﳖا وواجهتها وﺷعارﻫا ،ومﻄلوب منها
ﺇﹺبالﻍ الرسالة وﺇﹺنﺬار الناﺱ وايﺼال العلم واملعرﻓة والفﻘﻪ ﳍم ،وﻫﻲ ﺇﹺحد املهامت

االساسية امللﻘاﺓ عىل عاﺗق اﳊوﺯﺓ واملرجعية الدينية ،واالبالﻍ ال يعنﻲ ا ﹺ
إلعالﻥ عن

الﴚء ﻓحسﺐ ،وانام باستﺜامر ﻛل الوسائل املتاحة لﻺنساﻥ ،إليﺼال الرسالة اﱃ قلوب

الناﺱ يف االماﻛن الﻘريﺒة والنائية ،ويف ﻛل مكاﻥ ﺗتﻄلﺐ اﳊاجة الوصول اليﻪ.

)(٤

والسيام اﻥ علامء الشيعة يتحرﻛوﻥ يف درجة واسعة من املسموحات وال ﺗتوسﻊ
عندﻫم دائرﺓ املمنوعات ،والﱰاث الشيعﻲ يعﻄﻲ للعلامء دورا ﻛﺒﲑ ًا يف قيادﺓ املﺠتمﻊ،
 -1ﳏمد باقر اﳊكيم ،املرجعية الدينية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٩٥
 -٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٩٧
 -٣ﲪيد الدﻫلكﻲ ،املرجعية بني الواقﻊ والﻄموح ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٥٣
 -٤ﳏمد باقر اﳊكيم ،اﳊوﺯﺓ العلمية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٧٨

وﻫو ما أسهم يف ﺇﹺنﻘاذ الفكر االسالمﻲ من التحﺠر واجلمود (1).و»عﺰﺯ ذلﻚ الﻘناعة

الواسعة بﺼعوبة استﺒدال الﺜوابﺖ الدينية عند املسلم عىل الرﻏم من الﱪامﺞ الواسعة
ﲠﺬا االﲡاﻩ من أطراﻑ عاملية والسيام الﻐربية منها ،وأﻥ املسلم املعاﴏ لن يتعامل مﻊ
اﳊداﺛة باملفهوﻡ الﻐرﰊ ﺇذا ﺗعارﺿﺖ مﻊ قيمﻪ الدينية ،ومن الﺼعﺐ اﻥ يوجد ﳍا حيﺰ يف

داخل النسيﺞ الفكري ا ﹺ
إلسالمﻲ ،واﳊداﺛة التﻲ يتعامل معها املسلم ﻫﻲ ذلﻚ التﺠديد
الﺬي يﻘوﻡ عىل ﹶ
األصالة التﻲ ﺗنحاﺯ للﺠانﺐ الﻘيمﻲ عىل اجلانﺐ املادي«) .(٢وقد ﲤكنﺖ
املرجعية الدينية ومﺆسساﲥا من املحاﻓﻈة عىل معاﱂ الﺜﻘاﻓة االسالمية االصيلة ،ليﺲ

عىل املستو النﻈري وﻓهم ﻫﺬﻩ الﺜﻘاﻓة ﻓحسﺐ ،بل عىل املستويني التﻄﺒيﻘﻲ والعمﲇ،
وبﻘاء ﻫﺬﻩ الﺜﻘاﻓة حية ﻓاعلة يف ﹶأوساﻁ األمة ،والسيام أﺗﺒاﻉ أﻫل الﺒيﺖ ،وﻛانﺖ
املحاﻓﻈة عىل ﻫﺬﻩ الﺜﻘاﻓة – نﻈريا وعمليا  -اﻫم ا ﹺ
إلنﺠاﺯات للمرجعية الدينية.

)(٣

وبعد التﻐيﲑ عاﻡ  ٢٠٠٣حﺼل انفتاح واسﻊ للعمل ﺇﱃ حد أﻥ املرجعية ﱂ ﺗكن

مستعدﺓ لﻪ ،وﻫنا ﻇهرت ﺗوجهات جديدﺓ يف أساليﺐ التﺒليﻎ والنشاﻁ الفكري والﺜﻘايف
وﺁلياﲥام ،والسيام مﻊ الﺜورﺓ التكنلوجية وانتشار االنﱰنﺖ ووسائل االﺗﺼال االخر،

وﺗوسﻊ استﺨداﻡ التﻘنيات اﳊديﺜة يف التواصل مﻊ الﻘواعد االجتامعية وعموﻡ املسلمني
يف انحاء العاﱂ.

)(٤

وﻛانﺖ املرجعية ﺗدرﻙ بشكل واﺿﺢ خﻄورﺓ التحديني الﺜﻘايف

والفكري الكﺒﲑين الﺬين يواجهاﻥ االمة االسالمية من الداخل واﳋارج ،ﻓفﻲ ٢٦

ايلول ٢٠٠٣ﻡ ،وبينام ﻛاﻥ العراﻕ حتﺖ االحتالل ،ﺗوجهﺖ ﳎلة بولندا االسﺒوعية

بالسﺆال اﻵﰐ اﱃ السيد عﲇ السيستاﲏ »ما ﻫو اﳋﻄر االﻛﱪ االﻥ عىل بلدﻛم يف حال

وجودﻩ؟ »ﻓﺄجاب بشكل واﺿﺢ« خﻄر ﳏو ﺛﻘاﻓتﻪ الدينية والوطنية« (٥).وﻫﺬا يعكﺲ
 -1حسن العلوي ،الشيعة والدولة الﻘومية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٩-1٧
 - ٢ﳏمد باقر اﳊكيم ،املرجعية الدينية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٥
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ.٢٥
 -٤السيد صالﺢ اﳊكيم مدير مرﻛﺰ اﳊكمة للحوار والتعاوﻥ ،مﻘابلة خاصة اجراﻫا الﺒاحﺚ بتاريﺦ .٢٠1٥ \ ٦ \ 1٦
 -٥حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٧1

1٣٧

قلﻘا ﻛﺒﲑا لد املرجعية من اﻵﺛار الﺜﻘاﻓية وربام الفكرية لالحتالل ،ويف ﺿوء أﳘية
إلعالﻡ يف الرأي العاﻡ ﺗوجهﺖ املرجعيات الدينية ﺇﹺﱃ وسائل ا ﹺ
ا ﹺ
إلعالﻡ واالﺗﺼال
املﺨتلفة إليﺼال ما ﺗريد اﱃ اﻛﱪ عدد ﳑكن من الناﺱ وبﺄﴎﻉ االوقات  ،حيﺚ

ﻇهرت العديد من الﺼحﻒ واملﺠالت ومراﻛﺰ االبحاث والدراسات والفﻀائيات

بتوجيﻪ مﺒارش من املرجعية أو بعلمها ،وعن أﳘية انفتاح املرجعية عىل وسائل االﺗﺼال
اﳊديﺜة ﻛالفﻀائيات واالنﱰنﺖ يﻘول املرجﻊ السيد ﳏمد سعيد اﳊكيم » :املرجعية

والنشاﻁ التﺒليﻐﻲ بﺄمﺲ اﳊاجة اﱃ وسائل االﺗﺼال املﺬﻛورﺓ من اجل ﺗوسيﻊ رقعة
العمل وﺗعميم الفائدﺓ ،خﺼوصا مﻊ ﺗفرﻕ املﺆمنني يف ﻫﺬﻩ االياﻡ وانتشارﻫم يف بﻘاﻉ
االرﺽ واطراﻓها ،حيﺚ ﺗﺆدي ﻫﺬﻩ الوسائل اعﻈم اﳋدمات وانفعها ،وقد انفتحﺖ
املرجعية وسائر النشاطات الدينية من قﺒل عىل الوسائل اﳊديﺜة  ،ﻛل يف وقتﻪ،

1٣٨

ﻛالﻄﺒاعة ووسائل النﻘل املﺨتلفة والكهرباء واالﺗﺼال التلﻐرايف والتليفوﲏ وﻏﲑﻫا،
وجنﺖ منها اﻓﻀل الﺜمرات يف بياﻥ حﻘيﻘتها للعاﱂ ،واسامﻉ صوﲥا  ،وايﺼال دعوﲥا

،واقامة حﺠتها ،ونحن مﻊ ﻛل جديد مﺜمر ال يتناﰱ مﻊ ﺗعاليم ديننا ،وال يﴬ بمﺜلنا
واخالقياﺗنا وﻛرامتنا«) (1واملعلوﻡ أﻥ وسائل االعالﻡ املﻘروءﺓ واملسموعة واملرئية ﱂ ﺗكن

مسموح ًا ﲠا لﻸﺷﺨاﺹ واملﺆسسات ﻏﲑ اﳊكومية يف العراﻕ قﺒل التاسﻊ من نيساﻥ
عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ،اال اﻥ الدستور العراقﻲ اجلديد ﹶأقر اﳊرية لوسائل االعالﻡ بﺼورﺓ عامة
بحسﺐ ما جاء يف املادﺓ  ٣٨ﺛانيا ،أﻥ الدولة ﺗكفل بام ال ﳜل بالنﻈاﻡ العاﻡ واﻵداب

»حرية الﺼحاﻓة والﻄﺒاعة واالعالﻥ واالعالﻡ والنﴩ« (٢).وبحسﺐ ﻫﺬا بدأت الكﺜﲑ
من وسائل االعالﻡ املسموعة واملرئية ﺗنﴩ الفكر اإلسالمﻲ واملامرسات والﻄﻘوﺱ
العﺒادية حتﺖ أنﻈار املرجعية الدينية (٣).وبارشت مكاﺗﺐ وﳑﺜليات املرجعيات الدينية

 -1السيد ﳏمد سعيد اﳊكيم ،املرجعية وقﻀايا اخر ،ج  ،1،٢مﺆسسة اﳊكمة ،النﺠﻒ ،ﻁ  ،٢٠11 ، 1٠ﺹ .1٢٢
 -٢دستور ﲨهورية العراﻕ ،ﻁ ،٧ﳎلﺲ النواب ،الدائرﺓ االعالمية ،ﻁ ،٢٠1٣، ٧ﺹ.٣٢
 -٣عﺒاﺱ االمامﻲ ،الرقابة العامة للمرجعية الدينية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٣٩٤

بفتﺢ مواقﻊ الكﱰونية ﳍا عىل ﺷﺒكة االنﱰنﺖ ،بلﻐات ﳐتلفة وبﺼفحات متعددﺓ،

لكل صفحة عنواﻥ وموﺿوﻉ ،واملتﺼفحوﻥ ﳍﺬﻩ املواقﻊ والسيام املﻐﱰبني يستفيدوﻥ
منها ﻓائدﺓ ﻛﺒﲑﺓ يف ﺗعلم احكاﻡ الدين والﺜﻘاﻓة االسالمية وما حتتويﻪ ﻫﺬﻩ املواقﻊ من

صفحات (1).ويﻘول الﻘائموﻥ عىل بعﺾ النشاطات الﺜﻘاﻓية والفكرية أﻥ » ما يميﺰ
حرﻛة املرجعية الدينية واﳊوﺯﺓ العلمية يف النﺠﻒ اﳖا ال ﺗﺜﲑ الريﺒة لد اﻵخرين ألﻥ

النﺠﻒ ال ﺗعتﻘد بالتﺒشﲑ ،ولﺬلﻚ نحن ﳏﱰموﻥ يف العاﱂ ،ألننا نﺬﻫﺐ اﱃ املكاﻥ الﺬي
ﻓيﻪ ﺷيعة اما املكاﻥ اﳋاﱄ من الشيعة ﻓال نﺬﻫﺐ اليﻪ ،ﻓهﻲ حرﻛة ﺗﺒليﻐية من اجل الشيعة
ﻓﻘﻂ  ،وﻛل ﻫﺬﻩ املواقﻊ الﺜﻘاﻓية والفكرية وااللكﱰونية الﻘﺼد منها ﻫو ﲪاية الشيعة،

وﺗﺜﻘيفهم والتواصل معهم ،من حيﺚ الفتو وحل اﳋﺼومات واملشاﻛل التﻲ عندﻫم

 ،وﻫﺬا يتم عﱪ ﻛل الوسائل اﳊديﺜة«  (٢).وﻏالﺒا ما يعتمد املﺼلحوﻥ واالسالميوﻥ
عىل ﺇﹺيﻀاح ﹶأﳘية التﻄور مﻊ متﻐﲑات العﴫ بام ﳜدﻡ االسالﻡ واملسلمني ،وبام يوﻓر

للمسلمني سﺒل التﻘدﻡ والرقﻲ واالﺯدﻫار اسوﺓ باألمم املتﻘدمة (٣).وال ﳜفﻰ اﻥ استفادﺓ
املرجعية الدينية من ﻫﺬﻩ الوسائل االعالمية إليﺼال املعلومات اﱃ اﻵخرين ﻫﻲ بنفسها

ﺗشﺠيﻊ لﻶخرين لالستعامل وبياﻥ جواﺯﻫا الﴩعﻲ (٤).وباستﺨداﻡ املواقﻊ االلكﱰونية
يمكن حل الكﺜﲑ من املشاﻛل واختﺼار املساﻓات والوصول اﱃ ﹶأوسﻊ قاعدﺓ ﳑكنة
ووصول ابعد الﻘواعد جﻐراﻓيا بسهولة اﱃ املرجعية الدينية ومعرﻓة رأﳞا يف الﻘﻀايا

موﺿﻊ االبتالء ،وﻫناﻙ ستة وﺛالﺛني مرﻛﺰا ﺛﻘاﻓيا ﺗابعا للسيد السيستاﲏ اﻓتتحﺖ حتﻰ

العاﻡ ٢٠٠٤ﻡ يف املحاﻓﻈات واالقﻀية والنواحﻲ (٥).وﺗوجد ﺛامﻥ وعﴩوﻥ مﺆسسة
دينية ومراﻛﺰ ﺛﻘاﻓية ﺗابعة ملكتﺐ السيد السيستاﲏ منتﴩﺓ يف ﹶأنحاء عديدﺓ من العاﱂ ﻫﻲ:
مﺆسسة االبحاث العﻘائدية.

 -1عﺒاﺱ االمامﻲ ،الرقابة العامة للمرجعية الدينية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٣٩٠
 -٢السيد صالﺢ اﳊكيم مدير مرﻛﺰ اﳊكمة للحوار والتعاوﻥ ،مﻘابلة خاصة اجراﻫا الﺒاحﺚ بتاريﺦ .٢٠1٥ \ ٦ \ 1٦
 -٣صالح عﺒد الرﺯاﻕ ،االسالميوﻥ والديمﻘراطية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٩٢
 -٤عﺒاﺱ االمامﻲ ،الرقابة العامة للمرجعية الدينية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٣٩٤
 -٥رﺯاﻕ ﳐور ،املرجعية الدينية والعمل السياﳼ ،مﻄﺒعة الﻐدير ،الﺒﴫﺓ ،٢٠٠٤،ﺹ.٧٥

1٣٩

مﺆسسة ﺁل الﺒيﺖ إلحياء الﱰاث.
ﺷﺒكة راﻓد للتنمية الﺜﻘاﻓية.

مرﻛﺰ ﺁل الﺒيﺖ العاملﻲ للمعلومات.
مﺆسسة االماﻡ عﲇ.
مرﻛﺰ الرسالة.

مرﻛﺰ املﺼﻄفﻰ للدراسات ا ﹺ
إلسالمية.

مرﻛﺰ ﺇﹺحياء الﱰاث االسالمﻲ.

مرﻛﺰ ا ﹺ
إلماﻡ الرﺿا املعلوماﰐ/انﱰنﺖ.
مرﻛﺰ الﺒحوث والدراسات الفلكية.

مﺆسسة االماﻡ الرﺿا للﱪامﺞ الكمﺒيوﺗرية.

مرﻛﺰ االماﻡ الﺼادﻕ لدراسة الﻄﺐ االسالمﻲ.

1٤٠

مرﻛﺰ ﺗﺄليﻒ الكتﺐ اﳊوﺯوية ونﴩﻫا.

مﺆسسة املﺼادر املعلوماﺗية للعلوﻡ االسالمية.
دار الﺰﻫراء الﺜﻘاﻓية.

مكتﺒة التفسﲑ وعلوﻡ الﻘراﻥ املﺨتﺼة.

مكتﺒة علوﻡ اﳊديﺚ املﺨتﺼة.

املكتﺒة الفﻘهية االصولية املﺨتﺼة.

مكتﺒة الفلسفة والكالﻡ املﺨتﺼة.
املكتﺒة االدبية املﺨتﺼة.

املكتﺒة التارﳜية املﺨتﺼة.
مكتﺒة املحﻘق الﻄﺒﻄﺒائﻲ.

بيﺖ مﺆسﺲ اﳊوﺯﺓ العلمية.

ﺷﺒكة االماﻡ الكاﻇم.
ﺷﺒكة االماﻡ املهدي.

ﺷﺒكة يا ﺯﻫراء.

ﺷﺒكة االماﻡ الﺼادﻕ.
ﺷﺒكة االماﻡ اجلواد.

اما ﳏليا ،ﻓﻘد ﺗﺄسسﺖ يف العراﻕ بعد سﻘوﻁ النﻈاﻡ السابق ﳎموعة من املراﻛﺰ

واملﺆسسات واجلمعيات الﺜﻘاﻓية والفكرية التابعة ملرجعية السيد السيستاﲏ ومنها:

)(1

مﺆسسة املرﺗﴣ 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 اﳊسن املﺠتﺒﻰ \ بﻐداد.
مرﻛﺰ نور الﺰﻫراء \ بﻐداد
مرﻛﺰ االماﻡ اﳊسني \ بﻐداد.
مرﻛﺰ الرسل \ جامعة بﻐداد.
مرﻛﺰ املﺼﻄفﻰ \ بﻐداد.
مرﻛﺰ االمني \ دياﱃ.
مرﻛﺰ االماﻡ املهدي \ دياﱃ.
مرﻛﺰ الﺼديﻘة الﺰﻫراء \ دياﱃ.
مرﻛﺰ اﳊسني \ اﳊلة.
مرﻛﺰ االماﻡ املنتﻈر \ الديوانية.
مرﻛﺰ االماﻡ اجلواد \ الديوانية.
مرﻛﺰ السيدﺓ ﺯينﺐ \ الكوت.
مرﻛﺰ االماﻡ الﺼادﻕ \ الكوت.

 - 1رﺯاﻕ ﳐور ،املرجعية الدينية والعمل السياﳼ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٤1

1٤1

مرﻛﺰ االماﻡ الﺒاقر \ الكوت.
مرﻛﺰ االماﻡ الرﺿا \ الساموﺓ.
مرﻛﺰ االماﻡ السﺠاد \ الناﴏية.
مرﻛﺰ االماﻡ العسكري \ الناﴏية.
مرﻛﺰ االماﻡ الرﺿا \ العامرﺓ.
مرﻛﺰ الﺰينﺒيات النسوي \ العامرﺓ.
مرﻛﺰ اجلوادين \ العامرﺓ.
مرﻛﺰ ﺯين العﺒدين \ الﺒﴫﺓ.
مرﻛﺰ االماﻡ الكاﻇم \ الﺒﴫﺓ.
مرﻛﺰ سيد الشهداء \ الﺒﴫﺓ.
مرﻛﺰ االﻛرﻡ \ جامعة الﺒﴫﺓ.
مرﻛﺰ االماﻡ عﲇ بن موسﻰ الرﺿا \ الﺒﴫﺓ.
مرﻛﺰ الﺼادقني \ الﺒﴫﺓ.

1٤٢

وال ﺗﻘتﴫ املراﻛﺰ الﺜﻘاﻓية واملﺆسسات الفكرية واملواقﻊ االلكﱰونية عىل مكتﺐ السيد

السيستاﲏ ﻓﻘﻂ  ،بل ﻫناﻙ مراﻛﺰ ومﺆسسات مشاﲠة جلميﻊ مكاﺗﺐ املرجعيات الدينية

يف النﺠﻒ يف املحاﻓﻈات واالقﻀية والنواحﻲ العراقية ،ويف بلداﻥ عربية واسالمية
اخر ،بوصفها وسيلة ﴎيعة ﹶ
وأمينة للتواصل مﻊ ﹶأﺗﺒاﻉ املراجﻊ ومﻘلدﳞم ،وايﺼال

املعلومة للﺒاحﺜني وطلﺒة العلوﻡ الدينية وﻏﲑ الدينية ،يف عاﱂ يﺰداد ﺗعﻘيدا وﺗﺰداد معﻪ
اﳊاجة اﱃ معرﻓة االحكاﻡ الﴩعية بشﺄﻥ الﻘﻀايا املستﺠدﺓ واملستحدﺛة ،ويف الﻐالﺐ

لكل مرجﻊ مﺆسسة ﺛﻘاﻓية رئيسة ﺗﴩﻑ عىل النشاطات الﺜﻘاﻓية والفكرية  ،و لديﻪ
مﺆسسات ﲣﺼﺼية  ،واﳊوﺯﺓ لدﳞا ﹶأيﻀا نشاطات يﴩﻑ عليها علامء وﻓﻀالء يف
اﳊوﺯﺓ ﺗﻘوﻡ ايﻀا بنشاطات ﺛﻘاﻓية وﻓكرية متنوعة.

)(1

وﺗساﻫم نتاجات املﺜﻘفني

واملفكرين ا ﹺ
إلسالميني يف بﺚ الﺜﻘاﻓة االسالمية بني اجلامﻫﲑ املسلمة ،حيﺚ ﲡد ﻫﺬﻩ
اجلامﻫﲑ يف ﻛتاباﲥم ومﻘاالﲥم ومﺆلفاﲥم وخﻄﺒهم مادﺓ جيدﺓ ومعينا للفكر والﺜﻘاﻓة.

)(٢

 - 1السيد صالﺢ اﳊكيم مدير مرﻛﺰ اﳊكمة للحوار والتعاوﻥ ،مﻘابلة خاصة اجراﻫا الﺒاحﺚ بتاريﺦ .٢٠1٥ \ ٦ \ 1٦
 - ٢صالح عﺒد الرﺯاﻕ ،االسالميوﻥ والديمﻘراطية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٢1

والﺜﻘاﻓة بﺼورﺓ عامة ومنها الﺜﻘاﻓة االسالمية ،ليسﺖ مادﺓ جامدﺓ او ساﻛنة ،بل متﻐﲑﺓ

ومتحرﻛة باستمرار ومن وقﺖ ﻵخر ومن منﻄﻘة ألخر ،ﻓال يمكن مﻘارنة الﺜﻘاﻓة
االسالمية يف ﺛالﺛينيات الﻘرﻥ املايض بستينياﺗﻪ او ﺗسعينياﺗﻪ ،و ال يمكن مﻘارنة
التحديات التﻲ ﺗواجﻪ املسلم يف الﺒالد االسالمية بالتحديات التﻲ ﺗواجﻪ املسلمني يف
الﺒلداﻥ الﻐربية ،ﻓكﺜﲑ من الﻈواﻫر واالخﱰاعات العلمية والﻄﺒية حﺼلﺖ ،والكﺜﲑ من

الفوارﻕ موجودﺓ بني االسالمية واملﺠتمعات ﻏﲑ االسالمية (1).وقد ﺗم ﺇﹺنشاء مراﻛﺰ
للحوار مﻊ العاﱂ الﻐرﰊ ﹶ
واألدياﻥ األخر حتﺖ ﺇﹺرشاﻑ املرجعية الدينية ،ﻓﺒعد سنني

من العﺰلة انشيﺊ عاﻡ ،٢٠٠٧مرﻛﺰ اﳊكمة للحوار والتعاوﻥ »عملﻪ التعريﻒ بالنﺠﻒ
وحوﺯﲥا واﻫداﻓها ،والتواصل مﻊ النﺨﺐ واملﺜﻘفني يف العاﱂ ،ومﻊ اجلامعات العاملية

املرموقة  ،وﻫدﻓﻪ ﺗﻘديم مدرسة النﺠﻒ وﻓكرﻫا ومناﻫﺠها وليﺲ ﺗﻐيﲑ قناعات الناﺱ
والشعوب ،وعىل قاعدﺓ اﳊوار الﺒﴩي وليﺲ اﳊوار بني االدياﻥ الﻥ اﳍدﻑ ليﺲ ﺗﻐيﲑ
دين االخرين ،انام اﳍدﻑ ﻫو اﳊوار من اجل التعايش ومعرﻓة االخر ،وﻫﺬا املسﲑ ﻓتﺢ

لﻪ ﺁﻓاﻕ ﻛﺒﲑﺓ جدا ،واصﺒﺢ لﻪ صداقات مﻊ العاﱂ« (٢).عىل حدﹼ أﻥ اﳊوار مﻊ الﻐرب

املتﻘدﻡ والﻘوي أﻓﻀل من مواجهتﻪ والدخول معﻪ يف ﴏاعات مسلحة خاﴎﺓ ،ألﻥ

االسالﻡ مﻊ حوار اﳊﻀارات وليﺲ مﻊ ﴏاﻉ اﳊﻀارات (٣).ﻓيام اﺗﺒعﺖ مﺆسسات

ﺛﻘاﻓية وخﲑية أخر منهﺞ نﴩ الفكر ا ﹺ
إلسالمﻲ يف صفوﻑ املسلمني يف ﳐتلﻒ مناطق
العاﱂ ،ﺇﹺﱃ جانﺐ اﳊوار بني ﹶ
األدياﻥ ،ومنها مﺆسسة ا ﹺ
إلماﻡ اﳋوئﻲ ومﻘرﻫا الرئيﺲ

يف لندﻥ ،وﻫﻲ مﺆسسة ﻓكرية ﺛﻘاﻓية علمية ﺗعنﻰ بنﴩ الﺜﻘاﻓة والفكر اإلسالمﻲ
السمﺢ ،عىل وﻓق منهﺞ مﺆسساﰐ ،يﻘوﻡ بتﻘديم اﳋدمات الﺜﻘاﻓية والﱰبوية واإلنسانية

واالجتامعية لعموﻡ أبناء الﻄائفة يف ﳐتلﻒ دول العاﱂ (٤).ﺯيادﺓ عىل ذلﻚ ﺗﻘوﻡ املﺆسسة
 - 1صالح عﺒد الرﺯاﻕ ،االسالميوﻥ والديمﻘراطية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٢1
 - ٢السيد صالﺢ اﳊكيم مدير مرﻛﺰ اﳊكمة للحوار والتعاوﻥ ،مﻘابلة خاصة اجراﻫا الﺒاحﺚ بتاريﺦ .٢٠1٥ \ ٦ \ 1٦
 - ٣صالح عﺒد الرﺯاﻕ ،االسالميوﻥ والديمﻘراطية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.11٥
 - ٤املوقﻊ الرسمﻲ ملﺆسسة االماﻡ اﳋوئﻲwww.alkhoei.net ،

1٤٣

بﺈعداد أجوبة املسائل الﴩعية وﺗﻘديم اﳋدمات االجتامعية ،ﻛتﻘديم املشورﺓ يف حل

املشاﻛل العائلية وﺇجراء العﻘود الﴩعية وﻏﲑﻫا من املسائل املتعارﻑ ﺗداوﳍا يف املراﻛﺰ
اإلسالمية الفاعلة ،وﺗﺄسيﺲ املدارﺱ اإلسالمية يف بعﺾ الدول الﻐربية للحفاﻅ عىل
اللﻐة واﳋلق والﱰبية والﺜﻘاﻓة اإلسالمية لﻸجيال الناﺷﺌة.

)(1

وجلميﻊ املرجعيات الدينية يف النﺠﻒ االرشﻑ مﺆسسات ﺛﻘاﻓية وﻓكرية وخﲑية عىل

األرﺽ ويف الشﺒكة العنكﺒوﺗية ،ﺗتواصل مﻊ أﺗﺒاعها يف الداخل واﳋارج باستﺨداﻡ ﻛاﻓة
الوسائل املمكنة والتﻘنيات اﳊديﺜة ،وقد ﹶأﺛﺒتﺖ ﹶ
األحداث أﻥ ﻫﺬﻩ الوسائل ﻛانﺖ مهمة
جدا يف حتريﻚ ﻫﺬﻩ الﻘواعد الشعﺒية الواسعة وﺗوجيﻪ الرأي العاﻡ بام ﳛﻘق ﹶ
األﻫداﻑ

التﻲ ﺗسعﻰ اليها املرجعية.

1٤٤

ﺍﳋﻼﺻﺔ:
ﺗستﺨدﻡ املرجعية الدينية وسائل عدﺓ إليﺼال خﻄاﲠا اﱃ الرأي العاﻡ بﻐية ﺗﺜﻘيفﻪ

وﺗوجيهﻪ بالﺼورﺓ الﺼحيحة ودﻓعﻪ للمﻄالﺒة باﳊﻘوﻕ املﴩوعة أسوﺓ بﺄداء الواجﺒات،
وبعﺾ ﻫﺬﻩ الوسائل مﺒارشﺓ ﻛالفتو وخﻄﺐ اجلمعة والعيدين واملناسﺒات الدينية
ﺯيادﺓ عىل التﴫﻓات العملية ،واخر ﻏﲑ مﺒارشﺓ ﻛالتﴫﳛات لوسائل االعالﻡ
والترسيﺒات الﺼحفية اﱃ جانﺐ املنﻈامت الدولية ،و ﲤتلﻚ املرجعيات الدينية أيﻀا
ﺷﺒكات واسعة من الوﻛالء واملعتمدين واملراﻛﺰ الﺜﻘاﻓية والفكرية واملواقﻊ االلكﱰونية

التﻲ ﺗستﺨدمها ﲨيعا  ،وﻛل يف ﳎالﻪ للتﺄﺛﲑ يف الرأي العاﻡ وﺗوعيتﻪ وﺗﺜﻘيفية اﱃ املستو
الﺬي ﳛﻘق املﺼلحة العامة التﻲ ﺗراﻫا املرجعية التﻲ ﲤﺜل موقﻊ النيابة عن ا ﹺ
إلماﻡ املعﺼوﻡ

وحتﻈﻰ ﺁراﺅﻫا بالﻘداسة لد أﺗﺒاعها.

 - 1املوقﻊ الرسمﻲ ملﺆسسة االماﻡ اﳋوئﻲwww.alkhoei.net ،
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اﻟﻔﺼﻞاﻟ�اﻟﺚ
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٢٠٠٣م

املﺒحﺚ االول:
دعوﺓ املرجعية لﺒناء دولة املﺆسسات.
املﺒحﺚ الﺜاﲏ:
دعوﺓ املرجعية لالنتﺨابات.
املﺒحﺚ الﺜالﺚ:
مواجهة األحداث األمنية )ﺗفﺠﲑ سامراء وأحداث النﺠﻒ انموذج ًا(.
املﺒحﺚ الرابﻊ:
ﻓتو الوجوب الكفائﻲ ملواجهة املد التكفﲑي.

ﱂ ﺗﺰعم أي من نﻈريات الفﻘﻪ الشيعﻲ حول اﳊكومة أﳖا ﺗسعﻰ اﱃ اقامة » دولة رجال

الدين« باملعنﻰ اﳋاﺹ للكلمة ،ويتﻀﺢ ﻫﺬا االمر جليا يف نﻈريات االرشاﻑ واﳊكومة
االنتﺨابية والتفويﺾ ،وﻫﺬا االمر موجود بنﻈريتﻲ النﺼﺐ والوالية املنتﺨﺒة ﻓهام ﱂ ﺗﻄرحا
والية الفﻘيﻪ بمعنﻰ ﺗﺼدي رجال الدين مﺒارشﺓ لﻸمور التنفيﺬية والتﴩيعية ،ﻏاية ما يف االمر

ﻫو اﻥ ﺗكتسﺐ ﲨيﻊ االمور مﴩوعيتها من الوﱄ الفﻘيﻪ« (1).وبحسﺐ رأي السيد عﺒد االعىل
السﺒﺰواري ﺗكوﻥ سلﻄة الفﻘيﻪ املﺒسوﻁ اليد ناﻓﺬﺓ عىل السلﻄات ،بعنواﻥ انﻪ يملﻚ اعىل

سلﻄة رشعية يف الﺒالد ،وينﺒﻐﻲ عىل ﻛل السلﻄات اﳋﻀوﻉ إلرشاﻓﻪ ومراقﺒتﻪ ،وير السيد
السﺒﺰواري اﻥ الفﻘيﻪ اجلامﻊ للﴩائﻂ ﺗكوﻥ رقابتﻪ ﳏدودﺓ بسعة الدائرﺓ التﻲ يتحرﻙ ﻓيها ،واما

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

1٤٨

ملﺰما لﻸطراﻑ االخر ،وحتﻰ ﻫﺬﻩ النسﺒة من الرقابة قد ﺗتﺄﺛر بالﻈروﻑ املوﺿوعية اﳋاصة

لﻸطراﻑ واالﻓراد والسلﻄات اﳊاﻛمة وعىل رﻏﺒاﲥم الدينية ومد التﺰامهم الﴩعﻲ.

)(٢

ويﺬﻫﺐ بعﻀهم اﱃ أﻥ اإلسالﻡ ال ﳞدﻑ اﱃ ﺇقامة دولة دينية ،بل ﺗﺄسيﺲ دولة مدنية وﳎتمﻊ

مدﲏ يكوناﻥ متحرﻛني يف ﺇطار األحكاﻡ والتعاليم الدينية (٣).وﺗعد رسالة الشيﺦ ﳏمد حسني

النائينﻲ » ﺗنﺒيﻪ األمة وﺗنﺰيﻪ امل ﹼلة « ﳏاولة ﺗﺄصيل رشعﻲ لسلﻄة مدنية ،بام ﲤﺜلﻪ ﻫﺬﻩ الرسالة

ﹴ
متعاﻁ مﻊ واقﻊ ﺗﻄورين
من وعﻲ متﻘدﻡ لﻘﻀية السلﻄة والدولة ،صادر عن ﻓهم اجتهادي
داخﲇ وخارجﻲ (٤).وﺗعد أول مدونة سياسية يف التاريﺦ الشيعﻲ أسسﺖ قائمة جديدﺓ من
التﺼنيفات العلمية ،ال ﺗندرج الﺒتة ﺿمن الﻘائمة التﻘليدية لتﺼنيفات الفﻘهاء.

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

حديﺜة ،ﺇﳖا أيﻀ ًا ﳏاولة إليﺼال الﺒياﻥ الفﻘهﻲ التارﳜﻲ الشيعﻲ مﻊ منﻈومة املفاﻫيم السياسية

 -1صادﻕ حﻘيﻘﺖ ،ﺗوﺯيﻊ السلﻄة يف الفكر السياﳼ الشيعﻲ ،مرﻛﺰ اﳊﻀارﺓ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠1٤ ،ﺹ.٣٧٨
 -٢عﺒاﺱ االمامﻲ ،الرقابة العامة للمرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٥٥
 -٣عﻘيل سعيد ،السﺠال الفكري والفﻘهﻲ عند الفكر االسالمﻲ الشيعﻲ حول الدولة ،الكلمة)ﳎلة( ،العدد  ،1٨السنة اﳋامسة،
.1٩٩٨
 -٤املﺼدر السابق.

والدستورية اﳊديﺜة«

)(1

وﱂ ﺗتسن للسيد عﲇ السيستاﲏ الﻈروﻑ التﻲ ﲥيﺄت للشيﺦ ﳏمد حسني النائينﻲ ومكنتﻪ من
التعﺒﲑ عن صوﻍ اﻓكارﻩ بالﺼورﺓ املكتملة التﻲ ﻇهرت بﻪ يف ﻛتابﻪ » ﺗنﺒيﻪ االمة وﺗنﺰيﻪ امللة«،
ﺇال أﻥ السيد عﲇ السيستاﲏ والﺷﻚ وجد يف رﺅية الشيﺦ النائينﻲ اﻛﺜر اﻵراء صحة واقرﲠا

للواقﻊ العراقﻲ اﳊاﱄ بﴩوطﻪ واطياﻓﻪ املتنوعة (٢).وﻫكﺬا دعا بعد عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ اﱃ اقامة

دولة مدنية وليسﺖ دينية يف العراﻕ ،دولة املﺆسسات التﻲ ﺗﻘوﻡ عىل اساﺱ الدستور والﻘانوﻥ
والفﺼل بني السلﻄات ،مﻊ احﱰاﻡ الﺜوابﺖ الدينية لﻺسالﻡ بوصفﻪ دين االﻏلﺒية ،وعﱪ ﺁلية
االنتﺨاب اﳊر املﺒارش من لدﻥ املواطنني ،وﻫو ما نحاول ﺗناولﻪ يف ﻫﺬا الفﺼل.

1٤٩

 -1ﻓﺆاد ابراﻫيم ،الفﻘيﻪ والدولة ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٣٧
 -٢سامﻲ الﺒﻐدادي ،مﺒادﺉ الدولة والﻘيادﺓ لد مراجﻊ اﳊوﺯﺓ العلمية ،مﻄﺒعة الﺒينة ،النﺠﻒ ،العراﻕ ،٢٠1٠،ﺹ.٧1-٦٩

1٥٠

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ
ﺩﻋﻮﺓ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ

ﲤﺜل ﻛتابات الشيﺦ ﳏمد مهدي ﺷمﺲ الدين يف الفكر السياﳼ يف العﻘدين االخﲑين رﺅية
اجتهادية مواﻛﺒة للحياﺓ ومتﻄلﺒات االجتامﻉ السياﳼ االسالمﻲ الشديد التعﻘيد والتنوﻉ،

وﲣلﺺ ﻓكرﺗﻪ اﱃ ابتكار مفهوﻡ سياﳼ ﳛاﻛﻲ الديمﻘراطية ،وينسﺞ عىل انموذجها يف اﳊكم،

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

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

)(1

ولكيال يﺒتعد عن مناخات التفكﲑ االسالمﻲ ،يستعﲑ مفهوﻡ الشور وﳛاول مﻄابﻘتﻪ مﻊ
والية االمة عىل نفسها ،وﳛﴫ مﺼدر مﴩوعية السلﻄة باملﺠتمﻊ ،ﻓاملﴩوعية ﺷعﺒية ال

ﳜلعها أحد عىل السلﻄة اال ارادﺓ الناخﺒني ،ومﺼدر الﴩعية للسلﻄة رشعية الﻘوانني يف دائرﺓ
التنﻈيم ﻫو األمة ،التﻲ ﲤارﺱ السلﻄة والتﴩيﻊ خارج اﳊﻘل الﺬي حتكمﻪ احكاﻡ الﴩيعة.

)(٢

ومن ﻫنا يﻈهر التواﻓق يف الرأي بني الشيﺦ ﳏمد مهدي ﺷمﺲ الدين ،والسيد عﲇ السيستاﲏ

يف موﺿوﻉ والية االمة عىل نفسها ،ﻓحينام نﻘرأ الﺒيانات والفتاو والنﺼوﺹ الﺼادرﺓ عن
السيد السيستاﲏ يف االمور السياسية نراﻩ يﺆﻛد والية االمة عىل نفسها  ،واﻥ اختلﻒ التعﺒﲑ

بينﻪ وبني الشيﺦ ﺷمﺲ الدين ،لكن النتيﺠة واحدﺓ (٣).ﻓفﻲ جواب لﻪ عىل سﺆال لوﻛالة
االسوﺷييتدبرﺱ عن ﺷكل حكومة ما بعد صداﻡ يﻘول السيد السيستاﲏ»:ﺷكل نﻈاﻡ اﳊكم

يف العراﻕ ﳛددﻩ الشعﺐ العراقﻲ ،و ﹶالية ذلﻚ اﻥ ﲡري انتﺨابات عامة لكﻲ ﳜتار ﻛل عراقﻲ

من يمﺜلﻪ يف ﳎلﺲ ﺗﺄسيﴘ لكتابة الدستور ،ﺛم يﻄرح الدستور الﺬي يﻘرﻩ ﻫﺬا املﺠلﺲ عىل
الشعﺐ للتﺼويﺖ عليﻪ ،واملرجعية ال ﲤارﺱ دورا يف السلﻄة واﳊكم« (٤).واملامرسة الفعلية

 -1عﺒد اجلﺒار الرﻓاعﻲ ،مفهوﻡ الدولة يف مدرسة النﺠﻒ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٣1
 -٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٣1
 - ٣عﺒاﺱ االمامﻲ ،الرقابة العامة للمرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٧٨
 - ٤حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٢

1٥1

للمرجعية الدينية يف العملية السياسية يف العراﻕ بعد عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ دلﺖ بﺼورﺓ ال ﺗﻘﺒل اجلدال
عىل رﺅية السيد السيستاﲏ بوالية االمة عىل نفسها ،ﻓمرجعية السيد السيستاﲏ ﺗﻘول بالوالية

ولكن ليسﺖ الوالية املﻄلﻘة انام الوالية العامة ،والوالية العامة ﳏلها بني الوالية املﻄلﻘة
واالمور اﳊسﺒية يف أدنﻰ درجاﲥا.

)(1

و)الوالية العامة( ﻏﲑ )الوالية يف االمور العامة(،

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 ﺇﳚادﻫا بالرجوﻉ اﱃ الوﱄ ،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 ﳍا.

)(٢

ومراجعة منهﺞ السيد عﲇ السيستاﲏ ﺗكشﻒ عن أﻥ رجال الدين يمكن أﻥ يﺒتعدوا عن

1٥٢

السياسة يف الوقﺖ الﺬي يتﺄﻛدوﻥ ﻓيﻪ بﺄﻥ املﺒادﺉ االسالمية ﹸحتﱰﻡ يف اﳊياﺓ العامة ،لكن يف

أﺛناء ﻓﱰات االنحﻄاﻁ واإلﻓساد السياﳼ ووقوﻉ ﻇلم خﻄﲑ او احتالل أجنﺒﻲ ،ﻓﺈﳖم يكونوﻥ
أﻛﺜر ﻓاعلية يف السياسة عن طريق ﺗﻘديم النﺼﺢ واالرﺷاد والدعوﺓ اﱃ اقامة الﻘانوﻥ يف اﳊياﺓ
العامة (٣).وبعد التاسﻊ من نيساﻥ عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ وجد السيد السيستاﲏ نفسﻪ يف موقﻊ مسﺆولية

عﻈمﻰ ﲤﲇ عليﻪ واجﺒات ﻛﺒﲑﺓ أﳘها االﺷﱰاﻙ يف رسم السياسة العامة للﺒلد  ،حيﺚ التﻒ
الساسة وﲨهور الشيعة حول املرجعية الدينية ،وبرﺯت املرجعية الدينية ومنﺬ االياﻡ االوﱃ

لالحتالل قوﺓ ذات ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﺗسمﺢ ﳍا بالتحكم بالرأي العاﻡ الشيعﻲ يف داخل العراﻕ عىل
وجﻪ اﳋﺼوﺹ ،وﻫﺬا ما أدرﻛﻪ ﲨيﻊ املهتمني بالشﺄﻥ السياﳼ ومنهم قوات االحتالل.

)(٤

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

 - 1حيدر ﳏمد السهالﲏ ،الفﻘﻪ السياﳼ ملرجعية النﺠﻒ ،بحﺚ ﻏﲑ منشور ،٢٠1٣ ،ﺹ.٨
 - ٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٨
 - ٣حسني الفاﺿﲇ ،االماﻡ السيستاﲏ امة يف رجل ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٩٩-1٩٨
 - ٤باسم عﺒد السادﺓ ،دور املرجعية الدينية يف العملية السياسية يف العراﻕ بعد عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ،رسالة ماجستﲑ ﻏﲑ منشورﺓ مﻘدمة اﱃ
ﻛلية العلوﻡ السياسية جامعة بﻐداد ،٢٠1٠،ﺹ.11٠

وﺯادت ﺷدﺓ الشكوﻙ بﺄﳖا ﱂ ﺗكن ﺗرﻏﺐ برﺅية عراﻕ قوي ومستﻘل (1).ﻓلم يكن ﻫناﻙ ﲣﻄيﻂ

متامسﻚ ملستﻘﺒل عراﻕ ما بعد اﳊرب ،حيﺚ قال أحد اعﻀاء ﳎلﺲ الشيوخ* يف ﺗﴩين الﺜاﲏ
٢٠٠٣ﻡ ،وﻫو يشعر باإلحﺒاﻁ » :لﻘد قﴫنا يف التﻘدير ،وقﴫنا يف التﺨﻄيﻂ ،وقﴫنا يف
التفكﲑ بشﺄﻥ عراﻕ ما بعد صداﻡ اﱃ درجة اننا ﻛنا ﻏﲑ مستعدين بام يدعو لﻸسﻒ ،واﻵﻥ

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

االمريكﻲ واﺿحا منﺬ الﺒداية ،ﻓﻘد ﻏاب عنها اﳍدﻑ ،وبعد ﻓﱰﺓ وجيﺰﺓ بات واﺿحا اﳖا

ﺗسعﻰ ﻓﻘﻂ للﺨروج من االﺯمة مهام ﻛانﺖ بشاعة الﻄريﻘة الالﺯمة للﺨروج (٣).ﻓفﻲ اﳊادي
والعﴩين من نيساﻥ وصل جﻲ ﻏارنر اﱃ بﻐداد ﻛﺄول حاﻛم امريكﻲ للعراﻕ ،وقد ابلﻎ
الﺼحفيني بﺄﻥ مهمتﻪ يف العراﻕ ستكوﻥ قﺼﲑﺓ ال ﺗتﺠاوﺯ ﺛالﺛة أﺷهر سيﻘوﻡ يف ﳖايتها بتشكيل
حكومة عراقية مﺆقتة ﺗدير الﺒلد (٤).وﻛاﻥ جﻲ ﻏارنر يرﻓﺾ ﺇقامة عالقات ﺗوصلﻪ اﱃ السيد

عﲇ السيستاﲏ عىل الرﻏم من نﺼائﺢ مستشاريﻪ الﺬين ﻛانوا يعتﻘدوﻥ اﻥ العراﻕ متﺠﻪ نحو
الفوﴇ ،وجﻲ ﻏارنر ليﺲ لﻪ أي سيﻄرﺓ عليﻪ (٥).حتﻰ السفﲑ بول بريمر الﺬي وصل العراﻕ

يف الﺜاﲏ عﴩ من ﺁيار عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ بديال عن جﻲ ﻏارنر وحاﻛام مدنيا للعراﻕ إلصالح وﺿﻊ
قوات االحتالل الﺬي ﻛاﻥ ينﺬر بالسوء ارﺗكﺐ ﻫو اﻵخر اﳋﻄﺄ نفسﻪ – بحسﺐ االمريكيني
حيﺚ ﻛاﻥ ﻫو وﻓريﻘﻪ املﻘرب منﻪ ابﻄﺄ ﳑا ينﺒﻐﻲ يف ﺇدراﻙ اﳘية ﺁية اﷲ السيستاﲏ والتواصلمعﻪ ومﻊ الﻘو االجتامعية والسياسية بﻐية التوصل اﱃ طريق انتﻘاﱄ مﻘﺒول بﺼورﺓ عامة.

)(٦

وﻛانﺖ سلﻄات االحتالل » ﺗدرﻙ ذلﻚ جيدا وﺗدرﻙ اﻥ أي مواجهة مﻊ السيستاﲏ قد ﺗفﴤ
 - 1الري دايموند ،النﴫ املهدور االحتالل االمريكﻲ واجلهود املتﺨﺒﻄة إلحالل الديمﻘراطية يف العراﻕ ،مرﻛﺰ اﳋليﺞ لﻸبحاث،
دﰊ ،االمارات العربية املتحدﺓ ،٢٠٠٧ ،ﺹ.٣٥1

*-السيناﺗور ﺗشاﻙ ﻫيﻐل ،وﻫو ﺛاﲏ اعىل عﻀو ﲨهوري يف جلنة العالقات اﳋارجية التابعة ملﺠلﺲ الشيوخ انﺬاﻙ.
 - ٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٣٥٠
 -٣الري دايموند ،النﴫ املهدور ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٢٧
 - ٤املﺼدر السابق ،ﺹ.٦٣
 - ٥املﺼدر السابق  ،ﺹ.٦٧
 - ٦املﺼدر السابق ،ﺹ.٣٥٩

1٥٣

اﱃ مواجهة سياسية ليسﺖ يف صاﳊها مﻊ قو ﺷيعية ،وربام اﱃ مواجهة مسلحة«.

)(1

وقد

سعﻰ بريمر جاﻫدا لالﺗﺼال بمكتﺐ السيد السيستاﲏ لكنﻪ ﱂ ﳛﺼل عىل أية استﺠابة ،ﻓاعتمد
يف التعرﻑ عىل ﺁراء املرجعية عىل ما نﻘلﻪ لﻪ بعﺾ السياسيني العراقيني وﻫﺬا ما أوقعﻪ يف اﳋﻄﺄ

واالﺷتﺒاﻩ (٢).وﻛاﻥ يف عداد ﺯوار السيد عﲇ السيستاﲏ خالل ﺗلﻚ الفﱰﺓ اعﻀاء يف ﳎلﺲ
اﳊكم وﳎلﺲ االعامر وسائر املسﺆولني يف اﳊكومة العراقية ،ومن ﻫﺆالء من ﻛاﻥ ينﻘل اﱃ
السيد عﲇ السيستاﲏ مواقﻒ وﺁراء وﺗﺼورات سلﻄة االحتالل وﳑﺜلها بريمر بتكليﻒ منﻪ

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

ﳍا مساﺱ باملﺼالﺢ العليا للشعﺐ العراقﻲ لﻘﻀية الدستور واالنتﺨابات وقانوﻥ ادارﺓ
الدولة وﺗشكيل اﳊكومة املﺆقتة وﻏﲑﻫا ،واحيانا ﻛاﻥ يتم االﺗﺼال ﻫاﺗفيا من مكتﺐ السيد

عﲇ السيستاﲏ بﺒعﺾ املسﺆولني العراقيني لتحﺬير سلﻄة االحتالل من االقداﻡ عىل خﻄوﺓ او

1٥٤

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

الدينية واﳊاﻛم املدﲏ االمريكﻲ بول بريمر ،مﺆﻛدين أﻥ عددا من ﺯوار املرجعية الﺬين يسميهم

بريمر بالوسﻄاء » ﱂ يكونوا ﳛسنوﻥ ﺗلﻘﻲ ما يستمعوﻥ اليﻪ من رﺅ املرجعية وانﻈارﻫا ،او

ﻛانوا ينﻘلوﳖا اليﻪ بﺼورﺓ ﳐففة يف ﳏاولة منهم حتﻰ ال ﺗسوء العالقات ،او ﻛانوا ينﻘلوﻥ ما
يتناسﺐ مﻊ ما يرونﻪ صاﳊا للعملية السياسية«.

)(٤

وﻛاﻥ مﴩوﻉ سلﻄة االئتالﻑ املﺆقتة االبتدائية ﺗشكيل ﳎلﺲ ﳐتار من 1٥٠ – 1٣٠عراقيا

يكتﺒوﻥ مسودﺓ للدستور خالل ﺛالﺛة أﺷهر ،وطاملا ﻛانﺖ ﺗفاصيل اختيار املشارﻛني وﺗوﻓﲑ
مشورﺓ اجلمهور ستﺒﻘﻰ بيد سلﻄة االئتالﻑ ،ﻓﺈﳖا ستﻀمن لنفسها دورا حيويا يف حتديد ما

سيﺨرج عن ﻫﺬا املﺠلﺲ (٥).وإلﺿفاء الﴩعية عىل ﻫﺬا الدستور يﺼار اﱃ طرحﻪ يف استفتاء

ﺷكﲇ للمﺼادقة يﻄﺒق عادﺓ عىل الشعوب التﻲ ﺗفتﻘر بحسﺐ ﻇروﻓها اﱃ ﺗراث او وعﻲ
 - 1الري دايموند ،النﴫ املهدور ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٢٦
 - ٢حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٥٥٦
 - ٣املﺼدر السابق ،ﺹ.٥٦1
 - ٤املﺼدرالسابق  ،ﺹ.٥٦1
 - ٥ﻓراﺱ طارﻕ مكية ،قﺼة االنتﺨابات ﺛورﺓ الدستور يف العراﻕ ،دار الﺒﺬرﺓ ،النﺠﻒ االرشﻑ ،ﻁ ،٢٠1٤ ،٢ﺹ.1٣

دستوري حﻘيﻘﻲ ،وﻫﺬا األسلوب يعدﹼ من االساليﺐ التﻘليدية التﻲ ﺗنتمﻲ لعﴫ االستعامر
إلﺿفاء رشعية رسمية ملﴩوﻉ ﻏﲑ رشعﻲ اصال ،ﻛام حﺼل يف استفتاء ولسن يف العراﻕ عاﻡ

1٩1٨ﻡ ،او بيعة امللﻚ ﻓيﺼل االول 1٩٢1ﻡ (1).وﻛانﺖ واﺷنﻄن ﺗريد نتيﺠة نﻈيفة ،وأﻥ
ﺗكوﻥ مسيﻄرﺓ عىل العملية برمتها ،وﻫكﺬا ﻓﻘد انتهﻰ األمر اﱃ عملية ﱂ ﺗكن ﺷفاﻓة ﺗم ﻓيها
اختيار اﳊكومة املﺆقتة عﱪ املفاوﺿات من وراء الكواليﺲ مﻊ الالعﺒني الرئيسيني يف ﳎلﺲ

اﳊكم (٢).مﻘابل املوقﻒ األمريكﻲ ،وﻛاﻥ ﲣوﻑ املرجعية منﺬ االياﻡ االوﱃ لالحتالل من أﻥ

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

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

سلﻄات االحتالل اﱃ ﻛتابة دستور يراعﻲ رﺅاﻫا ومﺼاﳊها ،ولﺬلﻚ قررت املرجعية أﻥ ﺗدعو
اﱃ ﺇجراء انتﺨابات عامة الختيار ﳑﺜﲇ الشعﺐ العراقﻲ يف ﳎلﺲ ﺗﺄسيﴘ لكتابة الدستور

لتﻄمﺌن بﺬلﻚ اﱃ انﻪ لن يتكرر يف العراﻕ ما حﺼل لﺒعﺾ الدول املحتلة االخر التﻲ ﻛتﺐ
املحتلوﻥ دساﺗﲑﻫا (٣).وﻛاﻥ السيد السيستاﲏ يشﲑ اﱃ اﻥ اجلنرال األمريكﻲ ماﻙ ﺁرﺛر ﻛتﺐ

دستور الياباﻥ بعد استسالمها يف اعﻘاب اﳊرب العاملية الﺜانية (٤).وبالفعل اعﱰﻑ األمريكاﻥ

اﻥ من بني االﻓكار التﻲ ﻛانﺖ لدﳞم ،اﻥ يكتﺐ ﳎلﺲ اﳊكم اﱃ جانﺐ بعﺾ العراقيني
وبمساعدﺓ مستشارين امريكيني دستورا مﺆقتا يستﺨدﻡ أساس ًا النتﺨاب ﲨعية وطنية انتﻘالية،

وﺗﻘوﻡ ﺗلﻚ اﳍيﺄﺓ 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 ﳎلﺲ ﻛتابة الدستور.

)(٦

وﻛاﻥ أول ﻇهور سياﳼ للسيد عﲇ السيستاﲏ يف مرحلة ما بعد النﻈاﻡ السابق يف  ٢٦حﺰيراﻥ

 - 1ﻓراﺱ طارﻕ مكية ،قﺼة االنتﺨابات ﺛورﺓ الدستور يف العراﻕ  ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢1
 - ٢الري دايموند ،النﴫ املهدور ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٣1٠
 - ٣حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ .1٩٤
 - ٤بول بريمر ،عاﻡ قﻀيتﻪ يف العراﻕ ،ﺗرﲨة عمر االيوﰊ ،دار الكتاب العرﰊ ،بﲑوت ،ﻁ ،٢٠٠٦ ،1ﺹ.1٢٥
 -٥املﺼدر السابق ،ﺹ.٢٧1
 - ٦حسني الفاﺿﲇ ،االماﻡ السيستاﲏ امة يف رجل ،مﺼدر سابق ،ﺹ .1٩٨

1٥٥

٢٠٠٣ﻡ ،عندما طالﺐ بانتﺨابات عامة ﻓورية ،وأﻛد أﻥ عىل ﻛل عراقﻲ رجال او امرأﺓ اﻥ
يﺼوت ملمﺜليﻪ الرسميني للﺠمعية الدستورية ،ﺯيادﺓ عىل ﺗﺄﻛيدﻩ ﴐورﺓ ﺇجراء استفتاء وطنﻲ

عاﻡ عىل دستور يوﺿﻊ من لدﻥ ﻫيﺄﺓ عراقية ﳐتﺼة ،ويعدﹼ الكﺜﲑوﻥ اﻥ ﻫﺬﻩ الدعوﺓ أسهمﺖ

يف وﺿﻊ االساﺱ االول للنﻈاﻡ اجلديد الﻘائم عىل اساﺱ بناء دولة املﺆسسات الﻘائمة عىل
دستور دائم مﻘر من قﺒل الشعﺐ ،وﻛاﻥ واﺿحا اﻥ السيد عﲇ السيستاﲏ يتحرﻙ بﺈﺗﻘاﻥ
وﻛفاءﺓ ،واﻥ الدور الﺬي يﻘوﻡ بﻪ ﲡاوﺯ – برأي بعﻀهم – أدوار املراجﻊ الدينية االخر

التﻲ سﺒﻘتﻪ.

)(1

» بحيﺚ صارت الكلمة التﻲ ﲣرج من مﻘرﻩ ﳏددا اساسيا للﺨﻄوات التﻲ

ﺗسﲑ عليها الكﺜﲑ من الﻘو السياسية ،عالوﺓ عىل املاليني من أﺗﺒاعﻪ ،وقد حتﻘﻘﺖ مﻄالﺒﻪ
بعد اقل من عامني من االحتالل« (٢).ﻏﲑ أﻥ بول بريمر مﴣ قدما يف ﺗنفيﺬ خﻄتﻪ الرامية اﱃ

ﺗنﺼيﺐ ﻫيﺄﺓ بالتعيني )ﳎلﺲ اﳊكم( متﺠاﻫال دعوﺓ السيد عﲇ السيستاﲏ اﱃ ﺗﺄسيﺲ ﲨعية

1٥٦

دستورية منتﺨﺒة ،وﻛاﻥ لتحديﻪ للسيد السيستاﲏ مﻀامني بعيدﺓ املد وﺗنﺬر باﳋﻄر ،بوصفﻪ
يمﺜل السلﻄة الروحية يف العراﻕ التﻲ حتﻈﻰ بﺄﻛﱪ قدر ﳑكن من االحﱰاﻡ 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 عﲇ السيستاﲏ بعد اربعة اسابيﻊ من ﺗﴫﳛﻪ
العلنﻲ بشﺄﻥ االنتﺨابات ،ﻓتو ﺗﺼﻒ خﻄة بريمر اﳋاصة بتشكيل ﻫيﺄﺓ معينة وﻏﲑ منتﺨﺒة

بﺄﳖا »مرﻓوﺿة من االساﺱ« (٤).وﻛاﻥ ﺗﴫيﺢ السيد عﲇ السيستاﲏ بمنﺰلة نكسة خﻄﲑﺓ

للﺠهود األمريكية نﻈرا للسلﻄة العﻈيمة التﻲ يتمتﻊ ﲠا السيد عﲇ السيستاﲏ يف اوساﻁ
الشيعة(٥).وعندما وصل ﳑﺜل االمم املتحدﺓ يف العراﻕ سﲑجيو دي ميلو* وﻓريﻘﻪ اﱃ العراﻕ

يف الﺜاﲏ من حﺰيراﻥ ٢٠٠٣ﻡ ،أبلﻐهم السفﲑ بول بريمر بﺄنﻪ ﻛاﻥ عاﺯما عىل ﺗﺄسيﺲ »ﳎلﺲ
 - 1حسني الفاﺿﲇ ،االماﻡ السيستاﲏ امة يف رجل ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٩٦
 - ٢باسم عﺒد السادﺓ ،دور املرجعية الدينية يف العملية السياسية يف العراﻕ بعد عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٢٥
 - ٣الري دايموند ،النﴫ املهدور ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٧٧
 - ٤املﺼدر السابق ،ﺹ.٧٨
 – ٥املﺼدر السابق ،ﺹ.٧٤
* قتل يف ﺗفﺠﲑ مﻘر االمم املتحدﺓ يف بﻐداد بسيارﺓ مفﺨﺨة يف  1٩اب ٢٠٠٣ﻡ.

سياﳼ« لالستشارات بشﺄﻥ ادارﺓ الﺒالد يف مرحلة االنتﻘال السياﳼ ،وطلﺐ من سﲑجيو
دي ميلو أﻥ يكوﻥ عﻀوا يف املﺠلﺲ أو مراقﺒا ﻓيﻪ ،وﱂ يكن بريمر يﺄبﻪ ﻛﺜﲑا بﺂراء ﳑﺜﲇ االمم
املتحدﺓ ،ما جعل دي ميلو وﻓريﻘﻪ يشعروﻥ باﳍلﻊ من طريﻘة السفﲑ بول بريمر االنفرادية.

)(1

وأﻛد دي ميلو الحﻘا انﻪ ﲤكن من ﺇقناﻉ بول بريمر بﺈعﻄاء ﳎلﺲ اﳊكم صالحيات ﺗنفيﺬية

بعد اﻥ ﻛاﻥ ﳎلسا استشاريا ﻓﻘﻂ ،ولكن مﻊ احتفاﻅ بريمر بحق النﻘﺾ لﻘرارات املﺠلﺲ.

)(٢

وبعد اصدارﻩ ﻓتو الدستور الشهﲑﺓ ،بدأ السيد عﲇ السيستاﲏ ﲪلة مكﺜفة جدا ﳋلق وعﻲ

ﺷعﺒﻲ بﺄﳘية الدستور وانﺒﺜاقﻪ عن ﲨعية ﺗﺄسيسية منتﺨﺒة ،وﲡاوب الشارﻉ املﻐيﺐ واملتعﻄش

سياسيا بﺼورﺓ مﺬﻫلة استﺜمرت ﻓيﻪ املرجعية الدينية ﻛل نفوذﻫا يف املﺠتمﻊ ليدعمها بﻘوﺓ
حﻘيﻘية ال يمكن مﻘاومتها او ﲡاوﺯﻫا (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 السفﲑ بول بريمر ايﺼال رسالة اﱃ السيد عﲇ السيستاﲏ

مفادﻫا اﻥ »االئتالﻑ ال نية لديﻪ بكتابة الدستور« (٥).ﻏﲑ اﻥ بول بريمر ﱂ يكن صادقا حني

ﺗعهد بﺄﻥ يكتﺐ العراقيوﻥ وحدﻫم الدستور برمتﻪ ليﺠسد »ﺛﻘاﻓتهم ومعتﻘداﲥم« (٦).وقد
أﻓﺼﺢ عن ذلﻚ نوح ﻓيلدماﻥ ﻛﺒﲑ مستشاري الشﺆوﻥ الدستورية يف سلﻄة االئتالﻑ املﺆقتة

يف العراﻕ من نيساﻥ اﱃ ﲤوﺯ ٢٠٠٣ﻡ ،حيﺚ ﴏح يف ﺗﴩين اول ٢٠٠٣ﻡ »عىل االرجﺢ أ ﹼ
ال

ﳚعل الناﺗﺞ الدستوري النهائﻲ أﺷﺨاصا ﻛﺜﲑين يف اﳊكومة 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 إلﴎائيل ،وبﴫاحة من ﻏﲑ املحتمل اﱃ حد ما
اﻥ ﺗكوﻥ مﺆيدﺓ ألمريكا« (٧).وأدرﻙ بريمر بوﺿوح اﻥ املسﺆولني يف واﺷنﻄن قد نفﺬ صﱪﻫم،

 – 1الري دايموند ،النﴫ املهدور ،مﺼدر سابق ،ﺹ .٩٢
 - ٢سيﻒ اﳋياﻁ ،ﻛيﻒ حكموا العراﻕ اوراﻕ يف دﻫاليﺰ ﳎلﺲ اﳊكم ،مﻄﺒعة مﺆسسة السفﲑ ،بﻐداد٢٠٠٥ ،ﻡ ،ﺹ.1٥٤
 - ٣ﻓراﺱ مكية ،قﺼة االنتﺨابات ،مﺼدر سابق ،ﺹ .1٧
 - ٤حسني الفاﺿﲇ ،امة يف رجل ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٢٥
 - ٥بول بريمر ،عاﻡ قﻀيتﻪ يف العراﻕ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٢٥
 - ٦الري دايموند ،النﴫ املهدور ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٨٤
 - ٧املﺼدر السابق ،ﺹ .٨٤

1٥٧

وﻫناﻙ الكﺜﲑ من الﻀﻐوﻁ لتسليم السيادﺓ بﺄﴎﻉ ما يمكن ،لكنﻪ ﻛاﻥ يعدﹼ ذلﻚ خﻄﺄ ،وأﻥ

املﻄلوب بدء العملية الدستورية بﻄريﻘة او بﺄخر وااللتفاﻑ عىل ﻓتو السيد السيستاﲏ ،ﻓﺄما

اﻥ يكوﻥ ﳎلﺲ اﳊكم ﻓاع ً
ال واما اﻥ يرحل (1).ويف الواقﻊ اﻥ حكومة رئيﺲ الوﺯراء الﱪيﻄاﲏ

ﺗوﲏ بلﲑ ﻛانﺖ ﺗﻀﻐﻂ عىل الواليات املتحدﺓ ﻛﻲ ﺗسلم السلﻄة اﱃ حكومة عراقية يف ﻏﻀوﻥ

سنة واحدﺓ ،واال خاطرت بمواجهة انتفاﺿة عارمة ﺿد االحتالل العسكري (٢).مستلهام عىل
ما يﺒدو دروﺱ ﺛورﺓ العﴩين التﻲ واجهﺖ االحتالل الﱪيﻄاﲏ للعراﻕ مﻄلﻊ الﻘرﻥ العﴩين
التﻲ قادﲥا ﺁنﺬاﻙ املرجعية الدينية العليا ورجال الدين يف النﺠﻒ.

اﻥ الﺒناء ﳛتاج اﱃ أﻓراد يﻘوموﻥ بمﲇء الفراﻍ الﺬي سﺒﺒﻪ اﳖيار االنﻈمة السابﻘة؛ ألﻥ ﺗلﻚ
االنﻈمة ﳍا ﺗشكالت واسﺲ واﻓراد ومﺆسسات ،ﻓﺈذا ﻓرﻍ الﺒلد من ﺗلﻚ املﺆسسات ﻓالبد من

اﻥ ﺗﻘوﻡ ﳏلها مﺆسسات اخر ﲤﻸ الفراﻍ (٣).وقد ﺗﺼدت املرجعية الدينية للعمل عىل ملﺊ

1٥٨

ﻫﺬا الفراﻍ ،ويﺒدو أﻥ السيد السيستاﲏ 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 عﱪ ﲨعية ﺗﺄسيسية منتﺨﺒة وليسﺖ معينة (٤).ﻓفﻲ صﺒيحة يوﻡ  ٢٦حﺰيراﻥ عاﻡ

٢٠٠٣ﻡ أصدر السيد السيستاﲏ ﻓتو الدستور املعروﻓة ،واﲣﺬ بﻘية مراجﻊ النﺠﻒ موقفا
موحدا لدعم اية اﷲ السيستاﲏ يف استيعاب عىل ما يﺒدو من جانﺒهم ﻫﺬﻩ املرﺓ لدرﺱ عاﻡ

1٩٢٠ﻡ (٥).وعىل الرﻏم من الﻀﻐوﻁ التﻲ مورسﺖ عىل املرجعية الدينية داخليا وخارجيا
لتﻐيﲑ رأﳞا لكنها أﴏت عىل اﳖا »ال ﺗر بديال عن اجراء انتﺨابات عامة الختيار اعﻀاء

املﺆﲤر الدستوري«.

)(٦

وﱂ يستﺠﺐ اجلانﺐ األمريكﻲ ﳍﺬا الﻄلﺐ يف الﺒداية وقرر طرح

ﻓكرﺓ الدستور املﺆقﺖ عىل امل ﲡاوﺯ ﻓتو السيد السيستاﲏ بام يتيﺢ ﳍم » نﻘل السيادﺓ اﱃ

 - 1بول بريمر ،عاﻡ قﻀيتﻪ يف العراﻕ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٤٢
 – ٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٥٥
 - ٣ﳏمد الشﲑاﺯي ،السﺒيل اﱃ اﳖاﺽ االمة ،دار الﺼادﻕ ،ﻛربالء ،٢٠٠٤،ﺹ.٢٠٣
 - ٤ﻓراﺱ مكية ،قﺼة االنتﺨابات ،ﺹ.٢٠
 - ٥املﺼدر السابق ،ﺹ.1٦
 - ٦حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٧٩

حكومة عراقية بموجﺐ ﺇطار قانوﲏ ينشﺊ املﺆسسات واﳍياﻛل السياسية والديمﻘراطية
العراقية ،وﳛمﻲ األقليات وحﻘوﻕ االنساﻥ« (1).لكن السيد السيستاﲏ أﴏ انﻪ »يف وﺿﻊ

العراﻕ اﳊاﱄ ال ﺗوجد اية جهة يمكنها اﻥ ﺗﻘوﻡ باختيار اعﻀاء ﳎلﺲ ﻛتابة الدستور بﺼورﺓ

مﻘﺒولة من اجلميﻊ« (٢).وأﴏ السيد السيستاﲏ عىل اﻥ يكتﺐ العراقيوﻥ دستور العراﻕ وليﺲ

االئتالﻑ (٣).وﱂ ﺗكتﻒ املرجعية بالﺒيانات ،وانام حترﻛﺖ عﱪ الياﲥا للتواصل مﻊ اجلامﻫﲑ

يف املﺠتمﻊ العراقﻲ ،وﲨعﺖ ماليني التوقيعات الراﻓﻀة لﻪ (٤).وصدرت بعﺾ التﴫﳛات

لوﻛالء املرجعية يف أماﻛن متعددﺓ ،واستﻘﺒل السيد السيستاﲏ وﻓدا من اﻫاﱄ الرميﺜة يف ﳏاﻓﻈة
املﺜنﻰ *،ويف ذلﻚ اﺷارﺓ واﺿحة املعنﻰ واملدلول اﱃ اﳋيار الشعﺒﻲ ،وعندما عرﻓﺖ املرجعية اﻥ

ﻫناﻙ سعيا إلدراج ﻓﻘرﺓ ﺗشﲑ اﱃ قانوﻥ ادارﺓ الدولة يف املرحلة االنتﻘالية يف قرار ﳎلﺲ االمن
الدوﱄ  ،1٥٤٦وجهﺖ رسالة حتﺬيرية ﺷديدﺓ اﱃ رئيﺲ ﳎلﺲ االمن الدوﱄ جاء ﻓيها »اﻥ ﻫﺬا

الﻘانوﻥ الﺬي وﺿعﻪ ﳎلﺲ ﻏﲑ منتﺨﺐ ويف ﻇل االحتالل وبتﺄﺛﲑ مﺒارش منﻪ يﻘيد اجلمعية
الوطنية املﻘرر انتﺨاﲠا يف بداية العاﻡ امليالدي الﻘادﻡ لوﺿﻊ الدستور الدائم للعراﻕ ،وﻫﺬا
امر ﳐالﻒ للﻘوانني ويرﻓﻀﻪ معﻈم ابناء الشعﺐ العراقﻲ ،ولﺬلﻚ ﻓﺈﻥ أي ﳏاولة إلﺿفاء

الﴩعية عىل ﻫﺬا الﻘانوﻥ بﺬﻛرﻩ يف الﻘرار الدوﱄ يعد عمال مﻀادا إلرادﺓ الشعﺐ العراقﻲ
وينﺬر بنتائﺞ خﻄﲑﺓ« (٥).وﲠﺬﻩ اﳋﻄوﺓ انﻄلﻘﺖ املرجعية من قاعدﺓ اﻥ قانوﻥ ادارﺓ الدولة
للمرحلة االنتﻘالية ال يمكن اﻥ يكتسﺐ الﴩعية اال من طريﻘني:

)(٦

اوال :الﴩعية االنتﺨابية ،وﻫو ﻓاقد ﳍا؛ ألنﻪ ﻛتﺐ من قﺒل ﳎلﺲ معني وﻏﲑ منتﺨﺐ؛ وﻫو

ﳎلﺲ اﳊكم.

 - 1بول بريمر ،عاﻡ قﻀيتﻪ يف العراﻕ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٧٣
 - ٢حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٧٥
 - ٣بول بريمر ،عاﻡ قﻀيتﻪ يف العراﻕ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٢٥
 - ٤حامد اﳋفاﻑ ،الرحلة العالجية لسامحة السيد السيستاﲏ واﺯمة النﺠﻒ عاﻡ  ،٢٠٠٤ﻁ ،٣دار املﺆرخ العرﰊ ،بﲑوت
لﺒناﻥ ،٢٠1٣،ﺹ .٧٥

* وﻫﻲ املدينة التﻲ انﻄلﻘﺖ منها رشارﺓ ﺛورﺓ العﴩين ﺿد االحتالل االنكليﺰي للعراﻕ يف الﺜالﺛني من حﺰيراﻥ عاﻡ 1٩٢٠ﻡ.
 - ٥حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٢٣
 - ٦حامد اﳋفاﻑ ،الرحلة العالجية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٧٥

1٥٩

ﺛانيا :الﴩعية الدولية ،وﻫو ﺗﻀمينﻪ يف أي قرار دوﱄ صادر عن ﳎلﺲ االمن.

ولﺬلﻚ الحﻘﺖ املرجعية قانوﻥ املرحلة االنتﻘالية اﱃ ﳎلﺲ االمن الدوﱄ ،وعملﺖ عىل منﻊ
ادراجﻪ يف قرار ﳎلﺲ االمن وبالتاﱄ نﺠحﺖ يف سلﺒﻪ ﻫﺬﻩ الﴩعية .وﻫكﺬا ﻓاﻥ قانوﻥ ادارﺓ

الدولة أصﺒﺢ ﻓاقد ًا للﴩعية االنتﺨابية والدولية ،بحيﺚ ال يستﻄيﻊ اﻥ يلﺰﻡ اجلمعية الوطنية

املنتﺨﺒة باي ﻓﻘرﺓ من ﻓﻘراﺗﻪ ،وﻫﺬا ما دﻓﻊ األمريكاﻥ لالذعاﻥ يف ﳖاية املﻄاﻑ (1).بعد اﻥ ﻛاﻥ

واﺿحا اﻥ اﳊاﻛم املدﲏ األمريكﻲ للعراﻕ بول بريمر يريد اﻥ يﻀﻊ قانوﻥ ادارﺓ الدولة عىل

وﻓق ﺗوجهات امريكية خاصة ستمﺜل الحﻘا اﳋﻄوﻁ العامة واالساسية للدستور الدائم

للعراﻕ ،لكن اﺗفاﻕ  1٥ﺗﴩين الﺜاﲏ لعاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ﱂ ﳛظ بالشعﺒية الالﺯمة إلعﻄائﻪ الﴩعية،

اذ رﻓﺾ رﻓﻀا واسعا من قﻄاعات الشعﺐ العراقﻲ (٢).وقد نﺠﺢ السيد عﲇ السيستاﲏ يف

وﺿﻊ ﳎموعة معايﲑ لكتابة الدستور-:

)(٣

1٦٠

الرشعية لسلﻄات االحتالل يف ﺗعيني اعﻀاء جلنة ﻛتابة الدستور.

أي دستور ﺗﻀعﻪ سلﻄات االحتالل من ﻏﲑ املﻀموﻥ اﻥ يعﱪ عن اﳍوية الوطنية العراقية ،واﻥ
يﻄابق املﺼالﺢ العليا للشعﺐ العراقﻲ.

ال يكتﺐ الدستور اال من لدﻥ جلنة ﺗنﺒﺜق عن انتﺨابات.

أي دستور ﺗﻀعﻪ جلنة منتﺨﺒة ﳚﺐ اﻥ يعرﺽ عىل الشعﺐ العراقﻲ يف استفتاء عاﻡ.

وقد بدأ السيد عﲇ السيستاﲏ بمراجعة بعﺾ الكتﺐ يف ﻓﻘﻪ الﻘانوﻥ الدستوري ،وقراءﺓ دساﺗﲑ

بعﺾ الدول لالطالﻉ عليها يف الوقﺖ الﺬي بدأ االعداد ﻓيﻪ لوﺿﻊ دستور للعراﻕ ليكوﻥ
بﺄجواء العملية الدستورية الﻘادمة يف العراﻕ اجلديد.

)(٤

وعىل الرﻏم من املكانة الكﺒﲑﺓ واملهمة ﳍا يف أوساﻁ املﺠتمﻊ ،ﺇال أﻥ املرجعية ﱂ ﺗتﴫﻑ عىل

 - 1رسول جعفرياﻥ ،التشيﻊ يف العراﻕ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٧٠
 - ٢اﺛﲑ ادريﺲ عﺒد الﺰﻫرﺓ ،واقﻊ بناء الدولة الديمﻘراطية املدنية يف العراﻕ بعد عاﻡ  ،٢٠٠٣اطروحة دﻛتوراﻩ ﻏﲑ منشورﺓ ،ﻛلية

العلوﻡ السياسية ،جامعة بﻐداد ،٢٠1٣ ،ﺹ.٩٨
 - ٣املﺼدر السابق ،ﺹ.٩٨
 - ٤عﺒد اﳍادي اﳊكيم ،حوﺯﺓ النﺠﻒ ،مﺼدر سابق ،ﺹ .٢٣٤

أساﺱ أﳖا بديل عن مرجعية الدولة العراقية ،وال ﺗتناﰱ او ﺗتناقﺾ معها ،والسيد السيستاﲏ
ﱂ يﻄرح نفسﻪ بديال عن اﳊكومة العراقية ومﺆسساﲥا الرسمية) ،(1بل دعا باستمرار اﱃ بناء

دولة املﺆسسات الﻘائمة عىل أسﺲ صحيحة ويف مﻘدمتها ﻛتابة دستور دائم من قﺒل ﲨعية

ﺗﺄسيسﻪ منتﺨﺒة من قﺒل الشعﺐ عىل أﻥ يعرﺽ الدستور الحﻘا عىل استفتاء عاﻡ (٢).واملرجﻊ

السيستاﲏ ﻛاﻥ لﻪ دور حاسم ﻓيام حﻘﻘﻪ النﻈاﻡ السياﳼ يف العراﻕ بعد العاﻡ ٢٠٠٣ﻡ بعد

االﳖيار الشامل الﺬي أصاب الﺒلد (٣).بمساﳘتﻪ يف نﴩ الديمﻘراطية يف العراﻕ عﱪ الﱰويﺞ
لﺜﻘاﻓة الديمﻘراطية ،حيﺚ داﻓﻊ منﺬ العاﻡ ٢٠٠٣ﻡ عن املﺆسسات االنتﺨابية ،وﺗشكيل
االحﺰاب السياسية ،وأطلق دعوات مستمرﺓ ﺗشﺠﻊ عىل املساﳘة النشﻄة يف بناء الوطن،
وماﺯال ﳛتفظ باملكانة التﻲ ﲤكنﻪ من لعﺐ دور حاسم يف عملية التفاوﺽ لربﻂ اجلسور

بني املتناﺯعني ،وﺗسوية اﳋالﻓات بني الفﺌات السياسية املﺨتلفة حول ملفات مﺼﲑية مﺜل

ﺗﻘاسم السلﻄة ،وﻛيفية ادارﺓ الﺒالد ،واعادﺓ ﺗوﺯيﻊ الﺜروات النفﻄية (٤).ورﻛﺰ السيد السيستاﲏ

عىل مفاﻫيم ﳏورية يف ﺗناولﻪ للمسﺄلة العراقية وﻫﻲ مفاﻫيم الدولة ،والشعﺐ ،واالنتﺨاب،
والدستور ،والتعددية ،واملساواﺓ ،وﻏالﺒا ما يمتﺰج ﻓيها التﺄصيل الفﻘهﻲ عندﻩ والرﺅية اﳊديﺜة

يف بناء دولة الﻘانوﻥ واملﺆسسات (٥).ﻓفﻲ حديﺚ أجرﺗﻪ معﻪ ﳎلة ديرﺷﺒيﻐل االملانية ﻓﺲ 1٦

ﺷﺒاﻁ ٢٠٠٤ﻡ  ،ﻛاﻥ السيد السيستاﲏ يستند يف مفهوﻡ ﻫﺬﻩ الدولة اﱃ مﺒدأ العدالة واملساواﺓ
بني العراقيني ﲨيعا يف اﳊﻘوﻕ والواجﺒات ،معربا عن أحﺒاطﻪ من ﺗﻐيﲑ نﻈاﻡ استﺒدادي عن
طريق الﻐﺰو واالحتالل ،حيﺚ قال » استتﺒﻊ ذلﻚ مﺂﺱ ﻛﺜﲑﺓ منها اﳖيار مﻘومات الدولة
العراقية وانعداﻡ االمن واالستﻘرار وﺗفاقم اجلرائم وﺗلﻒ الكﺜﲑ من املمتلكات العامة«.

)(٦

وﻫو يﺆرش اﻫتاممﻪ بالدولة وما سﺒﺒﻪ اﳖيارﻫا من أﱂ اﱃ حد االحﺒاﻁ لﺰوال مﺆسساﲥا ،وﻛانﺖ

 - 1سامﻲ الﺒﻐدادي ،مﺒادﺉ الدولة والﻘيادﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٠٩
 - ٢حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٣٥
 - ٣سليم اجلﺒوري ،السيد السيستاﲏ مرجعية االنسانية والعيش املشﱰﻙ ،ﻁ ،1دار الراﻓدين للﻄﺒاعة والنﴩ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ،٢٠1٣،
ﺹ.1٩٥
 - ٤املﺼدر السابق ،ﺹ.1٩٩

 - ٥حكمﺖ الﺒﺨاﺗﻰ ،ﺗﻄور الرﺅية الفﻘهية عند االماﻡ السيستاﲏ ،موقﻊ مﺆسسة السﺠناء السياسيني ،انﱰنﺖ

 - ٦حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٠٠

www.ppf.gov.iq
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اﻫم انشﻐاالﺗﻪ اعادﺓ ﺗﺄسيﺲ الدولة العراقية عىل وﻓق االسﺲ املتﻘدمة ،وعن طريق ﳎلﺲ
منتﺨﺐ يﻘر دستورا يكتﺒﻪ العراقيوﻥ من دوﻥ ﺗدخل اجنﺒﻲ.

)(1

لﻘد أدرﻙ السيد عﲇ السيستاﲏ أﻥ أﻓﻀل اﳊلول لواقﻊ العراﻕ اجلديد بعد العاﻡ ٢٠٠٣ﻡ

ﻫو الدولة املدنية ،دولة املواطنة واملﺆسسات ،وليﺲ الدولة الدينية ،بل اورد اﳊﻘوﻕ الكاملة
للمواطنة لﺒﻘية االدياﻥ واملﺬاﻫﺐ وحﻘهم يف االمن واالماﻥ واﳊامية (٢).وسعﻰ إلنشاء دولة

املﺆسسات املحكومة بالﻘانوﻥ الﺬي ﳛﱰمﻪ اجلميﻊ من دوﻥ اﻥ يفرﺽ عليهم ،ﻓكاﻥ ﳞتم

بكتابة الدستور (٣).وحني ﺗﻘدمﺖ ﺇليﻪ ﳎلة التايم األمريكية بسﺆال حول موقفﻪ من العمل

السياﳼ اجاب مكتﺒﻪ » املنهﺞ الﺬي يﺆمن بﻪ السيد ﻫو عدﻡ التدخل يف الشﺄﻥ السياﳼ اال

ﻓيام حتتمﻪ الﴬورﺓ ،وير اﻥ ﻫﺬا ﻫو االصلﺢ ملوقﻊ املرجعية الدينية ومكانتها الروحية بني
الناﺱ« (٤).وﻛاﻥ السيد عﲇ السيستاﲏ يﺆﻛد » اﻥ الﻘو السياسية واالجتامعية الرئيسة يف

1٦٢

العراﻕ ال ﺗدعو اﱃ قياﻡ حكومة دينية ،بل اﱃ نﻈاﻡ ﳛﱰﻡ الﺜوابﺖ الدينية للعراقيني ويعتمد
مﺒدأ التعددية والعدالة واملساواﺓ ،وقد سﺒق للمرجعية الدينية أﻥ أوﺿحﺖ أﳖا ليسﺖ معنية

بتﺼدي اﳊوﺯﺓ العلمية ملامرسة العمل السياﳼ ،وأﳖا ﺗرﺗﺄي لعلامء الدين اﻥ يناوأ بﺄنفسهم

عن ﺗسلم املناصﺐ اﳊكومية« (٥).ويمكن اﲨال رأي السيد عﲇ السيستاﲏ يف موﺿوﻉ الدولة
يف النﻘاﻁ اﻵﺗية)-:(٦

ﲤكني الشعﺐ العراقﻲ من ﳑارسة حﻘﻪ يف اختيار دستورﻩ ونوابﻪ يف ﺇطار انتﺨابات عامة نﺰﳞة
وبﺈرشاﻑ دوﱄ.

ﺿامﻥ مشارﻛة اوسﻊ قﻄاعات الشعﺐ العراقﻲ يف ﻫﺬﻩ االنتﺨابات.
التﺼدي لعوامل الفتنة املﺬﻫﺒية والﻄائفية والعرقية.

 - 1حكمﺖ الﺒﺨاﰐ ،مﺼدر سابق.
 - ٢سامﻲ الﺒﻐدادي ،مﺒادﺉ الدولة والﻘيادﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٧1
 - ٣ﳏمد صادﻕ بحر العلوﻡ ،االماﻡ السيستاﲏ ،مﺼدر سابق ،ﺹ .1٠٧
 - ٤حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ .٢٠٤
 - ٥املﺼدر السابق ،ﺹ .1٠٢
 - ٦سامﻲ الﺒﻐدادي ،مﺒادﺉ الدولة والﻘيادﺓ ،لد مراجﻊ اﳊوﺯﺓ العلمية ،مﻄﺒعة الﺒينة ،النﺠﻒ االرشﻑ ،٢٠1٠،ﺹ.٧٣

ﺗﺄﻛيد املشﱰﻛات اجلامعة لﻺسالﻡ املوحدﺓ ملﺠموﻉ املسلمني ورﻓﺾ االحتكاﻡ اﱃ ما ﳜتلﻒ
عليﻪ.

ﺗﺄﻛيد ﲪاية االقليات الدينية وحﻘها يف ﳑارسة ﺷعائرﻫا بحرية.

ﺗﺄﻛيد حق املرأﺓ ﻛامال يف العمل والوﻇائﻒ واﳊﻘوﻕ والواجﺒات التﻲ يكفلها الدستور.
ﺗﺄﻛيد املﺼﲑ املشﱰﻙ للعراﻕ يف عمﻘﻪ العرﰊ واالسالمﻲ.
ﺗﺄﻛيد حسن اجلوار مﻊ املحيﻂ العرﰊ واالسالمﻲ.

احﱰاﻡ املواﺛيق والﴩعية الدولية واﳍيﺌات الدولية ويف مﻘدمتها االمم املتحدﺓ.

الدعوﺓ اﱃ انﺼاﻑ الفﻘراء واملﻀﻄهدين واملهمشني والدعوﺓ اﱃ انﺼاﻓهم.

وﻫناﻙ الكﺜﲑ من الوﺛائق التﻲ ﺗكشﻒ املواقﻒ الﴩعية والدينية والسياسية للسيد عﲇ

السيستاﲏ ﻓيام ﳜﺺ العالقة بني الدين والدولة وﺗتﻀمن ما يﺄﰐ-:

)(1

اوال :اﻥ ﺗشكيل حكومة عىل اساﺱ ﻓكرﺓ او مﴩوﻉ والية الفﻘيﻪ يف العراﻕ ﻏﲑ وارد ،وقد

ﻛرر ذلﻚ اﻛﺜر من مرﺓ ويف اﻛﺜر من موﺿﻊ.

ﺛانيا :اﻥ الدستور ينﺒﻐﻲ اﻥ ﳛﱰﻡ ارادﺓ الشعﺐ العراقﻲ يف احﱰامﻪ للﻘيم والﺜوابﺖ الدينية؛

ألﻥ الشعﺐ العراقﻲ مسلم يف ﺛﻘاﻓتﻪ العامة.

ﺛالﺜا :اﻥ حتديد دور الدين يف الﱰبية والﻘﻀاء راجﻊ ملا يﻘررﻩ الشعﺐ العراقﻲ

رابعا :اﻥ قﻀية وجود الﴩيعة االسالمية يف قوانني الدستور اجلديد مسﺄلة ﺗتﻘرر بﺈجراء
انتﺨابات عامة لعﻘد املﺆﲤر الدستوري؛ ألﻥ »االسالﻡ ﻫو دين اﻏلﺒية الشعﺐ العراقﻲ وﺇذا

ﻛتﺐ الدستور بﺄيدي املنتﺨﺒني من العراقيني ﻓمن املﺆﻛد انﻪ سيتمﺜل ﻓيﻪ قيم االسالﻡ وﺗعاليمﻪ

السمحاء«.

)(٢

لﻘد ﻛاﻥ السيد عﲇ السيستاﲏ اول الداعني اﱃ وﺿﻊ دستور عﴫي للعراﻕ ،واﱃ ﺗﺄليﻒ
حكومة عراقية وطنية ﻏﲑ دينية منﺒﺜﻘة عن ﳎلﺲ ﺗﴩيعﻲ منتﺨﺐ من الشعﺐ ،وﺗتمﺜل ﻓيﻪ

 - 1ﻏالﺐ الشابندر ،السيستاﲏ راﻫنا ،الدار الﺒيﻀاء ،لﺒناﻥ ،بﲑوت٢٠1٥،ﻡ ،ﺹ.1٢٤
 -٢حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٢٧

1٦٣

ﲨيﻊ الﴩائﺢ والﻄوائﻒ واالطياﻑ عىل وﻓق الﻘاعدﺓ النسﺒية ،مشددا عىل بناء الدولة العراقية

عىل اساﺱ » مﺒدأ الشور والتعددية والتداول السلمﻲ للسلﻄة ،اﱃ جانﺐ مﺒدأ العدالة
واملساواﺓ بني ابناء الﺒلد الواحد يف اﳊﻘوﻕ والواجﺒات« (1).ﻓالتداول السلمﻲ للسلﻄة يكوﻥ

لﻘو سياسية واجتامعية ﳐتلفة يف الدين والعﻘيدﺓ والرﺅية لكن من ﻏﲑ االخالل بﺄسﺲ
العدالة ،مﻊ اﳊفاﻅ عىل حﻘوﻕ االقليات الدينية واعﻄاء ﻛل ذي حق حﻘﻪ (٢).وﻛاﻥ السيد عﲇ

السيستاﲏ يلﺢ عىل ﴐورﺓ االلتﺰاﻡ بالدستور ،واﻥ يكوﻥ الساسة يف خدمة الشعﺐ ،واﻓتﻰ

بام يﺆسﺲ لدولة مﺆسسات ،وأﻛد مرارا أﻥ الكفاءﺓ قﺒل ﻛل ﳾء ،وﴐورﺓ اﳊفاﻅ عىل املال

العاﻡ ،وطالﺐ بمحاسﺒة املسﺆولني الﺬين يعﺒﺜوﻥ بمﺼﲑ الناﺱ ،واستنكر عىل لساﻥ ﳑﺜليﻪ
املسوﻏة (٣).ﻓفﻲ سﺆال وجﻪ
ومعتمديﻪ اإلﺛراء الفاحش والرواﺗﺐ العالية جدا واإليفادات ﻏﲑ ﹼ
اليﻪ حول انتشار الفساد االداري والرﺷوﺓ يف دوائر الدولة ،أجاب ما نﺼﻪ»:ﳛرﻡ عىل املوﻇفني

1٦٤

التﺨلﻒ عن اداء واجﺒاﲥم بمﻘتﴣ عﻘود ﺗوﻇيفهم الناﻓﺬﺓ عليهم رشعا ،ﻛام ﳛرﻡ عليهم ﲡاوﺯ
الﻘوانني والﻘرارات الرسمية ﳑا يتعني رعايتها بموجﺐ ذلﻚ ،وما يﺄخﺬﻩ املوﻇﻒ من املال –

من املراجﻊ او ﻏﲑﻩ – خالﻓا للﻘانوﻥ سحﺖ حراﻡ ،ﻛام اﻥ اﻫدار املال العاﻡ واالستحواذ عليﻪ،

بل مﻄلق التﴫﻑ ﻏﲑ الﻘانوﲏ ﻓيﻪ حراﻡ ويستوجﺐ الﻀامﻥ واﺷتﻐال الﺬمة« (٤).وحني ﺗﻘدﻡ
اليﻪ اعﻀاء السفارﺓ العراقية يف ﺇيراﻥ بسﺆال حول املفاﺿلة بني املراجعني أجاب»:عليكم
بتﻄﺒيق التعليامت الﺼادرﺓ من مراجعكم الﻘانونية ،وعدﻡ استﺨداﻡ الﺼالحيات املمنوحة

لكم بام يﺆدي اﱃ االخالل بالعدالة بني املراجعني ويستتﺒﻊ سوء سمعة العاملني يف السفارﺓ«.

)(٥

ويف جواب لﻪ عن اسﺌلة عن موﺿوﻉ التﺠاوﺯ عىل الكهرباء أجاب السيد عﲇ السيستاﲏ:

 -1حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٠٢
 -٢حيدر ﳏمد السهالﲏ ،الفﻘﻪ السياﳼ ملرجعية النﺠﻒ املعاﴏﺓ ،ﳎلة العميد ،ﻛلية الفﻘﻪ ،جامعة الكوﻓة ،ال اصدار.٢٠1٣ ،1٨

ﺹ.٧
 -٣ﻏالﺐ الشابندر ،السيستاﲏ راﻫنا ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٣٨
 -٤حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٣٦
 -٥املﺼدر السابق ،ﺹ.1٣٨

»ﺇذا ﻛانﺖ وﺯارﺓ الكهرباء ﲤنﻊ من ذلﻚ ﻓال ﳚوﺯ«(1).وسﺌل عن موﺿوﻉ بيﻊ اﻵﺛار ورشائها

ﻓﺄجاب» :ال ﳚوﺯ بل البد من ﺇعادﺗﻪ اﱃ املتحﻒ العراقﻲ« (٢).اما اجلانﺐ االمنﻲ وﴐورﺓ دعم
اجليش والﴩطة ﻓﻘد اوالﻩ اﳘية ﻛﺒﲑﺓ ،حيﺚ ﺗﻄرﻕ لﻪ يف ستة وﺛالﺛوﻥ موﺿع ًا بني جواب عن

سﺆال اعالمﻲ او بياﻥ بحسﺐ ما ورد يف ﻛتاب حامد اﳋفاﻑ »النﺼوﺹ الﺼادرﺓ عن سامحة
السيد السيستاﲏ«  (٣).حيﺚ اﻥ  %٣٩من ﻫﺬﻩ النﺼوﺹ اﻫتمﺖ بدعم اجليش والﻘوات األمنية

وﺗدريﺒها وﺗﺰويدﻫا بالسالح والعناﴏ الكفوءﺓ لﻀﺒﻂ االوﺿاﻉ األمنية وحﺚ املواطنني عىل

دعم الﻘوات األمنية ،وانتﻘدت  %٢٢منها االنفالت االمنﻲ منﺬ سﻘوﻁ النﻈاﻡ واستهداﻑ
ارواح املواطنني ،يف حني حرمﺖ  %1٧منها االستيالء عىل االسلحة من معسكرات اجليش

وبيعها ورشائها وﴐورﺓ حﴫ السالح بيد الدولة ،ورﻓﻀﺖ  %٨٫٥منها أي عالقة لرجال

الدين بامللﻒ االمنﻲ  ،ومﺜلها حرمﺖ االستيالء عىل امللفات األمنية او ﻛشفها اماﻡ املﻸ بام
ﻓيها ﺗلﻚ املتعلﻘة برجال النﻈاﻡ السابق ،موصيا بتسليمها للﺠهات املﺨتﺼة يف ﳏاولة ملنﻊ أي

عمليات انتﻘاﻡ او ﺗشهﲑ قد يﺆﺛر يف الﺒنية االجتامعية والوﺿﻊ االمنﻲ ،ﻓيام استنكرت  %٥منها
ﺗشكيل مليشيات خارج سيﻄرﺓ الدولة مﻄالﺒا بحﴫ السالح بيد الدولة.

)(٤

 -1حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق  ،ﺹ.1٤٢
 -٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٢٥
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ.٢٥
 - ٤انﻈر جدول رقم ).(٧

1٦٥
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املوﺿوﻉ

دعم اجليش واالجهﺰﺓ األمنية

االنفالت االمنﻲ

حرمة ﴎقة وبيﻊ االسلحة
رجال الدين واالمن
ملفات االمن

املليشيات

عدد املرات

النسﺒة املﺌوية

املرﺗﺒة
١

١٤

٪٣٩

٨

٪٢٢

٢

٦

٪١٧

٣

٣

٪٨,٥

٤

٣

٪٨,٥

٤

٢

٪٥

٥

جدول رقم) (٧الﻘﻀايا األمنية يف خﻄاب املرجعية) .اعداد الﺒاحﺚ(

لﻘد اﻛتفﻰ السيد عﲇ السيستاﲏ بالكليات واﳋﻄاب العاﻡ الﺬي ال ﺗتﺠاوﺯ ﳏاورﻩ رﻓﺾ
االحتالل عﱪ املﻘاومة السلمية ،والدعوﺓ لالنتﺨابات ،وصياﻏة دستور ادارﺓ الدولة العراقية.

)(1

1٦٦

وﻛاﻥ واﺿحا اﻥ ﻫدﻓﻪ النهائﻲ ﺇقامة دولة املﺆسسات املستندﺓ اﱃ دستور دائم مكتوب من قﺒل

العراقيني ومﺼادﻕ عليﻪ ﺷعﺒيا .وبعد ﳐاﺽ عسﲑ ﺗشكلﺖ اول حكومة انتﻘالية برئاسة اياد
عالوي يف  ٢٨حﺰيراﻥ  ،٢٠٠٤وجرت انتﺨابات اجلمعية الوطنية يف الﺜالﺛني من ﻛانوﻥ الﺜاﲏ

عاﻡ  ،٢٠٠٥ويف الﺜامن من نيساﻥ ﺗشكلﺖ اﳊكومة االنتﻘالية برئاسة ابراﻫيم اجلعفري ،وﺗم
يف اﳋامﺲ عﴩ من ﺗﴩين االول ٢٠٠٥ﻡ ﺇقرار الدستور العراقﻲ الدائم بنسﺒة  ،%٧٩يف

استفتاء ﺷعﺒﻲ عاﻡ ،وﻛاﻥ للمرجعية دور بارﺯ يف حﺚ الناﺱ عىل التﺼويﺖ بـ»نعم« للدستور
الﺬي ﻛتﺒتﻪ اجلمعية املنتﺨﺒة مﺒارشﺓ من الشعﺐ ،ليكوﻥ االساﺱ لﺒناء دولة املﺆسسات بعد

سنوات طويلة من الدﻛتاﺗورية والتفرد بالسلﻄة ،وبعد ذلﻚ بشهرين  ،أي يف اﳋامﺲ عﴩ من

ﻛانوﻥ اول ٢٠٠٥ﻡ ،جرت اول انتﺨابات برملانية يف ﻇل الدستور الدائم ،ويف العﴩين من
ﺁيار عاﻡ ٢٠٠٦ﻡ ،صادﻕ الﱪملاﻥ العراقﻲ عىل اول حكومة دستورية برئاسة نوري املالكﻲ.

)(٢

 - 1حسني الفاﺿﲇ ،االماﻡ السيستاﲏ امة يف رجل ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٣٠٠
 - ٢ﻓراﺱ مكية ،قﺼة االنتﺨابات ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٨٣

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﲏ

ﺩﻋﻮﺓ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ

ير الفﻘهاء اﻥ اﳊﻀور الفاعل واﳊاسم والشعﺒﻲ لالمة يف ﲨيﻊ االصعدﺓ يف النﻈاﻡ السياﳼ

ال يشلﻪ وال يﺼﻄدﻡ معﻪ ﻛوﻥ اﳊاﻛمية من اﷲ ،السيام واﻥ نﻈم اﳊاﻛمية االﳍية واﻫداﻓها ﻛلها
من الكامالت األنموذجية والﻘيم الرﻓيعة التﻲ ﺗكفل العدالة وﻓتﺢ الفرﺹ اماﻡ اجلميﻊ واﺯالة
االستﺒداد الﺒﴩي وربوبية بعﺾ الﺒﴩ لﺒعﺾ ،ﻓهﻲ ال ﺗسمﺢ بﺈلﻐاء دور ﻓرد من االﻓراد،

وال حﺬﻑ مشارﻛة ،وال ﺗكميم صوﺗﻪ ،ﻓﻀال عن ﲨيﻊ االمة (1).ﻓاﳊاﻛمية االﳍية بمراﺗﺒها
املتسلسلة ال ﺗعدﻡ االرادﺓ الشعﺒية واالختيار الﺒﴩي ،بل ﻫﻲ ﺗرﺷدﻩ وﲥديﻪ اﱃ السﺒيل السوي
والﴫاﻁ الﻘويم ،واالنتﺨابات يف عرﻑ العﻘالء يف الﻘوانني الوﺿعية ،مسﺆولية استكشاﻑ

ذي الﺼالحية بمواصفات معينة ،ﻓاالنتﺨاب عملية مﺰﳚة من االستكشاﻑ واملساﳘة
والتكوين والرقابة.

)(٢

وير السيد ﳏمد باقر الﺼدر اﻥ اﳊكم يف ﺯماﻥ الﻐيﺒة ﺷور يرجﻊ

اﱃ االمة التﻲ ﳍا والية األمر ،ﻏﲑ اﻥ واليتها مﴩوطة باحﱰاﻡ اﳊدود الﴩعية بام ال يتعارﺽ

مﻊ ﹶ
األحكاﻡ الﴩعية ،وعىل ذلﻚ االساﺱ ﻓاﻥ أي ﺷكل يتﺨﺬ من الشور ﺷكال للحكم
يعتﱪ ﺷكال صحيحا ماداﻡ ﺿمن اﳊدود الﴩعية(٣).ودعوﺓ السيد السيستاﲏ اﱃ االنتﺨابات

ﻛانﺖ ﺗنﺒﻊ من ﻫﺬا الفهم نفسﻪ ،وقد عمل السيستاﲏ عىل سد الﺜﻐرات التﻲ حﺼلﺖ يف املوقﻒ

الشيعﻲ حتﻰ ال ﺗتكرر اخﻄاء الﻘيادﺓ الشيعية يف االﺯمنة الﻐابرﺓ ،حيﺚ طالﺐ بعد سﻘوﻁ النﻈاﻡ
بﻘرار واﺿﺢ يلﺰﻡ قوات االحتالل بتشكيل حكومة عراقية منتﺨﺒة من العراقيني ،ﺗكوﻥ قادرﺓ عىل
ﺇدارﺓ الﺒالد بام ﳞيﺊ املناخ ﳋروج الﻘوات االجنﺒية من الﺒالد (٤).و ﹶب ﱠني اﻥ عملية االنتﺨابات ﻫﻲ

الﻄريﻘة السليمة إلرشاﻙ الشعﺐ يف حتديد مﺼﲑ الﺒالد واخراجها من أﺯمتها السياسية التﻲ ﲤر
ﲠا ،ومنﻊ ﺗسلﻂ اية جهة او ﲨاعة عىل مﻘدرات الوطن باي سﺒﺐ من االسﺒاب ،وليتمكن الشعﺐ
 - 1ﳏمد السند ،اسﺲ النﻈاﻡ السياﳼ عند االمامية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٣٢٨-٣٢٧
 - ٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٣٢٧
 - ٣ﳏمد صالح االسود ،املرجعية الدينية الشيعية ﻛﺨﻄاب بديل ،اﳍد)ﳎلة( ،العدد  ،11السنة الﺜالﺜة1٤٣1،ﻩ ،ﺹ.11٧
 - ٤ﳏمد صادﻕ بحر العلوﻡ ،االماﻡ السيستاﲏ ﺷيﺦ املرجعية املعاﴏﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ .٧1

1٦٧

من حكم نفسﻪ بﺈرادﺗﻪ بعيدا عن االنﻘالبات العسكرية والﻀﻐوﻁ اﳋارجية ،مﺆﻛدا بشدﺓ عدﻡ نية
املرجعية ﳑارسة السلﻄة واﳊكم.

)(1

لﻘد حﻈﻲ موﺿوﻉ االنتﺨابات بوصفة ﺁلية ديمﻘراطية ﺗﻀمن ﺗداوال سلميا للسلﻄة بﺄﳘية خاصة
لد املرجعية الدينية بعد العاﻡ ٢٠٠٣ﻡ  ،يف عملية ﺇعادﺓ بناء العراﻕ عىل أسﺲ جديدﺓ ﲣتلﻒ عن
ﺗلﻚ التﻲ سادت يف ﺯماﻥ النﻈاﻡ السابق ،ويﺒدو اﻥ ﲡربة االحتالل الﱪيﻄاﲏ للعراﻕ مﻄلﻊ الﻘرﻥ
العﴩين  ،وما اعﻘﺒها من ﺇجراءات سياسية صورية لتﺜﺒيﺖ اﳍيمنة الﱪيﻄانية عىل عملية صنﻊ الﻘرار
يف العراﻕ لسنوات طويلة امتدت حتﻰ سﻘوﻁ امللكية عاﻡ 1٩٥٨ﻡ ،ﱂ ﺗكن ﻏائﺒة عن ﺗفكﲑ املرجعية
الدينية وﻫﻲ ﺗتعامل مﻊ احتالل ﺁخر امريكﻲ بريﻄاﲏ ﻫﺬﻩ املرﺓ وبﻘرار من ﳎلﺲ االمن الدوﱄ ،حيﺚ
امتلكﺖ ﻓيﻪ الدولتاﻥ ﺯماﻡ االمور وعناﴏ الﻘوﺓ يف بلد مهدﻡ ومنهار بﺼورﺓ ﺷﺒﻪ ﺗامة ،ويﺒدو أﻥ
املرجعية ﻛانﺖ قلﻘة جدا من سياسة قد ﺗﺼادر االستﻘالل السياﳼ للعراﻕ ،وﺗرﻫن مﺼﲑﻩ باملحتل،

1٦٨

وﺗكرر ﲥميش االﻏلﺒية الﺬي عاﺷتﻪ ألﻛﺜر من قرﻥ من الﺰماﻥ ،لﺬلﻚ اﴏت املرجعية عىل املﻘاومة
السياسية باستﺨداﻡ ذات السالح الﺬي جاء بﻪ املحتل وﻫو نﴩ الديمﻘراطية ،وقد وقفﺖ املرجعية
الدينية منﺬ الﺒداية ﺿد منهﺠية التعيني من قﺒل سلﻄات االحتالل ،سوﺁء يف ﺗﺄسيﺲ ﳎلﺲ اﳊكم ،اﻡ
يف ﻛتابة الدستور ،اﻡ يف ﺗعيني اﳊكومة ،وأﴏت منﺬ الﺒداية اﻥ ينﺒﺜق ﻛل ﳾء من االرادﺓ الشعﺒية
وعﱪ ﺁلية االنتﺨابات العامة عىل الرﻏم من الﻈروﻑ الﺼعﺒة التﻲ ﻛاﻥ يمر ﲠا العراﻕ ﺁنﺬاﻙ ،ودخلﺖ
يف ﴏاﻉ ﺷديد مﻊ سلﻄة االئتالﻑ اﳊاﻛمة حتﻰ ﲤكنﺖ يف ﳖاية املﻄاﻑ من ﺇجﺒارﻫا عىل النﺰول عند
رﻏﺒة الﻐالﺒية العﻈمﻰ من ابناء الشعﺐ العراقﻲ.

لﻘد اﴏ السيد عﲇ السيستاﲏ عىل االنتﺨابات ألسﺒاب مﺒدئية يف االساﺱ ،ﺗتﺼل بﺨشيتﻪ

من اﻥ ﺗتحول اﳊكومة املﺆقتة اﱃ حكومة دائمة ،وأال يﺼار بعد ﺗشكيلها من جانﺐ املﺠلﺲ
اجلديد املعني اﱃ االنتﺨابات املتفق عليها بعد اﺷهر ،اذ يمكن للمحتل اﻥ يفتعل ما يتﺬرﻉ بﻪ

إللﻐاء االنتﺨابات واالحتﺠاج باي أمر ﺁخر ،و« ﻫﺬا اﳋوﻑ ﺗﻐﺬيﻪ معلومات مﺆﻛدﺓ ﺗﺼل
 - 1عﺒاﺱ االمامﻲ ،الدور السياﳼ للمرجعية الدينية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٥1

اﱃ املرجعية الدينية بﺄﻥ سلﻄات االحتالل حتكم قﺒﻀتها ﺗدرﳚيا عىل ﺷﺆوﻥ العراﻕ ومستﻘﺒلﻪ

عﱪ ﺗنﻈيامت متعددﺓ ﺗعﻄيها الﺼفة الﻘانونية ،بحيﺚ يﺼعﺐ عىل أي سلﻄة مﻘﺒلة اﻥ ﺗﺒدل

ﻓيها« (1).وﻛاﻥ السيد عﲇ السيستاﲏ ير ﹶأﻥ » االنتﺨابات ﻫﻲ الﻄريﻘة املﺜىل لتمكني الشعﺐ
العراقﻲ من ﺗشكيل حكومة ﺗرعﻰ مﺼاﳊﻪ ،يف بلد مﺜل العراﻕ متنوﻉ االعراﻕ والﻄوائﻒ
وال يمكن ﲡاوﺯ املحاصﺼات العرقية والﻄائفية يف أي ﺗشكيلة حكومية ﻓيﻪ اال بالرجوﻉ اﱃ

صناديق االقﱰاﻉ« (٢).وﻛاﻥ يشدد مرارا عىل ﴐورﺓ اﻥ ﺗكوﻥ اﳊكومة العراقية ذات السيادﺓ

منﺒﺜﻘة من انتﺨابات حرﺓ نﺰﳞة يشارﻙ ﻓيها الشعﺐ العراقﻲ بﺼورﺓ عامة (٣).ولﺬلﻚ ﱂ ﺗعﱰﻑ

املرجعية الدينية مﻄلﻘا بﴩعية ﳎلﺲ اﳊكم؛ ألنﻪ ﱂ ينﺒﺜق من الشعﺐ ،بل ﺗم ﺗشكيلﻪ من قﺒل

سلﻄة االحتالل ،وﻫﻲ بنﻈرﻩ سلﻄة ﻏﲑ رشعية حتﻰ لو ﺗم االعﱰاﻑ ﲠا بﺄي عنواﻥ ﻛاﻥ من

قﺒل االمم املتحدﺓ او ﳎلﺲ االمن (٤).وﱂ ﺗشﺄ االدارﺓ األمريكية االصﻄداﻡ مﺒكرا مﻊ املرجعية

الدينية )بعد ﻓتو الدستور( ﻓﻘررت طرح املوﺿوﻉ عﱪ ﳎلﺲ اﳊكم الﺬي ﺗﺄسﺲ يف 1٣

ﲤوﺯ٢٠٠٣ﻡ ،ويف ﳖاية ﲤوﺯ ٢٠٠٣ﻡ ،طرح جالل طالﺒاﲏ بﺼورﺓ ﴎية يف داخل املﺠلﺲ
مﴩوعا لﺼوﻍ الدستور عن طريق ﺗعيني اعﻀاء اللﺠنة الدستورية التﻲ ستكلﻒ بكتابة

الدستور ،وقد صوت  1٣من اصل  ٢٥عﻀوا ﺿد املﴩوﻉ ،ويف  ٢اب ٢٠٠٣ﻡ ،التﻘﻰ جالل

طالﺒاﲏ السيد السيستاﲏ يف النﺠﻒ ملناقشة موﺿوﻉ الدستور ،ويف  11اب ٢٠٠٣ﻡ ﺗم ﺗشكيل
اللﺠنة الدستورية برئاسة ﻓﺆاد معﺼوﻡ بوصفﻪ جلنة استشارية لدراسة اﻓﻀل السﺒل لتشكيل

جلنة العداد الية ﻛتابة الدستور ،وقد ﺯارت اللﺠنة يف  11ايلول ٢٠٠٣ﻡ السيد السيستاﲏ يف
النﺠﻒ للﺒحﺚ عن حل ألﺯمة ﻛتابة الدستور ،وقد أﻛدت املرجعية الدينية يف اللﻘاء الﺬي

ومسوﻏاﲥا ،عىل حني ﻛانﺖ جلنة معﺼوﻡ ﺗﺆﻛد
استمر لساعتني ﻓتواﻫا بﺨﺼوﺹ الدستور
ﹼ
اﳊاجة اﱃ ﺗعداد عاﻡ للسكاﻥ قﺒل ﺇجراء االنتﺨابات ،ويف  1٥ايلول ٢٠٠٣ﻡ اﲣﺬت اللﺠنة
 - 1حسني عﲇ الفاﺿﲇ ،االماﻡ السيستاﲏ امة يف رجل ،مﺼدر سابق ،ﺹ .٢٤1- ٢٤٠
 - ٢حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٠٠
 - ٣املﺼدر السابق ،ﺹ .1٢1
 - ٤عﺒاﺱ االمامﻲ ،الدور السياﳼ للمرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٣٥٤

1٦٩

التحﻀﲑية قرارﻫا باإلﲨاﻉ بتفﻀيل ﺇجراء ﺇحﺼاء سكاﲏ عاﻡ ﲤهيدا إلجراء انتﺨابات ﺷاملة

الختيار اللﺠنة الدستورية ،ورﻓعﺖ ﺗوصياﲥا التﻲ ﺷملﺖ ايﻀا خيار االنتﺨابات اجلﺰئية
وخيار الدستور املﺆقﺖ (1).ويف  1٦ﺗﴩين االول ٢٠٠٣ﻡ اصدر ﳎلﺲ االمن الدوﱄ الﻘرار

رقم  1٥11اﳋاﺹ بالعراﻕ ،وﺗﻀمن ﻫﺬا الﻘرار أﻫم مﺒادﺉ الديمﻘراطية ،ﺇذ أﻛد مﺒدأ السيادﺓ
الشعﺒية ،حيﺚ أﻛدت مﻘدمة الﻘرار ﴐورﺓ ﺗعﺠيل ﺗوﱄ العراقيني ﺇدارﺓ ﺷﺆوﳖم بﺄنفسهم،

واﺷارت الفﻘرﺓ) (1اﱃ ﴐورﺓ قياﻡ الشعﺐ العراقﻲ بتشكيل حكومة ﳑﺜلة للشعﺐ ﺗتوﱃ
املسﺆوليات ،وﻛﺬلﻚ أﻛدت الفﻘرﺗني ) (٦و) (1٠اجلدول والﱪنامﺞ الﺰماﲏ لﺼوﻍ دستور
جديد للعراﻕ ،واجراء انتﺨابات دائمية ،وعﻘد املﺆﲤر الدستوري عن طريق اﳊوار الوطنﻲ

ﻫو خﻄوﺓ يف االنتﻘال اﱃ ﳑارسة الديمﻘراطية واالستفادﺓ من خﱪﺓ االمم املتحدﺓ (٢).ويف 1٠

ﺗﴩين الﺜاﲏ ٢٠٠٣ﻡ استدعﺖ واﺷنﻄن السفﲑ بول بريمر وسﻂ ﺗكهنات بحل ﳎلﺲ اﳊكم،

1٧٠

وﺗعيني صيﻐة بديلة بانتﺨابات جﺰئية ،وعاد بريمر يوﻡ  1٤ﺗﴩين الﺜاﲏ ٢٠٠٣ﻡ ،ليوقﻊ يف
اليوﻡ التاﱄ اﺗفاقية  1٥ﺗﴩين الﺜاﲏ مﻊ جالل طالﺒاﲏ الرئيﺲ الدوري ملﺠلﺲ اﳊكم (٣).وقد

ﺗﻀمنﺖ االﺗفاقية سن دستور انتﻘاﱄ قﺒل ﳖاية ﺷﺒاﻁ ٢٠٠٤ﻡ من لدﻥ ﳎلﺲ اﳊكم الﺬي
سيتوﱃ ﺗوقيﻊ االﺗفاقية األمنية مﻊ سلﻄة االئتالﻑ لتحديد وﺿﻊ قوات »االحتالل« قﺒل

ﳖاية ﺁذار ٢٠٠٤ﻡ ،ﺛم اختيار ﳎلﺲ انتﻘاﱄ بانتﺨابات جﺰئية عﱪ صيﻐة املﺠمعات االنتﺨابية

) (Caucusesقﺒل ﺁيار ٢٠٠٤ﻡ ،واملﺠلﺲ يعني بدورﻩ حكومة انتﻘالية قﺒل ﳖاية حﺰيراﻥ
٢٠٠٤ﻡ ،حتل ﳏل ﳎلﺲ اﳊكم وسلﻄة االئتالﻑ املﺆقتة معا ،لتتسلم اﳊكومة املﺆقتة السيادﺓ
وﲡري االنتﺨابات الشاملة ملﺆﲤر دستوري وليﺲ ملﺠلﺲ ﺗﺄسيﴘ لكتابة الدستور الدائم قﺒل
 1٥اذار  ،٢٠٠٥ﺗعﻘﺒﻪ ﺗﺄسيﺲ حكومة منتﺨﺒة قﺒل ﳖاية  ٣1ﻛانوﻥ االول ٢٠٠٥ﻡ (٤).ورأ

 - 1ﻓراﺱ مكية ،قﺼة االنتﺨابات ،مﺼدر سابق ،ﺹ .٢٦-1٧
 - ٢ﻓراﺱ ﻛورﻛيﺲ عﺰيﺰ ،اﳋيار الديمﻘراطﻲ يف العراﻕ مابني الرﺅية االمريكية والرﺅية العراقية ،رسالة ماجستﲑ مﻘدمة اﱃ ﻛلية

العلوﻡ السياسية بﺠامعة بﻐداد٢٠٠٨ ،ﻡ ،ﺹ.٨٥
 - ٣ﻓراﺱ مكية ،قﺼة االنتﺨابات ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٣٠
 - ٤صحيفة الﺼﺒاح ،العدد ٢٠٠٣\11\1٩ ،1٢1ﻡ.

السيد السيستاﲏ اﻥ االﺗفاقية ﲥدﻑ اﱃ االلتفاﻑ عىل ﻓتواﻩ بشﺄﻥ الدستور ،وسﺠل حتفﻈات

عليها أﳘها:

)(1

اوال :أﳖا ﺗﺒتنﻲ عىل ﺇعداد قانوﻥ الدولة العراقية للفﱰﺓ االنتﻘالية من لدﻥ ﳎلﺲ اﳊكم باالﺗفاﻕ

مﻊ سلﻄة االحتالل ،وﻫﺬا ال يﻀفﻲ عليﻪ صفة الﴩعية ،بل البد ﳍﺬا الﻐرﺽ من عرﺿﻪ عىل

ﳑﺜﲇ الشعﺐ العراقﻲ إلقرارﻩ.

ﺛانيا :ﺇﻥ اﻵلية الواردﺓ ﻓيها النتﺨاب اعﻀاء املﺠلﺲ التﴩيعﻲ االنتﻘاﱄ ال ﺗﻀمن ﺗشكيل
ﳎلﺲ يمﺜل الشعﺐ العراقﻲ ﲤﺜيال حﻘيﻘيا ،ﻓالبد من استﺒداﳍا بﺂلية اخر ﺗﻀمن ذلﻚ وﻫﻲ

االنتﺨابات ،ليكوﻥ املﺠلﺲ منﺒﺜﻘا عن ﺇرادﺓ العراقيني ويمﺜلهم بﺼورﺓ عادلة ،ويكوﻥ بمنﺄ

عن أي طعن يف رشعيتﻪ ،مﻘﱰحا اجراء االنتﺨابات اعتامدا عىل الﺒﻄاقة التموينية مﻊ بعﺾ
الﻀامئم االخر.

واوﺿﺢ أﻥ العديد من اﳋﱪاء أﻛدوا امكانية ﺇجراء االنتﺨابات خالل االﺷهر الﻘادمة بدرجة

مﻘﺒولة من املﺼداقية والشفاﻓية ،واﻥ املﺠلﺲ الوطنﻲ االنتﻘاﱄ اذا ﺗم ﺗشكيلﻪ بﺂلية ال حتﻈﻰ
بالﴩعية املﻄلوبة ،ﻓانﻪ لن يكوﻥ بمﻘدورﻩ وال مﻘدور اﳊكومة املنﺒﺜﻘة عنﻪ الﻘياﻡ باملهاﻡ املﻘررﺓ
ﳍا والتﻘيد باجلدول الﺰماﲏ املحدد للفﱰﺓ االنتﻘالية ،وسوﻑ ﺗﱪﺯ من جراء ذلﻚ مشاﻛل جدية
وسيﺰداد الوﺿعاﻥ السياﳼ واالمنﻲ ﺗﺄﺯما ،وأﻛد أﻥ الﻘانوﻥ املﺆقﺖ إلدارﺓ الدولة العراقية

واالﺗفاقية األمنية ﳚﺐ أﻥ يعرﺿا عىل ﳑﺜﲇ الشعﺐ العراقﻲ يف املﺠلﺲ الوطنﻲ االنتﻘاﱄ

ليﺼادﻕ عليهام ﺗﺄمينا لﴩعيتهام (٢).وبالنﻈر اﱃ معارﺿة السيد السيستاﲏ ،اصﺒحﺖ اﺗفاقية
اﳋامﺲ عﴩ من ﺗﴩين الﺜاﲏ ﺗواجﻪ مشكلة حﻘيﻘية ،وﻛاﻥ األمريكيوﻥ يف سلﻄة التحالﻒ

املﺆقتة يفكروﻥ يف طريﻘة يمكن ﲠا ﺗنفيﺬ اﳋﻄة من دوﻥ ادخال ﺗعديالت عليها (٣).وﻛاﻥ

بريمر وﻛﺒار مساعديﻪ ال يريدوﻥ مواجهة ﺛانية مﻊ السيد السيستاﲏ ،ﻏﲑ اﳖم ﻛانوا مﻘيدين
 - 1حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٨٤
 - ٢املﺼدر السابق  ،ﺹ.٨٨
 - ٣الري دايموند ،النﴫ املهدور ،مﺼدر سابق ،ﺹ.11٩

1٧1

جراء عدﻡ وجود وسيﻂ جدير باالعتامد عليﻪ ومنﻄﻘﻲ للتوسﻂ لد ﺁية اﷲ السيستاﲏ ،الﺬي

ﻛاﻥ يرﻓﺾ أي لﻘاء مﻊ بريمر او أي مسﺆول امريكﻲ ﺁخر ،يف وقﺖ ﻛاﻥ ﻓيﻪ األمريكيوﻥ
يف واﺷنﻄن وبﻐداد يتﻄلعوﻥ اﱃ االمم املتحدﺓ إلنﻘاذ املوقﻒ ،واﻥ ﻛانﺖ ﺗوقعاﲥم متفاوﺗة،
ﻓفﻲ واﺷنﻄن ﻛاﻥ صناﻉ الﻘرار يف ﳎلﺲ االمن الﻘومﻲ ،والسيام يف وﺯارﺓ اﳋارجية ،متلهفني

لوجود بعﺜة رﻓيعة املستو لﻸمم املتحدﺓ يف العراﻕ ،عىل حني يف بﻐداد ﻛاﻥ بريمر ﳜشﻰ
من خﻄر التﺨفيﻒ من سلﻄتﻪ او التناﺯل عن ﳾء منها ،ومن خﻄر قياﻡ بعﺜة االمم املتحدﺓ
بمراجعة طريﻘة اختيار اجلمعية الوطنية االنتﻘالية ،وﻛاﻥ بريمر مستعدا ألﻥ ﺗشﻐل املنﻈمة

الدولية دورا ﻫامشيا؛ ألنﻪ يشعر بالﻘلق من أنﻪ اذا ﺗم ﺗكليﻒ بعﺜة االمم املتحدﺓ بمهمة أوسﻊ

نﻄاقا ﻓﺈﳖا قد ﺗوﴆ بمﺆﲤر وطنﻲ الختيار حكومة مﺆقتة او بﺈجراء انتﺨابات ،خشية أﻥ يكوﻥ

للمﺆﲤر من الﴩعية أﻛﺜر ﳑا سيكوﻥ للمﺆﲤرات اﳊﺰبية التﻲ ﻛانوا يعملوﻥ عليها ،واﻥ النتائﺞ

1٧٢

قد ﺗفلﺖ من السيﻄرﺓ.

)(1

لﻘد مرت عملية االنتﺨابات يف العراﻕ بمﺨاﺽ عسﲑ ،ﻓﻘد ﻛاﻥ ﻫناﻙ بعﺾ املنﺨرطني يف
العملية السياسية من العراقيني أنفسهم من لدﳞم موقﻒ سلﺒﻲ من العملية االنتﺨابية ومﴩوﻉ
االنتﺨابات ،وبعﻀهم ﻛانﺖ لديﻪ ﲣوﻓات أمنية ،وﺁخروﻥ متﺨوﻓوﻥ من أال ﳛﻘﻘوا نﺠاحا عﱪ

صناديق االنتﺨابات ،وقسم ﻛاﻥ موقفﻪ يتسم بالتحفظ؛ ألﻏراﺽ ﺗتعلق ﲠيمنة االحتالل ،ﻓيام

ﻛاﻥ ﻓريق ﺁخر ير اﻥ االنتﺨابات قد ﺗسﺒﺐ لﻪ حرجا مﻊ أمريكا ،اما السيد السيستاﲏ ﻓﻘد
أﴏ عىل ﴐورﺓ االنتﺨابات ،بوصفها وسيلة النﺒﺜاﻕ حكومة عراقية ﲤﺜل العراقيني (٢).اﻥ
ﺗﺄييد املرجعية الدينية للعملية السياسية واﳊكومة التﻲ ﺗﺄﰐ عﱪ االنتﺨابات والدستور ،ير ﹼد

اﱃ أسﺒاب أﳘها)-:(٣

اﳖا سلﻄة رشعية جاءت عﱪ صندوﻕ االقﱰاﻉ ،وليسﺖ سلﻄة قهرية قائمة عىل الﻘوﺓ الﻐاﺷمة.

 - 1الري دايموند ،النﴫ املهدور ،مﺼدر سابق  ،ﺹ.1٢٣
 - ٢ﻏالﺐ الشابندر ،السيستاﲏ راﻫنا .مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٢٢
 - ٣سامﻲ الﺒﻐدادي ،مﺒادﺉ الدولة والﻘيادﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٩٦

اﻥ الﻄﺒﻘة السياسية التﻲ ﺗﻘود الدولة جاءت عﱪ انتﺨابات مليونية ﺷارﻙ ﻓيها العراقيوﻥ

باختيارﻫم.

اﳖا سلﻄة قائمة عىل اساﺱ رعاية مﺼالﺢ الشعﺐ العراقﻲ.

اﳖا جرت عىل اساﺱ دستور دائم ﻛتﺒﻪ عراقيوﻥ من التكنوقراﻁ وبدعم من املرجعية الدينية.

وحني احتدﻡ اجلدال حول االنتﺨابات ،طلﺐ السيد السيستاﲏ االستعانة بﺨﱪاء االمم

املتحدﺓ ﳊسم املوﺿوﻉ ،لكن سلﻄات االحتالل رﻓﻀﺖ االستعانة بﺨﱪاء املنﻈمة الدولية،

والسيام من جهة السفﲑ بول بريمر ،الﺬي عارﺽ املوﺿوﻉ بشدﺓ؛ ألنﻪ ﻛاﻥ يﻄﺒق سياسة
التفرد األمريكﻲ يف العراﻕ ،وقد جرت نﻘاﺷات ساخنة يف أروقة ﳎلﺲ اﳊكم بني بريمر من

جهة ،واعﻀاء يف ﳎلﺲ اﳊكم ﻛانوا يتﺒنوﻥ وجهة نﻈر املرجعية الدينية * (1).وﺷهدت العديد
من املدﻥ العراقية مﻈاﻫرات حاﺷدﺓ ﺗﻄالﺐ بﺈجراء االنتﺨابات ،وﻫنا أﺷار السيد السيستاﲏ

عىل ﳎلﺲ اﳊكم بتوجيﻪ طلﺐ ﲠﺬا الشﺄﻥ اﱃ االمني العاﻡ لﻸمم املتحدﺓ ﻓاستﺠابوا لﻪ ،وبعﺚ
السيد عﺒد العﺰيﺰ اﳊكيم الرئيﺲ الدوري للمﺠلﺲ ،يف السابﻊ عﴩ من ﺁذار ٢٠٠٤ﻡ رسالة

اﱃ ﻛويف عناﻥ يﻄلﺐ ﻓيها بﺼورﺓ رسمية ﺇرسال ﻓريق للتحﻘق من ﺇمكانية ﺇجراء االنتﺨابات،

واقﱰاح طريﻘة بديلة ﺇﻥ ﱂ يكن ﺇجراﺅﻫا ﳑكنا ،وقد ﻓوجﺌﺖ سلﻄة االحتالل ﲠﺬﻩ الرسالة،

ألﳖا أرسلﺖ من دوﻥ علمها ،لكنها اﺿﻄرت يف النهاية اﱃ املواﻓﻘة عىل ما ورد ﻓيها(٢).واجاب

ﻛويف عناﻥ األمني العاﻡ لﻸمم املتحدﺓ يف خﻄابني موجهني اﱃ ﳎلﺲ اﳊكم وسلﻄة التحالﻒ
بﺄﻥ األخﴬ اإلبراﻫيمﻲ سوﻑ يﱰأﺱ وﻓد االمم املتحدﺓ الﻘادﻡ اﱃ العراﻕ (٣).وحاولﺖ

الواليات املتحدﺓ األمريكية استﺒاﻕ ﺯيارﺓ االبراﻫيمﻲ اﱃ العراﻕ بﺈدراج قانوﻥ ﺇدارﺓ الدولة

للمرحلة االنتﻘالية يف قرار ﳎلﺲ األمن الدوﱄ ذي الرقم  ،1٥٤٦الﺬي يمكن أﻥ يدعم
ورد السيد السيستاﲏ عىل اﳋﻄﻂ األمريكية برسالة
اﳊكومة املﺆقتة والعملية االنتﻘالية (٤).ﱠ

 - 1حسني عﲇ الفاﺿﲇ ،االماﻡ السيستاﲏ امة يف رجل ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٢٨
*  -مﺜل املﺠلﺲ االسالمﻲ االعىل وحﺰب الدعوﺓ االسالمية.
 - ٢حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٥٦٥
 - ٣الري دايموند ،النﴫ املهدور ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٣٠٥
 - ٤املﺼدر السابق ،ﺹ.٣٠٥
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وجهها يف التاسﻊ عﴩ من ﺁذار ٢٠٠٤ﻡ اﱃ األخﴬ اإلبراﻫيمﻲ جاء ﻓيها اﻥ ﺇقرار قانوﻥ
الدولة للمرحلة االنتﻘالية سيﺠعل اجلمعية الوطنية الﻘادمة مكﺒلة بﻘيود ﻛﺒﲑﺓ ال ﺗسمﺢ ﳍا

باﲣاذ ما ﺗراﻩ مﻄابﻘا ملﺼلحة الشعﺐ العراقﻲ ،حيﺚ أمىل عليها ﳎلﺲ ﻏﲑ منتﺨﺐ ﻫو ﳎلﺲ

اﳊكم االنتﻘاﱄ ،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 خﻄﲑﺓ يف
املستﻘﺒل  ،طالﺒا ابالﻍ اعﻀاء ﳎلﺲ األمن بﺬلﻚ ،معتﺬرا من لﻘاء االبراﻫيمﻲ » ماﱂ يﺼدر من

االمم املتحدﺓ موقﻒ واﺿﺢ باﻥ ﻫﺬا الﻘانوﻥ ال يلﺰﻡ اجلمعية الوطنية املنتﺨﺒة بﴚء ،ولن يﺬﻛر

يف أي قرار جديد ملﺠلﺲ األمن الدوﱄ بشاﻥ العراﻕ« (1).لﻘد خلﻂ موقﻒ السيد السيستاﲏ

الراﻓﺾ ملا ورد يف اﺗفاقية  1٥ﺗﴩين الﺜاﲏ لعاﻡ ٢٠٠٣ﻡ حول ﻛتابة قانوﻥ ادارﺓ الدولة من

1٧٤

لدﻥ جلنة معينة اوراﻕ اجلميﻊ ،وعىل رأسهم اﳊاﻛم املدﲏ بول بريمر ،الﺬي أﴏ عىل أﻥ
ﺇجراء انتﺨابات ﺗنﺒﺜق عنها جلنة لكتابة الدستور أمر ﻏﲑ ﳑكن بحلول الﺜالﺛني من حﺰيراﻥ

عاﻡ ٢٠٠٤ﻡ ،وﻫو ﺗاريﺦ نﻘل السيادﺓ اﱃ حكومة مﺆقتة بحسﺐ اﺗفاﻕ  1٥ﺗﴩين الﺜاﲏ،
وقد أجﱪت الواليات املتحدﺓ عىل الرﺿوخ ،وﱂ ﺗستﻄﻊ الﺬﻫاب يف ﺗنفيﺬ مﴩوﻉ اﺗفاﻕ 1٥

)(٢
يسوﻍ عدﻡ
ﺗﴩين الﺜاﲏ من دوﻥ ﺿامﻥ عدﻡ معارﺿة السيد السيستاﲏ لﻪ .وﻛاﻥ بريمر ﹼ

ﺇمكانية ﺇجراء االنتﺨابات قﺒل الﺜالﺛني من حﺰيراﻥ ٢٠٠٤ﻡ بعدﻡ ﺇجراء أي احﺼاء سكاﲏ

يف العراﻕ منﺬ عاﻡ 1٩٨٧ﻡ ،وعدﻡ وجود حدود للدوائر االنتﺨابية ،وعدﻡ وجود أحﺰاب

سياسية وطنية او قوانني لﻸحﺰاب ،او قوائم انتﺨابية ،او قانوﻥ انتﺨابات (٣).وﻛاﻥ بريمر

وﻛﺒار مساعديﻪ يعتﻘدوﻥ اﻥ السيستاﲏ ﻛاﻥ يﺒحﺚ عن طريﻘة مﴩﻓة للتﺨﲇ عن ﺇﴏارﻩ عىل

االنتﺨابات املﺒارشﺓ جلمعية وطنية ،واﻥ خﻄابا من االمني العاﻡ لﻸمم املتحدﺓ يوﺿﺢ ﻓيﻪ اﻥ
 - 1حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،ﺹ .111
 - ٢اﺛﲑ ادريﺲ ،واقﻊ بناء الدولة الديمﻘراطية املدنية يف العراﻕ بعد العاﻡ  ،٢٠٠٣مﺼدر سابق ،ﺹ .٩٩
 - ٣بول بريمر ،عاﻡ قﻀيتﻪ يف العراﻕ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢11

االنتﺨابات الوطنية ﻏﲑ ﳑكنة من الناحية التﻘنية قﺒل حلول الﺜالﺛني من حﺰيراﻥ ،من ﺷﺄنﻪ

اﻥ يوﻓر للسيستاﲏ ﻏﻄاء للﱰاجﻊ ،وبعد مناقشات يف نيويورﻙ ،ﺗم االﺗفاﻕ عىل اﻥ يتم ﺗوجيﻪ
خﻄاب من االمني العاﻡ ﻛويف عناﻥ اﱃ عدناﻥ الﺒاجﻪ جﻲ بوصفﻪ الرئيﺲ الدوري ملﺠلﺲ
اﳊكم ،عىل اﻥ يﻘوﻡ الﺒاجﻪ جﻲ بتسليمﻪ ﺷﺨﺼيا اﱃ السيد السيستاﲏ ،وقد قاﻡ الﺒاجﻪ جﻲ

بﺈيﺼالﻪ بالفعل ،ﻏﲑ أﻥ ردﺓ ﻓعل السيستاﲏ ﱂ ﺗكن ﻛام ﺗوقعﺖ سلﻄة التحالﻒ ،حيﺚ اوﺿﺢ
بﺄسلوب الذﻉ يف اجتامعﻪ مﻊ الﺒاجﻪ جﻲ أﻥ ما يتوقعﻪ ليﺲ ﻓتو من نيويورﻙ ،بل ﳎﻲء
ﻓريق من االمم املتحدﺓ اﱃ العراﻕ ملراجعة اﳋيارات املتاحة ،ومن ﺛم اصدار التوصيات ،ﹶ
وأﻛد

رﻓﻀﻪ لنﻈاﻡ املﺆﲤرات االنتﺨابية ،وقال انﻪ لن يعيد النﻈر يف قرارﻩ اال اذا جاء وﻓد االمم
املتحدﺓ اﱃ العراﻕ وقرر بنفسﻪ أﻥ ﺗلﻚ االنتﺨابات ﻏﲑ ﳑكنة (1).وأما طرح االمم املتحدﺓ

رأيا عابرا متﻀمنا يف خﻄاب ،ﻓﻘد ﺷعر السيستاﲏ بﺄﻥ الواليات املتحدﺓ ﻛانﺖ ﺗسﺨر املنﻈمة
الدولية وﺗواجهﻪ باألمر الواقﻊ (٢).ويف  ٦ﻛانوﻥ الﺜاﲏ ٢٠٠٤ﻡ ،صدر عن مكتﺐ السيد

السيستاﲏ اﻥ ﺗﻘارير اﳋﱪاء العراقيني ﺗﺆﻛد امكانية ﺇجراء االنتﺨابات بدرجة مﻘﺒولة من

املﺼداقية والشفاﻓية خالل االﺷهر املتﺒﻘية اﱃ التاريﺦ املﻘرر لنﻘل السيادﺓ اﱃ ﳑﺜﲇ الشعﺐ

العراقﻲ ،ولكن ﻫناﻙ يف ﳎلﺲ اﳊكم وسلﻄة االحتالل من يدعﻲ عدﻡ امكاﻥ ذلﻚ ،ومن

ﻫنا ﻛاﻥ اقﱰاح ﳎﻲء ﻓريق من خﱪاء االمم املتحدﺓ اﱃ العراﻕ للتحﻘق من ﻫﺬا األمر ودراسة

املوﺿوﻉ من جوانﺒﻪ ﻛاﻓة  ،واذا جاء ﻓريق اﳋﱪاء وﺗوصلوا بعد العمل مﻊ نﻈرائهم العراقيني
اﱃ عدﻡ ﺇمكاﻥ ﺇجراء االنتﺨابات ،ﻓعليهم التعاوﻥ معهم يف اﳚاد الية اخر ﺗكوﻥ االصدﻕ

ﺗعﺒﲑا عن ارادﺓ الشعﺐ العراقﻲ ،وأما اﻵلية املﺬﻛورﺓ يف اﺗفاﻕ ﳎلﺲ اﳊكم وسلﻄة االحتالل
ﻓال ﺗﻀمن ابدا ﲤﺜيل العراقيني بﺼورﺓ عادلة يف املﺠلﺲ الوطنﻲ املﺆقﺖ.

)(٣

وﻛانﺖ الواليات املتحدﺓ ﺗعلم جيدا أﻥ السيد السيستاﲏ يستﻄيﻊ التﺄﺛﲑ يف الشعﺐ العراقﻲ

 - 1الري دايموند ،النﴫ املهدور ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٢٤
 - ٢املﺼدر السابق.
 - ٣حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٨٦
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عىل نحو أوسﻊ وأﴎﻉ وأﻛﺜر ﻓاعلية من سلﻄة التحالﻒ بﺂليات اﺗﺼاﳍا الﺒﻄيﺌة والﺜﻘيلة،
وأﻥ االعالﻡ الﻐرﰊ سيﺼور ﻓتو ﺛانية ﺗﺼدر عن السيستاﲏ بﺄﳖا ﻛارﺛة بالنسﺒة لسلﻄة

التحالﻒ وخﻄتها املتعلﻘة باملرحلة االنتﻘالية (1).ومﻊ بدء اﺗﺒاﻉ السيد السيستاﲏ ﲪلة جلمﻊ
التواقيﻊ للمﻄالﺒة باالنتﺨابات ،وخروج ﺗﻈاﻫرات يف عدد من املدﻥ العراقية ،ﻛاﻥ واﺿحا

لد األمريكاﻥ اﻥ قدرﲥم عىل التواصل مﻊ الشعﺐ العراقﻲ ﻫﻲ اقل بكﺜﲑ من قدرﺗﻪ،

ورسالتﻪ ابسﻂ من رسالتهم ،ﻓهو يﻘول »نحن نريد انتﺨابات« (٢).وبحلول منتﺼﻒ ﻛانوﻥ

الﺜاﲏ ٢٠٠٤ﻡ ،طلﺒﺖ الواليات املتحدﺓ من االمم املتحدﺓ ﺇرسال جلنة لتﻘﴢ اﳊﻘائق اﱃ
العراﻕ ،وبحﺚ ﺇمكانية ﺇجراء انتﺨابات ينتﺞ عنها جلنة ﻛتابة الدستور عىل أﻥ يتم ﻛل ذلﻚ

قﺒل  ٣٠حﺰيراﻥ من عاﻡ ٢٠٠٤ﻡ (٣).وﻓعال أرسلﺖ الﺒعﺜة الدولية يف  ٢٣ﻛانوﻥ الﺜاﲏ عاﻡ

٢٠٠٤ﻡ ،ويف  1٩ﺷﺒاﻁ ٢٠٠٣ﻡ أعلن األمني العاﻡ لﻸمم املتحدﺓ ﻛويف عناﻥ أنﻪ ال يمكن

1٧٦

ﺇجراء انتﺨابات يف العراﻕ قﺒل  ٣٠حﺰيراﻥ  ،وﻫو املوعد املحدد النتﻘال السلﻄة من قوات

التحالﻒ اﱃ العراقيني ،وﺯاد بﺄﻥ موعد ﺗسليم السلﻄة ﳚﺐ أﻥ ﳛﱰﻡ وأﻥ يتم يف موعدﻩ
املحدد (٤).ويف ٢٠ﺷﺒاﻁ أعلن الناطق باسم الﺒيﺖ االبيﺾ سكوت ماﻛليالﻥ اﻥ اإلدارﺓ

األمريكية قررت رسميا ﴏﻑ النﻈر عن نﻈاﻡ التﺠمعات االنتﺨابية  caucuses،لعدﻡ ﺗلﻘيﻪ

أي قﺒول من الشعﺐ العراقﻲ (٥).وﻫﻲ خﻄوﺓ يمكن أﻥ ﺗفرس عىل أﳖا ﳏاولة إلرﺿاء السيد

السيستاﲏ الﺬي ﻛرر رﻓﻀﻪ ﳍﺬا النﻈاﻡ أﻛﺜر من مرﺓ ،حيﺚ نﺠﺢ االخﴬ االبراﻫيمﻲ يف حل
املﺄﺯﻕ بني السيد السيستاﲏ ،وسلﻄة التحالﻒ ،بعد أﻥ واﻓق السيد السيستاﲏ عىل االنتﻈار

سﺒعة أﺷهر او ﺛامنية ،وﲣىل األمريكيوﻥ عن ﻓكرﺓ املﺆﲤرات اﳊﺰبية االنتﺨابية املعﻘدﺓ ليحل
ﳏلها برملاﻥ انتﻘاﱄ منتﺨﺐ مﻊ التﺰاﻡ العراقيني بتاريﺦ ٣٠حﺰيراﻥ موعدا لنﻘل السيادﺓ(٦).ويف

 - 1الري دايموند ،النﴫ املهدور ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٢٧
 - ٢املﺼدر السابق ،ﺹ.1٢٧
 - ٣اﺛﲑ ادريﺲ ،واقﻊ بناء الدولة الديمﻘراطية املدنية يف العراﻕ بعد العاﻡ  ،٢٠٠٣مﺼدر سابق ،ﺹ .٩٩
 - ٤مرﻛﺰ انﺒاء االمم املتحدﺓ.www.un.org\arabic ،
 - ٥ماﺯﻥ مكية ،قﺼة االنتﺨابات ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٧٧
 - ٦الري دايموند ،النﴫ املهدور ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٨٢

 ٢٣ﺷﺒاﻁ عاﻡ ٢٠٠٤ﻡ ،أعلن ﻛويف عناﻥ من طوﻛيو بالياباﻥ عن التﻘرير النهائﻲ للﺠنة ﺗﻘﴢ
اﳊﻘائق وﺗوصيتها بعدﻡ ﺇمكانية ﺇجراء االنتﺨابات قﺒل ﳖاية العاﻡ (1).ويف الوقﺖ نفسﻪ نﴩ يف

مﻘر االمم املتحدﺓ يف نيويورﻙ ﺗﻘرير االخﴬ االبراﻫيمﻲ الﺬي أﻛد أﻥ االنتﺨابات ﻫﻲ اﳊل
االمﺜل الختيار جلنة ﻛتابة الدستور ،لكن التﻘرير أﺷار ﺇﹺﱃ أﻥ ﺇجراء انتﺨابات قﺒل  ٣٠حﺰيراﻥ

٢٠٠٤ﻡ أمر ﻏﲑ عمﲇ ،واﻥ ﺇجراء انتﺨابات ﲨعية وطنية ﺗنﺒﺜق منها جلنة ﻛتابة الدستور يمكن

أﻥ ﳛﺼل بحلول ﳖاية عاﻡ ٢٠٠٤ﻡ (٢).وحسﺐ التﻘرير ﻓﺄﻥ اإلعداد لالنتﺨابات قد يستﻐرﻕ
حواﱄ ﺛامنية اﺷهر بعد ﺗﺄسيﺲ االطارين الﻘانوﲏ والدستوري لعﻘد االنتﺨابات ،واوﴅ
التﻘرير بتﺄسيﺲ جلنة انتﺨابية عراقية لتﺒدأ العمل ﻓورا لتنﻈيم العملية االنتﺨابية ،وﲤكني

ﺇجراء االنتﺨابات يف أﴎﻉ ﻓرصة ﳑكنة ،وﺯاد التﻘرير أنﻪ حاملا يتم التوصل ﺇﱃ اﺗفاﻕ حول
اإلجراءات املﺒدئية ﻓﺈﻥ موعدا معينا لالنتﺨابات ﳚﺐ اﻥ ﳛدد ،وقد ﺗم ﺇخﺒار الفريق من قﺒل

الﻘادﺓ الﺬين يمسكوﻥ بﺰماﻡ األمور يف العراﻕ انﻪ يمكن االﺗفاﻕ عىل اطار قانوﲏ لتﺄسيﺲ
دوائر انتﺨابية بحلول ﺁيار ٢٠٠٤ﻡ (٣).ويف اليوﻡ التاﱄ لﺼدور ﺗﻘرير جلنة االبراﻫيمﻲ ،أصدر

السيد السيستاﲏ بيانا طالﺐ ﻓيﻪ بـ»ﺿامنات واﺿحة – ﻛﻘرار من ﳎلﺲ األمن الدوﱄ – بﺈجراء

انتﺨابات وﻓق ذلﻚ التاريﺦ ،ليﻄمﺌن الشعﺐ العراقﻲ بﺄﻥ األمر ال ﳜﻀﻊ مرﺓ اخر ملﺰيد من

التسويﻒ واملامطلة لﺬرائﻊ مشاﲠﻪ للتﻲ ﺗﻄرح اليوﻡ« (٤).وطالﺐ بﺄﻥ ﺗكوﻥ اﳍيﺄﺓ ﻏﲑ املنتﺨﺒة
التﻲ ﺗسلم ﳍا السلﻄة يف الﺜالﺛني من حﺰيراﻥ »ادارﺓ مﺆقتة ذات صالحيات واﺿحة وﳏدودﺓ،

ﲥيﺊ الﺒلد النتﺨابات نﺰﳞة وحرﺓ ،وﺗدير ﺷﺆونﻪ خالل الفﱰﺓ االنتﻘالية من دوﻥ ﲤكينها من
اﲣاذ قرارات مهمة ﺗلﺰﻡ اﳊكومة املنﺒﺜﻘة من ﳎلﺲ منتﺨﺐ« (٥).وبشﺄﻥ اﻵلية التﻲ سيتﻘرر

اعتامدﻫا يف عملية نﻘل السلﻄة ﻓﺈﻥ السيد السيستاﲏ أعرب عن الﻘلق املتﺰايد من » اﻥ ال يتيرس
 - 1ماﺯﻥ مكية ،قﺼة االنتﺨابات ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٧٧
 - ٢اﺛﲑ ادريﺲ ،واقﻊ بناء الدولة الديمﻘراطية املدنية يف العراﻕ بعد العاﻡ  ،٢٠٠٣مﺼدر سابق ،ﺹ .٩٩
 - ٣مرﻛﺰ انﺒاء االمم املتحدﺓ.www.un.org\arabic ،
 - ٤حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٠٥
 - ٥املﺼدر السابق ،ﺹ.1٠٦

1٧٧

لﻸطراﻑ املعنية التوصل يف املدﺓ املتﺒﻘية اﱃ الية ﺗتمتﻊ بتﺄييد الشعﺐ العراقﻲ عىل اوسﻊ نﻄاﻕ

ﻛام طالﺒﺖ بﺬلﻚ االمم املتحدﺓ ،واﻥ ﲡد ﻫﺬﻩ االطراﻑ نفسها يف مﻄﺐ املحاصﺼات العرقية
والﻄائفية والسياسية ،التﻲ سعﺖ املرجعية يف ﲡاوﺯﻫا بالدعوﺓ اﱃ االعتامد عىل الية االنتﺨابات

العامة« (1).الﺒياﻥ ﱂ ﳜل من عتاب مستﺒﻄن للنتائﺞ التﻲ وصلﺖ اليها االمم املتحدﺓ يف

جهودﻫا يف بناء اساﺱ العراﻕ املستﻘﺒﲇ ،حيﺚ جاء يف الﺒياﻥ »اﻥ املرجعية الدينية التﻲ بﺬلﺖ
جهودا مﻀنية يف سﺒيل عودﺓ االمم املتحدﺓ اﱃ العراﻕ وارشاﻓها عىل العملية السياسية وﺇجراء

االنتﺨابات العامة ،ﻛانﺖ ﺗتوقﻊ اﻥ يﱰﻙ ملمﺜﲇ الشعﺐ العراقﻲ يف اجلمعية الوطنية املنتﺨﺒة،
حرية ادارﺓ الﺒلد يف املرحلة االنتﻘالية وﻛتابة الدستور الدائم واالستفتاء عليﻪ وﻓق اﻵلية التﻲ

يﻘررﻫا املندوبوﻥ أنفسهم«.

)(٢

ويف مﻄلﻊ حﺰيراﻥ ٢٠٠٤ﻡ ،حل ﳎلﺲ اﳊكم نفسﻪ بعد  11ﺷهرا من ﺗعيينﻪ ،وﺷكلﺖ

1٧٨

حكومة عراقية مﺆقتة برئاسة ﺇياد عالوي ،وﺗالﻫا بﺄسﺒوﻉ صدور قرار ﳎلﺲ األمن الدوﱄ

بالرقم  1٥٤٦حول نﻘل السيادﺓ اﱃ العراقيني ،وحدد ﻓيﻪ مراحل االنتﻘال ،ودور االمم
املتحدﺓ يف العملية السياسية ،ورحﺐ الﻘرار بتشكيل حكومة عراقية مﺆقتة ،وعﻘد مﺆﲤر وطنﻲ
وﺇجراء انتﺨابات مﻊ ﳖاية عاﻡ ٢٠٠٤ﻡ ،لتشكيل ﲨعية وطنية انتﻘالية ﺗتوﱃ التمهيد لﻘياﻡ

حكومة انتﻘالية وصوﻍ الدستور الدائم وصوال لﻘياﻡ حكومة منتﺨﺒة دستوريا مﻊ ﳖاية العاﻡ

٢٠٠٥ﻡ ،ويف ﳖاية ﺷهر حﺰيراﻥ نﻘلﺖ سلﻄة االئتالﻑ املﺆقتة السيادﺓ ﺇﱃ اﳊكومة العراقية
املﺆقتة ،وﻏادر اﳊاﻛم املدﲏ بول بريمر قﺒل املوعد املحدد لنﻘل السلﻄة بيومني وقﺒل ساعات

من وصول السفﲑ األمريكﻲ اجلديد يف بﻐداد جوﻥ نﻐروبونتﻲ ﺇﱃ بﻐداد لدواﻓﻊ امنية(٣).وبعد

مرور ﺗسعة اﺷهر عىل ﺗشكيل اﳊكومة الوطنية االنتﻘالية ،ﺗم ﺇجراء أوﱃ االنتﺨابات للﺠمعية

الوطنية العراقية يف  ٣٠ﻛانوﻥ الﺜاﲏ ٢٠٠٥ﻡ ،بناء عىل املالحق التﻲ صدرت عن قانوﻥ ﺇدارﺓ
- 1حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٠٧-1٠٦
 – ٢املﺼدر السابق  ،ﺹ.1٠٥

 - ٣اﻓياء الﺰيادي .العالقة بني العراﻕ واالمم املتحدﺓ ،رسالة ماجستﲑ مﻘدمة اﱃ ﻛلية العلوﻡ السياسية بﺠامعة بﻐداد ،٢٠11 ،ﺹ.1٢٦

الدولة االنتﻘاﱄ ،وﳘا امللحق رقم  ٩٧لسنة ٢٠٠٤ﻡ اﳋاﺹ بﻘانوﻥ األحﺰاب ،وامللحق رقم

 ٩٦السنة نفسها اﳋاﺹ بﻘانوﻥ االنتﺨابات ،الﺬي أﻛد قياﻡ الشعﺐ العراقﻲ باختيار حكومتﻪ

عن طريق انتﺨابات حرﺓ نﺰﳞة وباالقﱰاﻉ العاﻡ الرسي واملﺒارش ،بحسﺒاﻥ أﻥ العراﻕ منﻄﻘة
انتﺨابية واحدﺓ ،واعتامد مﺒدأ التمﺜيل النسﺒﻲ التﻘريﺒﻲ نﻈام ًا انتﺨابي ًا للعراﻕ ،معتمدا عىل
مﺒدا التﺼويﺖ بالﻘائمة املﻐلﻘة (1).حيﺚ صوت العراقيوﻥ الختيار مائتني وﲬسة وسﺒعني

عﻀوا يف اجلمعية الوطنية االنتﻘالية)ﳎلﺲ النواب العراقﻲ املﺆقﺖ( ،وقد أوﻛلﺖ مهمة مراقﺒة

االنتﺨابات االنتﻘالية وﺗنﻈيمها وﺇجرائها حﴫيا ﺇﱃ املفوﺿية العليا املستﻘلة لالنتﺨابات،
التﻲ أنشﺄﲥا سلﻄة االئتالﻑ املﺆقتة حسﺐ األمر رقم  ٩٢الﺼادر يف  ٣1ايار ٢٠٠٤ﻡ،

واملفوﺿية ﻫﻲ املسﺆولة ايﻀا عن اعتامد األحﺰاب السياسية واجلمعيات واملﺠموعات

واملرﺷحني املستﻘلني بوصفها ﻛيانات سياسية للتناﻓﺲ يف االنتﺨابات ،واملفوﺿية ﻫﻲ اﳊكم

يف اﳋالﻓات االنتﺨابية وﳍا اﳊق يف انﺰال العﻘوبات عىل الكيانات السياسية املﺨالفة للﻘوانني

االنتﺨابية.

)(٢

وقد عملﺖ املرجعية الدينية عىل ﺗشكيل قائمة موحدﺓ جلميﻊ األحﺰاب والشﺨﺼيات الشيعية

سميﺖ قائمة االئتالﻑ العراقﻲ املوحد ،وﺷكل السيد السيستاﲏ جلنة الختيار املرﺷحني،
وﻛاﻥ نﺼفهم من األحﺰاب والنﺼﻒ اﻵخر من املستﻘلني الﺬين قامﺖ اللﺠنة باختيارﻫم

بعد جوالت يف املحاﻓﻈات املﺨتلفة ملعرﻓة األﺷﺨاﺹ الالئﻘني بالدخول يف معﱰﻙ املﺠلﺲ

النياﰊ ،الﺬي سوﻑ ﺗناﻁ بﻪ ﻛتابة الدستور ،وﻫو الﻘانوﻥ األﻫم يف الدولة العراقية اجلديدﺓ ،وﱂ
يﻘتﴫ اختيار اللﺠنة عىل االسالميني ﻓﻘﻂ ،بل ﺷمل العلامنيني من الشيعة ،ﺇﱃ جانﺐ اختيار

ﺷﺨﺼيات معتدلة من السنة ايﻀا ،ﻓكانﺖ الﻘائمة متواﺯنة نوعا ما (٣).وقد دعا ﺁية اﷲ السيستاﲏ
ﺇﱃ ﻫدنة بني ﳐتلﻒ الفﺼائل الشيعية ،وﲪلها عىل العمل معا ﺿمن االئتالﻑ العراقﻲ املوحد،

 - 1ﻓراﺱ ﻛورﻛيﺲ عﺰيﺰ ،اﳋيار الديمﻘراطﻲ يف العراﻕ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٨٩
 - ٢نﴩﺓ معلومات االمم املتحدﺓ النتﺨابات  ،٢٠٠٥انﱰنﺖhttp://www.ihec.iq ،
 - ٣ﳏمد صادﻕ بحر العلوﻡ ،االماﻡ السيستاﲏ ﺷيﺦ املرجعية املعاﴏﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ .1٠٩

1٧٩

وﺿم جهودﻫا يف ﺇﺛﺒات قوﲥا يف صناديق االقﱰاﻉ 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
املﺨتلفة ،أ ﹼد جهاﺯ املرجعية ووﻛالئها ومعتمدﳞا وطلﺒة اﳊوﺯﺓ العلمية دورا مهام يف ﺇيﻀاح

األمر للشعﺐ وحﺜهم عىل املشارﻛة والتﺼويﺖ ﳍﺬﻩ الﻘائمة التﻲ أﻓتﻰ السيد السيستاﲏ باﻥ

التﺼويﺖ ﳍا » مﱪﺉ للﺬمة« ،وقد قامﺖ املرجعية بﺈصدار الﺒيانات والفتاو ﳊﺚ الناﺱ عىل
وجوب املشارﻛة وﴐورﺓ االنتﺨاب ،وﻫو ما حتﻘق ﻓعال عىل الرﻏم من التهديدات وصعوبة

األوﺿاﻉ األمنية.

)(٣

وسوﻍ السيد السيستاﲏ الدعم املﺒارش لﻘائمة االئتالﻑ العراقﻲ املوحد يف جواب لﻪ عن
ﹼ

اسﺌلة  BBCالﱪيﻄانية يف  ٩ﺁذار ٢٠1٣ﻡ بالﻘول :ﺇﻥ املرجعية الدينية دعمﺖ ﺗشكيل قائمة

1٨٠

االئتالﻑ الوطنﻲ العراقﻲ؛ ألﻥ املواطنني ﻛانوا أماﻡ اول ﲡربة انتﺨابية حرﺓ يف الﺒلد ،وﻛاﻥ

من املهم ﲨﻊ ﻛلمتهم وﺗوحيد صفوﻓهم لﻀامﻥ أﻛﱪ مشارﻛة يف ﻫﺬﻩ االنتﺨابات يف ﻇل

نﻈاﻡ انتﺨاﰊ ﻛاﻥ يعدﹼ العراﻕ ﻛلﻪ دائرﺓ انتﺨابية واحدﺓ ،وما ﻛاﻥ يتﻄلﺐ مشارﻛة واحدﺓ يف
ﳐتلﻒ املناطق ،رعاية للتواﺯﻥ بني مكونات الشعﺐ العراقﻲ يف اجلمعية الوطنية املنتﺨﺒة ،وﱂ

ﺗكن ﻫناﻙ جهة اخر ﻏﲑ املرجعية يمكنها الﻘياﻡ ﲠﺬا الدور (٤).وأراد السيد عﲇ السيستاﲏ
حتويل االنتﺨابات ﺇﱃ ﺛﻘاﻓة ومﺒدأ ال ﺗناﺯل عنﻪ يف العراﻕ اجلديد ،وعن ذلﻚ يﻘول » :ﺇلﺰاﻡ
املواطنني باملشارﻛة يف االنتﺨابات ﱂ يكن ﻓتو رشعية بﻘدر ما ﻛاﻥ ﳏاولة ﳊﺜهم عىل املشارﻛة

يف صنﻊ مستﻘﺒلهم بﺄنفسهم عﱪ اليات ديمﻘراطية ،وﺗكريﺲ مﺒدا التداول السلمﻲ للسلﻄة

عﱪ صناديق االقﱰاﻉ« (٥).ولﺬلﻚ رﻓﺾ ﻛل الدعوات لتﺄجيل االنتﺨابات ﺁنﺬاﻙ ،ﻓﻘﺒل موعد
 - 1ﳏمد صادﻕ بحر العلوﻡ ،االماﻡ السيستاﲏ ﺷيﺦ املرجعية املعاﴏﺓ ،مﺼدر سابق  ،ﺹ.1٠٨
 - ٢حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٩٥
 - ٣ﳏمد صادﻕ بحر العلوﻡ ،االماﻡ السيستاﲏ ﺷيﺦ املرجعية املعاﴏﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.11٠
 -٤حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٠٠-1٩٩
 -٥املﺼدر السابق  ،ﺹ.1٩٩

االنتﺨابات بشهرين اﺯدادت اﳊمالت الداعية لتﺄجيل االنتﺨابات يف ﻇل ﺗدﻫور أمنﻲ ﱂ
يشهد العراﻕ لﻪ مﺜيال ،وبدأت الﻀﻐوﻁ الشديدﺓ عىل املرجعية ﺗﻄالﺒها باملواﻓﻘة عىل ﺗﺄجيل

االنتﺨابات مدﺓ ستة اﺷهر بحﺠة التدﻫور األمنﻲ ومﻘاطعة بعﺾ رشائﺢ املﺠتمﻊ العراقﻲ

لالنتﺨابات ،وﻛاﻥ من بني املﻄالﺒني رئيﺲ الوﺯراء ﺇياد عالوي واملﺒعوث األﳑﻲ األخﴬ
اإلبراﻫيمﻲ وعدﺓ ﺷﺨﺼيات اخر ،لكن السيد عﲇ السيستاﲏ رﻓﺾ التﺄجيل؛ ألنﻪ ﱂ يكن

مﻘتنعا بوجود عوائق حﻘيﻘية أماﻡ ﺇجراء االنتﺨابات ،بل ﻛاﻥ ير ﴐورﺓ االستعﺠال يف
اجرائها لتشكيل اجلمعية الوطنية التﻲ ينﺒﺜق عنها حكومة عراقية جديدﺓ حتﻈﻰ بالﴩعية

االنتﺨابية وﺗﺒارش اجلمعية يف مهمتها الرئيسة وﻫﻲ ﻛتابة الدستور العراقﻲ للتﺨلﺺ من

قانوﻥ ﺇدارﺓ الدولة الﺬي ﻛتﺐ بﺈرشاﻑ سلﻄة االحتالل وﻛانﺖ بﺼامﲥا واﺿحة عليﻪ.

)(1

وﻛانﺖ املرجعية ﺗوجﻪ سﺆالني ملن يﻄرح عليها ﻓكرﺓ التﺄجيل ،االول :ﻫل ﻫناﻙ من يﻀمن

حتسن الوﺿﻊ األمنﻲ بعد ستة أﺷهر؟ ،والﺜاﲏ :ﻫل ﻫناﻙ من يﻀمن مشارﻛة األخوﺓ الﺬين

يﻘاطعوﻥ اﻵﻥ بعد ستة أﺷهر؟) (٢ويف  11ﺗﴩين اول ٢٠٠٤ﻡ ،قال السيد عﲇ السيستاﲏ:
» ﳚﺐ عىل املواطنني املﺆﻫلني للتﺼويﺖ من الﺬﻛور واالناث التحﻘق من ادراج اسامئهم يف

سﺠل الناخﺒني بﺼورﺓ صحيحة ،ومن ﱂ 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 ﲡري يف موعدﻫا املﻘرر
واﻥ ﺗكوﻥ حرﺓ ونﺰﳞة وبمشارﻛة ﲨيﻊ العراقيني« (٣).وﻛاﻥ ﳛق ل أربعة عﴩ مليوﻥ ومائتني

وسﺒعني ألﻒ ناخﺐ املشارﻛة يف االنتﺨابات ،التﻲ ﺷارﻙ ﻓيها مائتني وﺛالﺛة وعﴩين ﻛيانا
سياسيا واربﻊ وﺛالﺛني ائتالﻓا) .(٤وبلﻐﺖ نسﺒة املشارﻛة يف االنتﺨابات  % ٧٢بحسﺐ منﻈامت
 -1حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ .1٩٩
 -٢حسني الفاﺿﲇ ،االماﻡ السيستاﲏ امة يف رجل ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٣٠٠
 -٣حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٣1
 -٤نﴩﺓ معلومات االمم املتحدﺓ النتﺨابات www.ihec.iq ،٢٠٠٥

1٨1

مراقﺒة ﳏلية ودولية).(1

وﻇل ﺗوجﻪ املرجعية يف اطارﻩ العاﻡ يسﲑ باﲡاﻩ ﺗﺜﺒيﺖ املشارﻛة يف االنتﺨابات العامة جلميﻊ

من ﳛق ﳍم التﺼويﺖ ،سوﺁء ﺗعلق األمر بانتﺨابات ﳎلﺲ النواب ذات الﻄابﻊ السياﳼ

التﴩيعﻲ ،أﻡ ﳎالﺲ املحاﻓﻈات ذات الﻄابﻊ اﳋدمﻲ ،ﻓفﻲ  1٨ﻛانوﻥ الﺜاﲏ ٢٠٠٩ﻡ ،أي
قﺒيل انتﺨابات ﳎالﺲ املحاﻓﻈات املﻘررﺓ ﺁنﺬاﻙ ،حﺚ السيد عﲇ السيستاﲏ » ﲨيﻊ املواطنني

– رجاال ونساءا – عىل املشارﻛة يف االنتﺨابات املﻘﺒلة وعدﻡ العﺰوﻑ عنها بالرﻏم من عدﻡ
الرﺿا الكامل عن التﺠارب االنتﺨابية السابﻘة«) (٢وجدد التﺄﻛيد أﻥ »املرجعية الدينية ﺗﻘﻒ

عىل مساﻓة واحدﺓ من ﲨيﻊ املرﺷحني يف ﻫﺬﻩ االنتﺨابات ،اال اﳖا ﺗشدد – يف الوقﺖ نفسﻪ
– عىل ﴐورﺓ اﻥ ﳜتار الناخﺐ بعد الفحﺺ والتمحيﺺ من يكوﻥ مﺆﻫال لعﻀوية ﳎلﺲ
املحاﻓﻈة ،ﳑن يلتﺰﻡ بﺜوابﺖ الشعﺐ العراقﻲ ويسعﻰ يف حتﻘيق مﺼاﳊﻪ ،ويتﺼﻒ بالكفاءﺓ

1٨٢

والنﺰاﻫة واالخالﺹ ﳋدمة ﻫﺬا الشعﺐ الكريم«) (٣بحيﺚ يﺼﺒﺢ صوت املواطن ﻫو اﳊكم

الفﺼل يف ﺗﻘييم األداء وﳏاسﺒة املﻘﴫين ،ﻓﻘﺒل أياﻡ من انتﺨابات  1٥ﻛانوﻥ االول ٢٠٠٥ﻡ؛

الختيار اول برملاﻥ عراقﻲ بعد ﺇقرار الدستور ،أﻛد السيد السيستاﲏ أﻥ » ﻫﺬﻩ االنتﺨابات ال

ﺗﻘل اﳘية عن سابﻘتها ،وعىل املواطنني – رجاال ونساءا – اﻥ يشارﻛوا ﻓيها مشارﻛة واسعة،
ليﻀمنوا حﻀورا ﻛﺒﲑا وقويا للﺬين يﺆﲤنوﻥ عىل ﺛوابتهم وﳛرصوﻥ عىل مﺼاﳊهم العليا يف
ﳎلﺲ النواب الﻘادﻡ ،وﳍﺬا الﻐرﺽ البد ايﻀا من التﺠنﺐ عن ﺗشتيﺖ االصوات وﺗعريﻀها

للﻀياﻉ« (٤).ﻓعىل الرﻏم من املالحﻈات التﻲ سﺠلتها املرجعية عىل عمل السياسيني ،لكنها

ﻇلﺖ حتﺚ عىل املشارﻛة الواسعة يف االنتﺨابات؛ ألﳖا بنﻈرﻫا وسيلة للتﻐيﲑ السلمﻲ
وﺇبعاد املفسدين واملﻘﴫين ،وقد حﺜﺖ املرجعية الدينية املواطنني عىل املشارﻛة املستمرﺓ يف
االنتﺨابات واختيار الﺼالﺢ والكفوء ،مﺆﻛدﺓ اﳖا ال ﺗدعم قائمة او مرﺷحا معينا ،واﳖا عىل

 -1موقﻊ قناﺓ العربيةwww.alarabiya.net ،
 -٢موقﻊ السيد السيستاﲏ www.sistani.org
 –٣املﺼدر السابق.
 –٤حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٤٨

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 ﱂ يعمل اال ملﺼلحة نفسﻪ وﲨاعتﻪ ،مﻄالﺒة
الناخﺒني بحسن االختيار ﻛﻲ ال يندﻡ الحﻘا.

)(1

وﺇذا ﻛاﻥ ﻫدﻑ املرجعية يف بداية التﻐيﲑ بعد العاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ﻫو ﺗﺜﺒيﺖ االنتﺨابات بوصفﻪ مﺒدأ

دستوري ًا لﻀامﻥ حق االﻏلﺒية املسحوقة  ،وﺗداول السلﻄة سلميا  ،ومﺼدر ًا وحيد ًا لﴩعية

اﳊاﻛمني ،ﻓﺈﻥ األمر بعد أﻛﺜر من عﴩﺓ أعواﻡ ﺗلﺖ سﻘوﻁ النﻈاﻡ السابق عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ،
وﻛانﺖ مليﺌة باإلخفاقات السياسية والفساد املاﱄ واالداري واالستﺌﺜار وﺗﻐليﺐ املﺼالﺢ
الشﺨﺼية واﳊﺰبية والفﺌوية ونﻘﺼاﻥ اﳋدمات واالﳖيار األمنﻲ واالحتﻘاﻥ السياﳼ ﱂ يعد

ﻛﺬلﻚ ،لدرجة أﻥ املرجعية دعﺖ بشكل علنﻲ ومتكرر للتﻐيﲑ عشية انتﺨابات ﳎلﺲ النواب

العراقﻲ للعاﻡ ٢٠1٤ﻡ ،ﻓفﻲ خﻄﺒة صالﺓ اجلمعة يف الﺼحن اﳊسينﻲ بكربالء يف الرابﻊ من
نيساﻥ ،بﺈمامة الشيﺦ عﺒد املهدي الكربالئﻲ ،رأت املرجعية اﻥ انتﺨابات ﳎلﺲ النواب حتﻈﻰ

بﺄﳘية بالﻐة يف رسم مستﻘﺒل الﺒلد ،ومستﻘﺒل اوالدﻩ واحفادﻩ ،ومن ﱂ يشارﻙ يف االنتﺨابات

انام يعﻄﻲ الفرصة لﻐﲑﻩ يف رسم مستﻘﺒلﻪ ومستﻘﺒل اوالدﻩ وﻫﺬا خﻄﺄ ال ينﺒﻐﻲ ألي مواطن اﻥ
يﻘﻊ ﻓيﻪ (٢).وﺯادت اﻥ » املرجعية الدينية العليا التﻲ أعلنﺖ مرارا وﺗكرارا اﳖا لن ﺗدعم أيا من

الﻘوائم املشارﻛة يف االنتﺨابات ،ﺗر انﻪ بعد عﴩﺓ سنوات من التﺠارب االنتﺨابية املتعددﺓ،
يفﱰﺽ باملواطنني اﻥ يشارﻛوا يف االنتﺨابات مشارﻛة واعية ﺗﺒنﻰ عىل حسن االختيار ،ﻓال

يكفﻲ اصل املشارﻛة ،بل من املهم اﻥ يتم اختيار الﺼالﺢ الكفوء اﳊريﺺ عىل املﺼالﺢ

العليا للشعﺐ العراقﻲ اﳊريﺺ عىل قيمﻪ النﺒيلة واستﻘرارﻩ وامنﻪ ورﻓاﻩ ابناءﻩ ،الﺬي يفكر يف
مﺼلحة الشعﺐ ومستعد للتﻀحية يف سﺒيلها ،ال الﺬي يفكر يف مﺼلحة نفسﻪ وﲨاعتﻪ وﻛيﻒ
يستﺜمر ﻛرﳼ النيابة او الوﺯارﺓ يف سﺒيل االستحواذ عىل املﺰيد من املﺰايا واملﺨﺼﺼات املالية
-1حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٠٨
 -٢املﺼدر السابق  ،ﺹ .٢1٤

1٨٣

واملﻘاوالت التﺠارية واﳊﻘوﻕ التﻘاعدية ﻏﲑ املنﻄﻘية« (1).ويف الوقﺖ الﺬي دعا ﻓيﻪ السيد

السيستاﲏ ﺇﱃ االﺷﱰاﻙ يف االنتﺨابات وﻛانﺖ لدعوﺗﻪ استﺠابة ﻛﺒﲑﺓ يف صفوﻑ اجلامﻫﲑ،

ﻛانﺖ ﻫناﻙ خيﺒة أمل عراقية بسﺒﺐ عدﻡ ﺇيفاء الﻄﺒﻘة السياسية بام ﻛانﺖ ﺗنتﻈرﻩ اجلامﻫﲑ
منها ،وﻛاﻥ املتوقﻊ اﻥ السيد عﲇ السيستاﲏ لن يتدخل مرﺓ اخر يف موﺿوﻉ االنتﺨابات،

لكنﻪ راح يشﺠﻊ عﱪ وﻛالئﻪ عىل املشارﻛة يف االنتﺨابات سواء الﺒلدية أﻡ الﱪملانية ،وبالفعل
ﺗﻐﲑ املسار رأسا عىل عﻘﺐ ،وأقﺒلﺖ الناﺱ عىل صناديق االقﱰاﻉ بمديات ﻛﺒﲑﺓ من االعداد
واالعامر ،وﻫكﺬا نﺠﺢ يف ﺇنﻘاذ العملية الديمﻘراطية من الفشل بوصفها نﻈاﻡ حكم اﻓﻀل

من الدﻛتاﺗورية واﳊﺰبية الﻀيﻘة والعشائرية والﺜيوقراطية (٢).ﻓﻘﺒل ﲬسة أياﻡ من انتﺨابات

ﳎلﺲ النواب العراقﻲ يف  ٣٠نيساﻥ ٢٠1٤ﻡ ،اﻛدت املرجعية الدينية عىل لساﻥ معتمدﻫا

يف ﻛربالء السيد اﲪد الﺼايف أﻥ » العراﻕ يعيش ﻇروﻓا صعﺒة ويواجﻪ حتديات ﻛﺒﲑﺓ والسيام

1٨٤

يف امللﻒ األمنﻲ واﳋدمﻲ وملﻒ مكاﻓحة الفساد ،واالنتﺨابات ﻓرصة عﻈيمة للتﻐيﲑ نحو
االﻓﻀل ،ﻓعىل اجلميﻊ اﻥ يستﻐلوا ﻫﺬﻩ الفرصة بالﺼورﺓ الﺼحيحة من خالل اختيار قائمة

صاﳊة ﲤتلﻚ رﺅية متكاملة إلدارﺓ الﺒلد خالل السنوات االربعة االﺗية ،وانتﺨاب مرﺷحني
يتﺼفوﻥ بالكفاءﺓ والنﺰاﻫة واالخالﺹ واﳊرﺹ عىل مﺼلحة العراﻕ والعراقيني دوﻥ من
ﳛرصوﻥ عىل ملﺬاﲥم ومﺼاﳊهم الشﺨﺼية من االمتياﺯات املالية وﻏﲑﻫا«.

)(٣

ﲑا يف ﺗﺼميم ﺗاريﺦ العراﻕ بعد العاﻡ
اﻥ مواقﻒ املرجعية الدينية وﻓتاواﻫا أسهمﺖ اسهام ًا ﻛﺒ ً

٢٠٠٣ﻡ ،ﻓليﺲ من ﺷﻚ اﻥ قﻀية الدستور واالنتﺨابات دخلتا يف صميم اﳊياﺓ السياسية
والفكرية للعراﻕ (٤).وﻛانﺖ املرجعية الدينية ﺗريد لالنتﺨابات اﻥ ﺗكوﻥ قاعدﺓ رشعية للﺒناء

والتداول السلمﻲ للسلﻄة ،وليﺲ ﳎرد ﺷعارات ووعود من الكتل السياسية واملرﺷحني ،وال
مدعاﺓ للﺨالﻓات والتناﻓﺲ السياﳼ ،ولﺬلﻚ قال السيد عﲇ السيستاﲏ بعد انتهاء انتﺨابات

 -1حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ﺹ.٢1٥
 -٢ﻏالﺐ الشابندر ،السيستاﲏ راﻫنا ،ﺹ .٢٣٣-٢٣٢
 -٣حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ .٢1٧
 -٤سليم اجلﺒوري ،السيد السيستاﲏ مرجعية االنسانية والعيش املشﱰﻙ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.11٢

ﳎلﺲ 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
اﷲ ،ويف ﻛل االحوال ﻓﺈنﻪ ينﺒﻐﻲ أﻥ يﻐلق ﻫﺬا امللﻒ وال ﳚعل سﺒﺒا الختالﻑ الكلمة وبﺚ

الفرقة«

)(1

1٨٥

 - 1حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢1٩

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ

حفﻈﺖ املرجعية مرﻛﺰيتها الدينية عﱪ الﻘروﻥ الﻄويلة ،وﻛاﻥ ﳍا الﺼوت الﻘوي يف

املﺠتمﻊ االسالمﻲ ،عىل أساﺱ ﻛوﳖا الﻘيادﺓ الدينية العليا لﻸمة ،وأﳖا ﺗﺼدر التوجيهات
واألوامر التﻲ ﺗتعلق بحياﺓ اإلنساﻥ وﳎتمعﻪ ،وﳚﺐ أﻥ ﺗﻘابل بالﻄاعة واالمتﺜال من اجلامﻫﲑ،

وﻛلام ﻛانﺖ اجلامﻫﲑ متفاعلة مﻊ املرجعية ﺗكوﻥ النتيﺠة مفيدﺓ ويف خدمة املﺠتمﻊ والرسالة

االسالمية ،وﺷهد التارﳜاﻥ السياﳼ واالجتامعﻲ الكﺜﲑ من أعالﻡ املراجﻊ الﺬين ﻛانﺖ ﳍم

سلﻄة اﳊاﻛمية ،وﻛيﻒ ﻛانﺖ ﻓتاواﻫم ذات أﺛر مهم يف دﻓﻊ اجلامﻫﲑ املﺆمنة باملرجعية ﺇﱃ
االستﺠابة الواسعة لتﻄﺒيق ﺗوجيهات املرجعية (1).واملرجعية املﻘﺼودﺓ ﻫنا ليسﺖ ﺗلﻚ التﻲ

ﺗدور يف دائرﺓ الفﻘﻪ واإلﻓتاء باﳊالل واﳊراﻡ ﻓحسﺐ ،وﺇنام نﻘﺼد ﲠا خﻂ االمامة الﺬي ﻫو

1٨٦

يف حﻘيﻘتﻪ قيادﺓ األمة ورعاية مﺼاﳊها السياسية واالجتامعية ،ﺯيادﺓ عىل اجلانﺐ االﻓتائﻲ يف
اﳊالل واﳊراﻡ .وقد اسهمﺖ املرجعية الدينية يف األحداث الدينية والوطنية عىل مستو
)(٢

الﻘيادﺓ اسهام ًا ﻓاع ً
ال ،ﳑا ﻛشﻒ عن ﻓكر سياﳼ لدﳞا يﺆﻫلها ﺇﱃ حتمل مسﺆولية قيادﺓ
املﺠتمﻊ ،التﻲ ﺗعدﹼ جﺰءا من مهامﲥا االساسية ،وﻛاﻥ الدﻓاﻉ عن الوطن من االولويات املهمة

للمرجعية الدينية الشيعية يف العراﻕ (٣).ﳍﺬا حﻈيﺖ املرجعية الدينية يف مراحلها التارﳜية ﻛلها

بالدور التوجيهﻲ املتميﺰ الﺬي ﻫيمن روحيا وﻓكريا وسياسيا عىل حيﺜيات الوجود االسالمﻲ
الشيعﻲ ﻛلها  ،وﻛانﺖ ﻫﺬﻩ املرجعية صاحﺒة الﻘرار الفﺼل يف الﻘﻀايا املﺼﲑية الكﱪ ،التﻲ

ﺗتعرﺽ ﳍا املنﻄﻘة واالمة االسالمية بﺼورﺓ عامة ،ﻓكانﺖ النﺠﻒ حاﴐﺓ يف اخﻄر األحداث
السياسية يف العراﻕ ،ﻛام يف مﻘاومة االحتالل الﱪيﻄاﲏ بدءا من سنة 1٩1٤ﻡ ،عندما دخل
ﰊ العراﻕ ،ومراوحتهم وﺗﻘهﻘرﻫم بفعل املﻘاومة التﻲ قادﲥا املرجعية الدينية،
االنكليﺰ جنو ﹼ

 - 1ﳏمد بحر العلوﻡ ،النﺠﻒ االرشﻑ واملرجعية الدينية ،العارﻑ للمﻄﺒوعات ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠1٥،ﺹ.1٠٧
 - ٢املﺼدر السابق ،ﺹ.1٠٨
 - ٣املﺼدر السابق ،ﺹ.11٥

وعدﻡ ﲤكنهم من بسﻂ سيﻄرﲥم عىل العراﻕ اال بعد ﺛالث سنوات ،أي سنة 1٩1٧ﻡ ،ويف

ﺛورﺓ العﴩين عاﻡ 1٩٢٠ﻡ ﺿد االستعامر الﱪيﻄاﲏ ،ﻛاﻥ ملرجعية النﺠﻒ الدور األﻫم يف

ﺗعﺒﺌة الرأي العاﻡ واﺷعال الﺜورﺓ التﻲ أﻓﻀﺖ ﺇﱃ ﺇقامة الدولة العراقية يف العاﻡ نفسﻪ (1).عىل

الرﻏم من أﻥ املرجعية اﲥمﺖ بانتهاج سياسة ﻏﲑ ﳏمودﺓ يف بداية ﺗﺄسيﺲ الدولة العراقية

)حني طالﺒﺖ بملﻚ عرﰊ سنﻲ من اﳊﺠاﺯ( ،وﻫﻲ املﻄالﺒة التﻲ ﻛانﺖ سﺒﺒا رئيس ًا – بنﻈر
الكﺜﲑين -يف عدﻡ ﲡاوﺯ النﻈاﻡ الﻄائفﻲ الﺬي قامﺖ عليﻪ الدولة العراقية منﺬ ذلﻚ اﳊني،

لدرجة أﻥ ﻫﺬا الرأي أصﺒﺢ وعيا راسﺨا لد الكﺜﲑ من ﺷيعة العراﻕ.

)(٢

اﻥ اﻫم ما ﲤتاﺯ حوﺯﺓ النﺠﻒ من ﻏﲑﻫا من اﳊوﺯات أﻥ ﻓكرﻫا ال يمﺖ للتعﺼﺐ بﺼلة ،بل
اﻥ ﳍا 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 السيستاﲏ » :اﻥ الﻘو السياسية واالجتامعية العراقية

ومعﻈم الشعﺐ العراقﻲ عىل وعﻲ ﺗاﻡ بمﺨاطر االنسياﻕ وراء النعرات العرقية والﻄائفية ،
ونحمد اﷲ ﺗﺒارﻙ وﺗعاﱃ انﻪ ﱂ ﺗﻘﻊ من اﳊوادث املﺆسفة املسﺒﺒة عن ذلﻚ يف طوال االﺷهر

املاﺿية اال النﺰر اليسﲑ  ،وقد ﺗعاوﻥ اجلميﻊ عىل ﺗﻄويﻘها واﳊد من نتائﺠها السلﺒية« (٤).ويف

موﺿﻊ ﺁخر قال » :التواصل مﻊ اخواننا اﻫل السنة قائم سوﺁءا عن طريق اللﻘاءات املﺒارشﺓ
او ﻏﲑﻫا ،ووجهات النﻈر بيننا وبينهم متﻄابﻘة او متﻘاربة يف معﻈم الﻘﻀايا الرئيسية ،واﳊوار

ﻫو االسلوب االمﺜل ﳊل اﳋالﻑ اﻥ وجد »ويف جواب لﻪ عىل سﺆال لﺼحيفة نيويورﻙ ﺗايمﺰ
األمريكية بعد سﻘوﻁ النﻈاﻡ بوقﺖ قﺼﲑ بشﺄﻥ احتامالت وقوﻉ الفتنة الﻄائفية اجاب السيد

 - 1ﺯينﺐ ﺷفيق ،دور حوﺯﺓ النﺠﻒ يف مساعدﺓ الﺜورات االسالمية ،اﳍد)ﳎلة( ،العراﻕ ،ﻉ ،11ﺱ ،‘1٤٣1 ،٣ﺹ.٢٧
 - ٢ﻓراﺱ طارﻕ مكية ،قﺼة االنتﺨابات ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٠
 - ٣ﺯينﺐ ﺷفيق ،دور حوﺯﺓ النﺠﻒ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٣
 - ٤حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٠1

1٨٧

السيستاﲏ« ال ﳐاوﻑ من ﻫﺬا الﻘﺒيل ﺇذا ﱂ ﺗتدخل أطراﻑ اجنﺒية يف ﺷﺆوﻥ العراﻕ« (1).وﻛاﻥ
اﳍاجﺲ الﺬي يﻘلق املرجعيات الدينية ﻫو اﻥ يستﻐل االحتالل والﻘو اﳋارجية موﺿوﻉ

الﻄائفية ﳋلق الفتنة والﴫاﻉ بني العراقيني بﻐية السيﻄرﺓ عليهم ،والسيام أﻥ الكﺜﲑ من

االﲥامات ﺗوجﻪ عادﺓ يف الوسﻂ الشيعﻲ ﺇﱃ الﱪيﻄانيني أياﻡ احتالﳍم للعراﻕ مﻄلﻊ الﻘرﻥ

العﴩين بﺄﳖم عملوا عىل نﴩ الفتنة الﻄائفية والعرقية للسيﻄرﺓ عىل العراﻕ ﺿمن ما ﻛاﻥ
يعرﻑ ﺁنﺬاﻙ بسياسة » ﻓرﻕ ﺗسد« ،وقد اﲣﺬ السيد السيستاﲏ موقف ًا من قوات االحتالل التﻲ

دخلﺖ العراﻕ ) عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ( ألﻫداﻑ ﳏددﺓ ومرسومة بدقة ويف وقﺖ دقيق وحساﺱ.

)(٢

وحول وجود األمريكيني يف العراﻕ قال السيد السيستاﲏ لﺼحيفة الواﺷنﻄن بوسﺖ» :
نشعر بﻘلق ﺷديد ﲡاﻩ اﻫداﻓهم« (٣).وقد أﻛد عدﻡ قﺒولﻪ او مواﻓﻘتﻪ عىل أصل ﻓكرﺓ االحتالل
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للعراﻕ ،وعﱪ بكل وﺿوح عن استيائﻪ وأملﻪ ملا ﳚري عىل املواطنني من انتهاﻙ للحرمات من

دوﻥ ﲤييﺰ بني مواطن وﺁخر (٤).وﺷﺠﺐ اساليﺐ قوات االحتالل يف التعامل مﻊ اﳊوادث
األمنية التﻲ وقعﺖ يف مدﻥ عراقية (٥).وﲪل قوات االحتالل مسﺆولية ما يالحظ من التسويﻒ

واملامطلة يف ﺿﺒﻂ حدود العراﻕ ومنﻊ املتسللني ،وعدﻡ ﺗعﺰيﺰ الﻘوات األمنية العراقية وﲤكينها

من األجهﺰﺓ واملعدات والعناﴏ الكفوءﺓ (٦).وﻛاﻥ يﺬﻛر دائام بمسﺆولية قوات االحتالل

عن اﳖيار الوﺿﻊ األمنﻲ يف العراﻕ ،موﻛد ًا اﻥ اﳊل االمﺜل يكمن يف قوﺓ اﳊكومة العراقية
وأجهﺰﲥا األمنية وﺗسليمها امللﻒ األمنﻲ(٧).وحني بدأت ﻓتنة االرﻫاب والتكفﲑ الﻄائفﻲ

يف العراﻕ ،وأعلن أبو مﺼعﺐ الﺰرقاوي حربﻪ عىل ﺷيعة العراﻕ ،واستهداﻓﻪ لشﺨﺼياﲥم
ومناسﺒاﲥم الدينية ،حيﺚ ﺗوالﺖ االﻏتياالت والتفﺠﲑات ،ﻛالتفﺠﲑ الﺬي استهدﻑ السيد

 - 1حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢1
 - ٢ﻏالﺐ الشابندر ،السيستاﲏ راﻫنا ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٥
 - ٣حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٣٣
 - ٤ﳏمد صادﻕ بحر العلوﻡ ،االماﻡ السيستاﲏ ﺷيﺦ املرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢1٠
 - ٥حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.11٧
 - ٦املﺼدر السابق ،ﺹ.1٠٩
 - ٧رسول جعفرياﻥ ،التشيﻊ يف العراﻕ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٧٥

ﳏمد باقر اﳊكيم يف  1رجﺐ  1٤٢٤ﻫـ املواﻓق  ٢٩اب ٢٠٠٣ﻡ ،عند خروجﻪ من ﴐيﺢ
االماﻡ عﲇ ابن اﰊ طالﺐ  بعد اداء صالﺓ اجلمعة ،وﺗفﺠﲑات العارش من ﳏرﻡ يف مدينة

ﻛربالء سنة  1٤٢٥ﻫـ \  ٢ﺁذار ٢٠٠٤ﻡ ،التﻲ استهدﻓﺖ مواﻛﺐ املعﺰين والﺰائرين ،وما
ﺗالﻫا من ﺗفﺠﲑات يف الكاﻇمية ومسﺠد براﺛا التارﳜﻲ يف بﻐداد وﺗفﺠﲑات اﳊلة والعامرﺓ
وﳏاﻓﻈات اخر ،ﻛاﻥ السيد السيستاﲏ يرﻓﺾ ﺗوجيﻪ االﲥاﻡ ﺇﱃ أية جهة مﺬﻫﺒية ،ويﺆﻛد

الوعﻲ واﳊﺬر من الفﺌات املعادية العراﻕ واملﺬاﻫﺐ ﻛلها (1).وﻛاﻥ يﺆﻛد أﻥ » اﳍدﻑ االساﺱ
من ﺇطالﻕ ﻫﺬﻩ التهديدات – أي ﲥديدات الﺰرقاوي -وما سﺒﻘها واعﻘﺒها من اعامل اجرامية
واستهدﻓﺖ عﴩات االالﻑ من االبرياء من ﳐتلﻒ انحاء العراﻕ ،ﻫو ايﻘاﻉ الفتنة بني ابناء

ﻫﺬا الشعﺐ الكريم ،وايﻘاد نار اﳊرب االﻫلية يف ﻫﺬا الﺒلد العﺰيﺰ للحيلولة دوﻥ استعادﺗﻪ

لسيادﺗﻪ وامنﻪ ،ومنﻊ ﺷعﺒﻪ املﺜﺨن بﺠراح االحتالل وما سﺒﻘﻪ من الﻘهر واالستﺒداد ،من العمل
عىل اسﱰداد عاﻓيتﻪ والسﲑ يف مدارج الرقﻲ والتﻘدﻡ« (٢).ويف بيانﻪ الﺬي نعﻰ ﻓيﻪ السيد ﳏمد

باقر اﳊكيم ،قال السيستاﲏ » :نحمل قوات االحتالل مسﺆولية ما يشهدﻩ العراﻕ من انفالت
يف األمن وﺗﺰايد يف العمليات االجرامية« ،واﲥم » من ال يريدوﻥ اعادﺓ األمن واالستﻘرار ﳍﺬا
الﺒلد اجلريﺢ ويسعوﻥ يف ﺯرﻉ بﺬور الفتنة والشﻘاﻕ بني ابناءﻩ بالوقوﻑ وراء العملية«.

)(٣

 – ١ﺗﻔﺠﲑ ﺍﻻﻣﺎﻣﲔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ  ﰲ ﺳﺎﻣﺮﺍﺀ

ﺗعد مدينة سامراء احد املدﻥ الدينية املهمة يف العراﻕ * ،وﺗعود اﳘية املدينة ﺇﱃ وجود مرقد

دينﻲ يﻀم اﺛنني من االئمة االﺛنا عﴩ ،وﳘا االماماﻥ عﲇ اﳍادي املتوﰱ سنة ٨٦٨ﻡ)٢٥٤

ﻫـ( ،وابنﻪ اإلماﻡ اﳊسن العسكري املتوﰱ سنة ٨٧٤ﻡ ) ٢٦٠ﻫـ( ،ويﻀم الﴬيﺢ ايﻀا
 - 1سليم اجلﺒوري ،السيد السيستاﲏ مرجعية االنسانية والعيش املشﱰﻙ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٥٠
 - ٢املﺼدر السابق  ،ﺹ.1٥1
 - ٣حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٦٧

*  -سامراء مدينة عراقية ﺗارﳜية ﺗﻘﻊ عىل الﻀفة الﴩقية لنهر دجلة يف ﳏاﻓﻈة صالح الدين ،وﺗﺒعد  1٢٥ﻛيلومﱰ ﺷامل العاصمة
بﻐداد ،حتدﻫا من الشامل مدينة ﺗكريﺖ ،ومن الﻐرب الرمادي ،ومن الﴩﻕ بعﻘوبة ،يﺒلﻎ عدد سكاﳖا  ٣٠٠ألﻒ نسمة حسﺐ
ﺇحﺼائيات وﺯارﺓ التﺠارﺓ عاﻡ  ٢٠٠٣ﻡ .ﺿمﺖ منﻈمة اليونسكو مدينة سامراء عاﻡ  ٢٠٠٧ﺇﱃ قائمة الﱰاث العاملﻲ.
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قﱪ حكيمة بنﺖ اجلواد عمة االماﻡ اﳊسن العسكري  ،وﺯوجتﻪ نرجﺲ ،وﻫﻲ اﻡ االماﻡ

املهدي ،ويلﻘﺐ بﴬيﺢ العسكريني ،أو ﴐيﺢ الﻘﺒة الﺬﻫﺒية التﻲ يﺒلﻎ اﺗساعها نحو

عﴩين مﱰ ًا وﳏيﻄها ﺛامﻥ وستوﻥ مﱰا ،لتﺼﺒﺢ واحدﺓ من اﻛﱪ الﻘﺒاب الﺬﻫﺒية يف العاﱂ
االسالمﻲ ،حيﺚ ﺗﻐﻄيها اﺛناﻥ وسﺒعوﻥ الﻒ قﻄعة ذﻫﺒية ،ويﺒلﻎ ارﺗفاﻉ مﺌﺬنتﻲ الﴬيﺢ ستة

وﺛالﺛوﻥ مﱰا (1).وصﺒاح يوﻡ االربعاء  ٢٢ﺷﺒاﻁ ٢٠٠٦ﻡ ،قاﻡ مسلحوﻥ باقتحاﻡ املرقد وﺯرﻉ

عﺒوات ناسفة حتﺖ قﺒة الﴬيﺢ وﺗفﺠﲑﻫا ،ما اد ﺇﱃ اﳖيار الﻘﺒة (٢).ووجهﺖ أصابﻊ االﲥاﻡ

لتنﻈيم الﻘاعدﺓ (٣).وبعد اﳊادث انتﻘد السيد السيستاﲏ قوات االحتالل ودعا ﺇﱃ املﺼاﳊة بني
الﻄوائﻒ العراقية (٤).واعﻘﺒﺖ التفﺠﲑ حالة من الﻐلياﻥ الشعﺒﻲ وﻫﺠامت متﺒادلة عىل مساجد

للشيعة والسنة ،وحينام بلﻎ التشنﺞ الﻄائفﻲ اوجﻪ بعد التفﺠﲑ ،وعىل الرﻏم من الﻀﻐوﻁ
الشعﺒية الشديدﺓ ،التﺰمﺖ املرجعية الدينية بﺄسلوب التهدئة ومﺒدأ اﳊوار والتفاﻫم ،مﺆﻛدﺓ
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وجوب املحاﻓﻈة عىل وحدﺓ العراﻕ ارﺿا وﺷعﺒا ،وأﻥ عىل الشيعة والسنة العمل معا من
اجل اﳊفاﻅ عىل وحدﲥم ،والدﻓاﻉ عن ﺛوابتهم الدينية الوطنية (٥).وعىل الفور عﻘد اربعة من

مراجﻊ الشيعة يف النﺠﻒ ،وﻫم السيد عﲇ السيستاﲏ ،والشيﺦ ﳏمد اسحاﻕ الفياﺽ ،والسيد

ﳏمد سعيد اﳊكيم ،والشيﺦ بشﲑ حسني النﺠفﻲ اجتامعا يف مكتﺐ السيد السيستاﲏ لدراسة
اﳊادث واملوقﻒ منﻪ وﻛيفية التعامل معﻪ ،وقد أصدر املراجﻊ االربعة بيانا ﳛرﻡ التعرﺽ

للمساجد واملراقد املﻘدسة ،ويشدد عىل التهدئة وعدﻡ اللﺠوء لردود اﻓعال ﻏﲑ ﳏسوبة يف ﺇﺛر

ﺗﻈاﻫر ماليني الشيعة يف أنحاء العراﻕ ،وﻫﺠامت عىل مساجد يف بﻐداد والﺒﴫﺓ (٦).وقد أصدر
السيد عﲇ السيستاﲏ بيانا دعا ﻓيﻪ اﳊكومة العراقية ﺇﱃ »حتمل مسﺆولياﲥا الكاملة يف وقﻒ

 - 1املوسوعة اﳊرﺓar.wikipedia.org ،
 - ٢صحيفة االحتاد ٢٣ ،ﺷﺒاﻁ .٢٠٠٦
 - ٣عﺰيﺰ الدﻓاعﻲ ،دولة الﺒعد الواحد ،مﻄابﻊ اﳊرﻑ العرﰊ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠11 ،ﺹ.1٢1
Why Ayatollah Al-Sistani›s Iraq Fatwa Is So Important،- INTERNATIONAL BUSNESS - ٤

TIMES

/SATURDAY،/www.ibtimes.com
 - ٥رسول جعفرياﻥ ،التشيﻊ يف العراﻕ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٧٤
 - ٦جريدﺓ الوطن.www.alwatan.com.ku ،

مسلسل االعامل االجرامية التﻲ ﺗستهدﻑ االماﻛن املﻘدسة« موﻛدا اﻥ« اجهﺰﲥا األمنية اذا

ﻛانﺖ عاجﺰﺓ عن ﺗامني اﳊامية الالﺯمة ﻓاﻥ املﺆمنني قادروﻥ عىل ذلﻚ« ،وأعلن الﺒياﻥ اﳊداد

العاﻡ لسﺒعة أياﻡ ،ودعا املﺆمنني« ليعﱪوا خالﳍا باألساليﺐ السلمية عن احتﺠاجهم وادانتهم
النتهاﻙ اﳊرمات واستﺒاحة املﻘدسات ،مﻄالﺒا اجلميﻊ وﻫم يعيشوﻥ حالة الﺼدمة واملﺄساﺓ

للﺠريمة املروعة اﻥ ال يﺒلﻎ ﲠم ذلﻚ مﺒلﻐا ﳚرﻫم ﺇﱃ اﲣاذ ما يﺆدي ﺇﱃ ما يريدﻩ االعداء من
ﻓتنة طائفية طاملا عملوا عىل ادخال العراﻕ يف اﺗوﳖا« (1).وأصدر مكتﺐ املرجﻊ الشيﺦ ﳏمد

اسحاﻕ الفياﺽ بيانا وصﻒ ﻓيﻪ ما حﺼل بالفاجعة املروعة وانتهاﻙ حرمة ﺇمامني معﺼومني،
موصيا بﺈعالﻥ اﳊداد مدﺓ سﺒعة اياﻡ وﺗعﻄيل األسواﻕ ﺛالﺛة أياﻡ ،واﳋروج بمسﲑات سلمية
احتﺠاجا عىل ﻫﺬا االعتداء ملﻄالﺒة اﳊكومة بﺈنﺰال أقﴡ العﻘوبات بالتكفﲑيني واإلرﻫابيني

من دوﻥ التعرﺽ ملﻘدسات الﻄوائﻒ األخر.

)(٢

وﻫﻲ املﻄالﺐ نفسها التﻲ ﲪلها بياﻥ

للمرجﻊ السيد ﳏمد سعيد اﳊكيم ،الﺬي طالﺐ بمسﲑات احتﺠاجية سلمية يف داخل العراﻕ

وخارجﻪ (٣).وعدﹼ املرجﻊ الشيﺦ بشﲑ النﺠفﻲ التفﺠﲑ ﴐبة يف صميم االسالﻡ ،وﻫﻲ ﳏاولة
خﺒيﺜة إلﴐاﻡ نار الﻄائفية يف العراﻕ ،داعيا املسلمني ﺇﱃ االحتﺠاج واالستنكار بالﻄرائق

املناسﺒة املتﺰنة (٤).وأصدر املرجﻊ السيد ﻛاﻇم اﳊائري بيانا بعد التفﺠﲑ قال ﻓيﻪ:

وعدﹼ املرجﻊ السيد صادﻕ الشﲑاﺯي ما حﺼل ال ينم اال عن روح الفتنة والرذيلة واالستهتار

باملﻘدسات االسالمية لد منفﺬيﻪ ،ودعا ﺇﱃ حداد أمدﻩ اسﺒوﻉ واالحتﺠاج واالستنكار
بمﺨتلﻒ االساليﺐ السلمية وعدﻡ االعتداء عىل أي جهة.

)(٥

وﻫكﺬا استﻄاعﺖ املرجعية

الدينية ،عىل الرﻏم من الﻘداسة الكﺒﲑﺓ ألﴐحة األئمة املعﺼومني لد الشيعة ،أﻥ ﺗلتﺰﻡ

جانﺐ اﳍدوء الﻘيادي واالﺗﺰاﻥ يف ردﺓ الفعل بﺈﺯاء » الفاجعة« التﻲ حرﻛﺖ الشارﻉ الشيعﻲ
 - 1موقﻊ اية اﷲ السيستاﲏ.www.sistani.org ،
 - ٢موقﻊ اية اﷲ الشيﺦ الفياﺽ alfayadh.org
 - ٣موقﻊ اية اﷲ السيد ﳏمد سعيد اﳊكيم.www.alhakeem.com ،
 - ٤موقﻊ اية اﷲ الشيﺦ بشﲑ النﺠفﻲwww.alnajafy.com ،
 - ٥موقﻊ اية اﷲ السيد صادﻕ الشﲑاﺯي.www.alshirazi.net ،
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من اقﺼاﻩ ﺇﱃ اقﺼاﻩ ،وﻛاﻥ العنفواﻥ الشعﺒﻲ يﻄالﺐ املرجعية بموقﻒ قوي ،لكن املرجعية

أبﺖ اال ﺿﺒﻂ األعﺼاب ،وصدرت ﺗعليامﲥا بالتﺰاﻡ العﻘل واملنﻄق واﳍدوء ،والتعﺒﲑ عن
الرﻓﺾ سلميا ،وﲡنﺐ ﻛل ما ﻓيﻪ ﺇﹺﺛارﺓ طائفية او ﻓتنة مﺬﻫﺒية (1).وﻛاﻥ حادث ﺗفﺠﲑ األماميني

العسكريني يف سامراء يمكن اﻥ يواجﻪ بردﺓ ﻓعل مﻘابلة لوال اﴏار املرجعية والسيام السيد
السيستاﲏ عىل ﻛﺒﺢ ﲨاح املتﴬرين من ﳑارسة العنﻒ حيﺚ رأت املرجعية الدينية أﻥ االقتتال

بني األمة الواحدﺓ سوﻑ ﳛدث رشخا ﻛﺒﲑا ال يمكن التﺌامﻪ بسهولة ،وﻫﺬا ما يﴬ بمﺼلحة

املواطن والوطن ،والسيام اﻥ اجلميﻊ يف ﻇرﻑ بناء العراﻕ وﺇعادﺓ ﺇعامرﻩ ،وقد نﺠحﺖ ﻫﺬﻩ
السياسة اﳊكيمة يف اﻓشال ﳐﻄﻄات املنحرﻓني الﺬين يعملوﻥ ليل ﳖار عىل ﺇﹺﺛارﺓ النعرات
الﻄائفية (٢).ونﺠحﺖ يف ﲥدئة الشارﻉ وسحﺐ االحتﻘاﻥ الكﺒﲑ وﺗوجيﻪ الرأي العاﻡ بعيدا

عن رد الفعل املسلﺢ او ﻏﲑ املنﻀﺒﻂ  ،مﻊ ﺇﳚاد متنفسات سلمية لﻪ عﱪ التﻈاﻫر واالحتﺠاج

1٩٢

ورﻓﻊ مﻈاﻫر اﳊﺰﻥ؛ ألﳖا ﺗعلم جيدا اﻥ الﺬﻫاب ابعد من ذلﻚ يعنﻲ االنﺠرار وراء الفتنة
والﴫاﻉ الﻄائفﻲ ،وﻫﺬا ﻫو اﳍدﻑ االساﺱ لتفﺠﲑ مﻘاﻡ األماميني العسكريني يف سامراء من

لدﻥ املﺠاميﻊ االرﻫابية ،وﺗنﻄلق ﻫﺬﻩ املحددات من أجواء حساسة وخﻄﲑﺓ يعيشها بلد يكتظ
باملشاﻛل األمنية والسيام اذا ما عرﻓنا اﻥ ﻫناﻙ اﻛﺜر من ﲬسني مليوﻥ قﻄعة سالح ﳐتلفة بيد
ﲨاعات متفرقة وطوائﻒ سياسية واجتامعية عراقية (٣).يﻘول السيد السيستاﲏ يف بياﻥ لﻪ»لﻘد

ﻛنﺖ – ومنﺬ االياﻡ االوﱃ لالحتالل  -حريﺼا عىل اﻥ يتﺠاوﺯ العراقيوﻥ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﺒة العﺼيﺒة

من ﺗارﳜهم من دوﻥ الوقوﻉ يف رشﻙ الفتنة الﻄائفية والعرقية ،مدرﻛا عﻈم اﳋﻄر الﺬي ﳞدد
وحدﺓ ﻫﺬا الشعﺐ وﲤاسﻚ نسيﺠﻪ الوطنﻲ يف ﻫﺬﻩ املرحلة ،نتيﺠة لﱰاﻛامت املايض وﳐﻄﻄات

الﻐرباء الﺬين يﱰبﺼوﻥ بﻪ دوائر السوء « (٤).مﺆﻛدا أنﻪ ﺗم بتﻀاﻓر جهود الﻄيﺒني وصﱪ املﺆمنني
وأناﲥم » ﺗفادي االنﺰالﻕ ﺇﱃ مهاوي الفتنة الﻄائفية ألﺯيد من سنتني ،بالرﻏم من ﻛل الفﺠائﻊ

 - 1ﳏمد جعفر النوري ،دور اﳊوﺯﺓ العلمية يف وحدﺓ االمة االسالمية ،دار اﳍد ،النﺠﻒ ،العراﻕ ،٢٠1٣ ،ﺹ.1٧٩
 - ٢ﳏمد بحر العلوﻡ ،النﺠﻒ االرشﻑ واملرجعية الدينية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٧٩
 - ٣عامر الﺒﻐدادي ،السيد السيستاﲏ ﻓﻘيﻪ عﴫ ورجل سياسة ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٣٩
 - ٤حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٥٨

التﻲ ﺗعرﺽ ﳍا عﴩات االالﻑ من االبرياء عىل اساﺱ ﻫويتهم الﻄائفية« (1).لكنﻪ ﱂ يﱰدد

يف اﲥاﻡ بعﺾ »اﻫل الدار« بالتواطﺆ مﻊ مريدي الفتنة الﻄائفية حيﺚ قال »ﱂ ييﺄﺱ االعداء
وجدوا يف ﺗنفيﺬ خﻄﻄهم لتفتيﺖ ﻫﺬا الوطن بتعميق ﻫوﺓ اﳋالﻑ بني ابناءﻩ ،واعاﳖم لﻸسﻒ

بعﺾ اﻫل الدار عىل ذلﻚ ،حتﻰ وقعﺖ الكارﺛة الكﱪ بتفﺠﲑ مرقد االمامني العسكريني
وال األمر ﺇﱃ ما نشهدﻩ اليوﻡ من عنﻒ اعمﻰ يﴬب الﺒلد يف ﻛل مكاﻥ-والسيام يف بﻐداد

العﺰيﺰﺓ -ويفتﻚ بﺄبنائﻪ حتﺖ عناوين ﳐتلفة وذرائﻊ ﺯائفة« (٢).وقال يف بيانﻪ ﺇﱃ الشعﺐ العراقﻲ

حول الفتنة الﻄائفية بتاريﺦ  1٩ﲤوﺯ ٢٠٠٦ﻡ» :اننﻲ اﻛرر اليوﻡ ندائﻲ ﺇﱃ ﲨيﻊ ابناء العراﻕ
الﻐيار من ﳐتلﻒ الﻄوائﻒ والﻘوميات باﻥ يعوا حﺠم اﳋﻄر الﺬي ﳞدد مستﻘﺒل بلدﻫم،

ويتكاﺗفوا يف مواجهتﻪ بنﺒﺬ الكراﻫية والعنﻒ واستﺒداﳍا باملحﺒة واﳊوار السلمﻲ ﳊل ﻛاﻓة

املشاﻛل واﳋالﻓات«(٣).وطالﺐ أصحاب الرأي والفكر والﻘادﺓ الدينيني والسياسيني وﺯعامء

العشائر وﻏﲑﻫم أﻥ » يﺒﺬلوا قﺼار جهودﻫم يف سﺒيل وقﻒ ﻫﺬا املسلسل الدامﻲ الﺬي لو

استمر – ﻛام يريدﻩ االعداء -ﻓلسوﻑ يلحق ابلﻎ الﴬر بوحدﺓ ﻫﺬا الشعﺐ ويعيق ألمد بعيد
حتﻘق امالﻪ يف التحرر واالستﻘرار والتﻘدﻡ«(٤).وعىل الرﻏم من سعﻲ اجلامعات االرﻫابية ﺇﱃ

ﺗﺄﺯيم األمور وصﺐ الﺰيﺖ عىل نار الفتنة الﻄائفية  ،حني اقدمﺖ يف  1٣ﲤوﺯ ٢٠٠٧ﻡ عىل
ﺗفﺠﲑ مﺄذنتﻲ مرقد العسكريني يف سامراء وﺗسويتهام باألرﺽ ،وصدور بعﺾ ردود األﻓعال
العنيفة التﻲ حﺼلﺖ خﺼوصا يف بﻐداد واملناطق املﺨتلﻄة ،لكن السيد السيستاﲏ نﺠﺢ ﺇﱃ
حد ﻛﺒﲑ يف منﻊ انﺠرار العراقيني وانحدارﻫم يف منﺰلق اﳊرب االﻫلية ،التﻲ ﻛادت ﺗﻘﻊ

بسﺒﺐ حرب اإلرﻫاب التﻲ يشنها التكفﲑيوﻥ عىل الشيعة بوجﻪ خاﺹ ،وقتلهم عىل اﳍوية.

)(٥

وﻛاﻥ دور املرجعية الدينية واﺿحا يف قمﻊ الﻄائفية او اﳊرب االﻫلية ،حيﺚ لعﺒﺖ بياناﲥا
 - 1حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق  ،ﺹ.1٥٨
 - ٢املﺼدر السابق ،ﺹ.1٥٩-1٥٨
 - ٣املﺼدر السابق.1٥٩ ،
 - ٤ﳏمد صادﻕ بحر العلوﻡ ،االماﻡ السيستاﲏ ﺷيﺦ املرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٨٦
 - ٥حسني عﲇ الفاﺿﲇ ،السيستاﲏ امة يف رجل ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٤٦
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وﺗوجيهاﲥا وسلوﻛها العمﲇ ،الدور االبرﺯ يف التهدئة عﻘﺐ ﺗفﺠﲑ الﻘﺒة العسكرية يف سامراء

عاﻡ ٢٠٠٦ﻡ وﺗفﺠﲑ املﺌﺬنتني عاﻡ ٢٠٠٧ﻡ ،والتﻲ بدأ ﲠا ﻓﺼل خﻄﲑ من ﻓﺼول الﻘتل عىل
اﳍوية الﻄائفية.

)(1

-٢ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﺍﻷﴍﻑ ٢٠٠٤

وﻛاﻥ منهﺞ املرجعية الدينية العليا يف النﺠﻒ يف التعامل مﻊ املواجهات التﻲ حﺼلﺖ بني

جيش املهدي وقوات االحتالل مﺒنيا عىل ﳏاولة ﺗﻄويق األﺯمات وﲣفيﻒ التوﺗرات ،واملنﻊ
من االقداﻡ عىل ﺁية خﻄوات ﺗﺼعيدية ﺗتسﺒﺐ يف املﺰيد من املعاناﺓ للناﺱ ،وقد بﺬلﺖ املرجعية

جهودا ﻛﺒﲑﺓ يف ﻫﺬا املﻀامر (٢).ﻛام وجهﺖ حتﺬيرا ﺷديدا ﺇﱃ سلﻄات االحتالل من مﻐﺒة
استمرار املعارﻙ يف النﺠﻒ األرشﻑ (٣).من جانﺒها أقرت سلﻄة االئتالﻑ بتلﻘيها رسالة

مكتﺐ السيد السيستاﲏ التﻲ أعرب ﻓيها عن الﻘلق من احتامل دخول الﻘوات األمريكية ﺇﱃ

1٩٤

النﺠﻒ ﻛدخوﳍا ﺇﱃ الفلوجة (٤).وبعد أﻥ عﺠﺰت ﹶ
األحﺰاب واﳊرﻛات السياسية عن ﺇﹺﳚاد

حل منﻄﻘﻲ لالﺯمة ،والسيام أﻥ بول بريمر ﻛاﻥ يﴫ عىل حل جيش املهدي ﻛﴩﻁ اساﺱ

إلﳖاء الﻘتال الدائر ،ﺗدخلﺖ املرجعية الدينية يف النﺠﻒ االرشﻑ إلنﻘاذ املدينة  ،وقد رﻓﺾ
ﹶ
األمريكيوﻥ صيﻐة اﳊل ،لكن املرجعية ﻫددت ﹶبﺄﳖا سوﻑ لن ﺗسكﺖ عىل ذلﻚ ،ما جعلهم
يﱰاجعوﻥ عن موقفهم الحﻘا (٥).وأخﲑا ﺗم التحرﻙ من قﺒل الﺒيﺖ الشيعﻲ الﺬي يﻀم ﺁنﺬاﻙ

ﳎموعة ﹶأحﺰاب وﺷﺨﺼيات ﺷيعية رئيسة وبرعاية ﺗامة ومﺒارشﺓ من املرجعية الدينية من أجل

حل النﺰاﻉ العسكري يف النﺠﻒ ،وبعد لﻘاءات وحترﻛات مكﺜفة ﺗم التوصل ﺇﱃ حل إلﳖاء

الﻘتال واملواجهات العسكرية ،(٦).وﺗم االﺗفاﻕ مﻊ السيد مﻘتد الﺼدر عىل صيﻐة للحل،
حيﺚ وجﻪ الﺼدر يف  ٢٦ﺁيار ٢٠٠٤ﻡ ،رسالة ﺇﱃ الﺒيﺖ الشيعﻲ ،ﺗﻀمنﺖ  ٤نﻘاﻁ للمواﻓﻘة

 - 1رﺷيد اﳋيوﻥ ،الﻫوت السياسة ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٦٧-٦٦
 - ٢حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،ﺹ.٥٧٣
 - ٣املﺼدر السابق ،ﺹ.٥٧٣
 - ٤بول بريمر ،عاﻡ قﻀيتﻪ يف العراﻕ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٤٢٣
 - ٥حامد اﳋفاﻑ ،الرحلة العالجية ،ﻁ ،٣دار املﺆرخ العرﰊ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠1٣ ،ﺹ.٦٠
 - ٦املﺼدر السابق ،ﺹ.٦1

عىل ﺇﹺﳖاء الﻘتال ،وجاء يف الرسالة ):(1
»بسم اﷲ الرﲪن الرحيم

االخوﺓ اعﻀاء الﺒيﺖ الشيعﻲ املحﱰمني

السالﻡ عليكم ورﲪة اﷲ وبرﻛاﺗﻪ

وبعد :لﻐرﺽ وﺿﻊ حد للحالة املﺄساوية يف مدينة النﺠﻒ االرشﻑ وانتهاﻙ حرمة العتﺒة
العلوية املﻘدسة وسائر االماﻛن الﴩيفة ﻓيها ،أعلن مواﻓﻘتﻲ عىل اﳋﻄة التالية:

الﻐاء ﲨيﻊ املﻈاﻫر املسلحة واﺷﻐال املﺒاﲏ اﳊكومية من قﺒل الدوائر واملﺆسسات اﳊكومية،
وانسحاب مﻘاﺗﲇ جيش املهدي من ﻏﲑ ابناء ﳏاﻓﻈة النﺠﻒ االرشﻑ من ﻫﺬﻩ املدينة ،والتوقﻒ

عن مالحﻘة االﺷﺨاﺹ وﳏاﻛمتهم والتعهد بعدﻡ العود ﺇﱃ ذلﻚ.

اﻓساح املﺠال للﴩطة وسائر الﻘوات الوطنية العراقية بمامرسة مهامها يف ﺗوﻓﲑ األمن والنﻈاﻡ،
وعدﻡ مﺰاﲪتها يف ذلﻚ من أي أحد.

انسحاب قوات االحتالل ﺇﱃ قواعدﻫا باستﺜناء وحدات صﻐﲑﺓ ﳊامية مﻘرﻫا ومﺒنﻰ املحاﻓﻈة،
مﻊ استمرار ﺗواصلها مﻊ ﻫﺬين املكانني.

ﺇجراء مناقشات واسعة مﻊ ﳑﺜﲇ الﺒيﺖ الشيعﻲ بشﺄﻥ مستﻘﺒل جيش املهدي وامللفات الﻘﻀائية،
وعدﻡ اﲣاذ أي ﺇجراء ﺇﱃ ذلﻚ اﳊني.

يرجﻰ اﲣاذ اإلجراءات الالﺯمة لتنفيﺬ ﻫﺬﻩ اﳋﻄة وﺷكرا«.

وﻫكﺬا انتهﺖ اﺯمة النﺠﻒ االوﱃ بعد مواﻓﻘة ﲨيﻊ االطراﻑ عىل اﳊل الﺬي رعتﻪ املرجعية
الدينية ،ويﺒدو أﻥ اجلانﺐ ﹶ
األمريكﻲ واﻓق عىل االﺗفاﻕ ألسﺒاب معينة اﳘها:

)(٢

األمريكية ﹶبﺄﻥ اعتﻘال السيد مﻘتد الﺼدر أو قتلﻪ سيفﺠر ﹶ
إلدارﺓ ﹶ
قناعة ا ﹺ
األوﺿاﻉ يف عموﻡ
العراﻕ ،وﻫو ما سيكلفها ﻛﺜﲑا.

عىل حني ﻛانﺖ ﹶ
األوﺿاﻉ ﺗتﺄﺯﻡ يف النﺠﻒ ،ﻛانﺖ العملية السياسية ﺗسﲑ باﲡاﻩ ﺁخر ،اذ بدأت
 - 1حامد اﳋفاﻑ ،الرحلة العالجية  ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٦1
 - ٢وليد الﺰبيدي ،حرب النﺠﻒ ،موقﻊ اجلﺰيرﺓ.Aljazeera.net ،

1٩٥

خﻄوات نﻘل السلﻄة للحكومة العراقية املﺆقتة ،وﻫﺬا يتﻄلﺐ ﲥدئة العمليات العسكرية

إلبراﺯ )التﻘدﻡ( يف العملية السياسية.

بدء مرحلة استﺒدال الﻘوات األمريكية بﻘوات جديدﺓ مدربة عىل حرب املدﻥ ،وربام ﹶأرادوا
أخﺬ ﻓرصة الستﺒدال الﻘوات.

وعىل الرﻏم من ﺇﹺعالﻥ ﲨيﻊ األطراﻑ االﺗفاﻕ عىل ﺇﹺﳖاء املعارﻙ ﺇﹺال اﻥ ﹶ
األجواء ﻇلﺖ متشنﺠة
وﺗنﺬر بانفﺠار وﺷيﻚ ،ﻓعند ﺗسليم السيادﺓ ﺇﱃ العراقيني يف الﺜالﺛني من حﺰيراﻥ عاﻡ ٢٠٠٤ﻡ،

وﺗشكيل أول حكومة عراقية مﺆقتة برئاسة ﺇياد عالوي ،أعلن مكتﺐ السيد الﺼدر عن
استعداد جيش املهدي ملساعدﺓ اﳊكومة وقوات اجليش واألجهﺰﺓ األمنية األخر يف ﺗﺄمني

اﳊامية لدوائر الدولة ومﺆسساﲥا ،لكن اﳊكومة املﺆقتة بادرت ﺇﹺﱃ رﻓﺾ املﺒادرﺓ عىل لساﻥ

وﺯير الداخلية ﻓالح النﻘيﺐ ،ما أد ﺇﹺﱃ ﺗشنﺞ يف العالقة بينها وبني التيار الﺼدري ،وﱂ يفلﺢ

1٩٦

قرار رئيﺲ الوﺯراء املﺆقﺖ ﺇﹺياد عالوي بﺈعادﺓ ﻓتﺢ صحيفة اﳊوﺯﺓ يف ﲣفيﻒ التوﺗر.

)(1

ويف اﳋامﺲ من ﺁب ٢٠٠٤ﻡ ،اندلعﺖ املعارﻙ من جديد بني جيش املهدي والﻘوات العراقية

املدعومة بالﻘوات األمريكية ،وحدﺛﺖ حرب ﺷوارﻉ عنيفة ،وﺗم ﺗدمﲑ سﺖ دبابات امريكية

خالل ﺗسعة اياﻡ ،وانتﻘل الﻘتال ﺇﱃ مﻘﱪﺓ وادي السالﻡ واملنﻄﻘة املحيﻄة بمﻘاﻡ االماﻡ عﲇ بن اﰊ

طالﺐ (٢).وﺗﻘدمﺖ الﻘوات األمريكية وقوات اﳊرﺱ الوطنﻲ العراقﻲ باﲡاﻩ املدينة الﻘديمة يف
النﺠﻒ والﺼحن اﳊيدري ،حيﺚ دارت اﺷتﺒاﻛات متفرقة مﻊ ﹶأﻓراد جيش املهدي ،وﻛانﺖ

الدالئل ﺗشﲑ ﺇﱃ وجود ﺗواﻓق بني اﳊكومة العراقية برئاسة ﺇﹺياد عالوي وا ﹺ
إلدارﺓ األمريكية

األمريكية عىل ﹶ
ﳊسم معرﻛة النﺠﻒ عسكريا ،والسيام أﻥ االنتﺨابات الرئاسية ﹶ
األبواب،

والوﺿﻊ يف العراﻕ عامل رئيﺲ ﻓيها ،و اﻥ مستﻘﺒل رئيﺲ الوﺯراء املﺆقﺖ ﺇﹺياد عالوي واالطراﻑ
املشﱰﻛة يف حكومتﻪ مرﻫوﻥ باستﻘرار األوﺿاﻉ األمنية والسيﻄرﺓ عىل اجلامعات املسلحة.

)(٣

 - 1وليد الﺰبيدي ،حرب النﺠﻒ ،موقﻊ اجلﺰيرﺓ ،املﺼدر السابق.
 - ٢نﻘال عن صحيفة املوندو االسﺒانية ،موقﻊ اﳊكمةwww.alhikmeh.org ،
 - ٣عﺼاﻡ العامري ،معارﻙ النﺠﻒ ،صحيفة املستﻘﺒل ،ال عدد 1٦ ،1٦٧1اب  ،٢٠٠٤الﺼفحة االوﱃ.

ويف اليوﻡ التاﱄ ساﻓر السيد السيستاﲏ ﺇﹺﱃ بريﻄانيا؛ لتلﻘﻲ العالج الﻄﺒﻲ وﺇﹺجراء جراحة ملرﺽ
يف الﻘلﺐ ،ﻓيام استمرت املواجهات الﴩسة بني)املسلحني( والﻘوات األمريكية والعراقية.

)(1

ويف السادﺱ من ﺁب ٢٠٠٤ﻡ ،أصدر مكتﺐ السيد السيستاﲏ الﺒياﻥ اﻵﰐ »املﺖ بسامحة السيد

السيستاﲏ مﺆخرا وعكة صحية وقد استدعﻲ ﻓريق من اختﺼاﴆ الﻘلﺐ العراقيني ﺇﱃ 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 اﷲ« (٢).ﻏﲑ أﻥ السيد السيستاﲏ ﻇل عىل اﺗﺼال مﺒارش ومتواصل مﻊ
اﳊكومة العراقية يف بﻐداد ومكتﺒﻪ يف النﺠﻒ لالطالﻉ عىل ﺗﻄورات األحداث يف املحاﻓﻈة
املﻘدسة ،وبات واﺿحا أﻥ األمور يف النﺠﻒ ﺗتﺠﻪ صوب اﳊسم العسكري ،وعﻘد يف بﻐداد

املﺆﲤر الوطنﻲ العراقﻲ وﻫيمنﺖ عىل ﹶأعاملﻪ ﳎريات األحداث يف النﺠﻒ وﻛاد املﺆﲤر يفشل

بعد انسحاب الكﺜﲑين احتﺠاجا عىل ما ﳚري يف النﺠﻒ) (٣وقد ﹶأرسل املﺆﲤر الوطنﻲ وﻓدا ﺇﹺﱃ

النﺠﻒ برئاسة السيد حسني الﺼدر للﻘاء السيد مﻘتد الﺼدر لكن اللﻘاء ﱂ يتحﻘق ،وانتﻘل
الﻘتال من ﺷوارﻉ املدينة ﺇﱃ مﻘﱪﺓ وادي السالﻡ ومن ﺛم ﺇﱃ املنﻄﻘة املحيﻄة بﴬيﺢ األماﻡ

عﲇ بن أﰊ طالﺐ ،الﺬي حتﺼن ﻓيﻪ مﻘاﺗلو جيش املهدي ،وقامﺖ قوات امريكية وعراقية
بمحاﴏﺓ الﻄرﻕ املﺆدية ﺇﱃ الروﺿة اﳊيدرية  ،وخلﺖ النﺠﻒ من املواطنني ﲤاما حيﺚ انتﻘل
األﻫاﱄ ﺇﱃ مناطق اﻛﺜر ﹶأمنا (٤).وصدرت ﺗﴫﳛات لوﺯيري الداخلية والدﻓاﻉ يف حكومة ﺇﹺياد

عالوي ﺗتحدث عن احتامل اقتحاﻡ الﺼحن اﳊيدري إلخراج مﻘاﺗﲇ جيش املهدي بالﻘوﺓ،
وأعلنﺖ املرجعية الدينية ﹶأﳖا ال ﺗﺆيد اﳊل العسكري يف النﺠﻒ وأﻥ ﻫناﻙ خﻄوطا ﲪراء ال
1 -Ali al-sistani shiit cleric، by: the editor of encyclopedia britanica. www.britanica.com.

 - ٢حامد اﳋفاﻑ ،الرحلة العالجية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٥٤
 - ٣عﺼاﻡ العامري صحيفة املستﻘﺒل ،مﺼدر سابق.
 - ٤نﻘال عن صحيفة املوندو االسﺒانية ،موقﻊ اﳊكمةwww.alhikmeh.org ،

1٩٧

يمكن ﲡاوﺯﻫا.

)(1

وبدأت االنﻈار ﺗتﺠﻪ ﺇﹺﱃ عودﺓ السيد عﲇ السيستاﲏ من لندﻥ ﳊل األﺯمة ،وﻫو ما حﺼل

بالفعل ،ﻓﺒعد اﺗﺼاالت حﺜيﺜة ﹶأجراﻫا السيد عﲇ السيستاﲏ من لندﻥ ﺗﺒني ﹶأﻥ اﳊكومة العراقية

مﺼممة عىل خيار اﳊسم العسكري ،وأﻥ ﻛل األمور ﺗسﲑ يف ﻫﺬا االﲡاﻩ ،ﹶ
وأبلﻎ السيد عﲇ
السيستاﲏ رسالة واﺿحة ﺇﹺﱃ املعنيني أنﻪ ال ﳚوﺯ اقتحاﻡ النﺠﻒ عسكريا ،وﳚﺐ التواصل مﻊ

السيد مﻘتد الﺼدر لﻀامﻥ مواﻓﻘتﻪ عىل خﻄة اﳊل السلمﻲ ،وقال » ليكن معلوما للﺠميﻊ

اننا لن نسكﺖ« (٢).وﻛاﻥ ﳍﺬا التحﺬير أﺛر مﺒارش يف العدول عن اقتحاﻡ النﺠﻒ عسكريا يف

ذلﻚ الوقﺖ ،وواﻓﻘﺖ حكومة عالوي عىل ﺗكليﻒ الشيﺦ ﳏمد مهدي اﻵصفﻲ ،ووائل عﺒد
اللﻄيﻒ للﻘاء السيد مﻘتد الﺼدر للتوقيﻊ ﺷﺨﺼيا عىل اﺗفاﻕ حل االﺯمة ،واال ﻓﺈﻥ اﳊكومة

سوﻑ ﺗستﺨدﻡ اﳋيار العسكري (٣).ومﻊ استمرار املواجهات يف النﺠﻒ  ،واقﱰاب اﳋﻄر

1٩٨

من ﴐيﺢ اإلماﻡ عﲇ ،وﺇﴏار اﳊكومة عىل اﳊل العسكري ،قرر السيد عﲇ السيستاﲏ

العودﺓ ﺇﱃ العراﻕ وﻫو ﳛمل حال جﺬريا ﳍا ،ﻓفﻲ اﳋامﺲ والعﴩين من ﺁب وصل السيد

عﲇ السيستاﲏ ﺇﱃ الﺒﴫﺓ عﱪ الكويﺖ ،وبعد وصولﻪ ﺇﹺﱃ منﺰل معتمدﻩ يف املدينة السيد عﲇ

عﺒد اﳊكيم الﺼايف ،ﺗم ﺇﹺبالﻍ املواطنني أﻥ السيد عﲇ السيستاﲏ سيتحرﻙ صﺒاح الﻐد يف
السابعة صﺒاحا صوب النﺠﻒ ،وقال السيد مرﺗﴣ الكشمﲑي الوﻛيل العاﻡ وصهر السيد

عﲇ السيستاﲏ » من ﺷاء اﻥ يلتحق بﻪ من املﺆمنني ﻓليلتحق » وﻛاﻥ مﺼدر مﻘرب قد أعلن يف
وقﺖ سابق بﺄﻥ« السيد عﲇ السيستاﲏ يف طريﻘﻪ ﺇﱃ دارﻩ يف النﺠﻒ األرشﻑ بعد أﻥ عاد ﺇﱃ
العراﻕ اليوﻡ« .وقال حامد اﳋفاﻑ مسﺆول مكتﺐ السيد عﲇ السيستاﲏ يف بﲑوت أﻥ السيد

» سيﺼل خالل ساعات ﺇﱃ النﺠﻒ ،وﻫو عائد ﺇﱃ مدينة النﺠﻒ االرشﻑ إلنﻘاذﻫا من ﳏنتها
ومن املﺄساﺓ اﳊﻘيﻘية التﻲ ﲡري ﻫناﻙ« ،وﺯاد اﳋفاﻑ » اننا ندعو ﻛل الناﺱ من مدينة الﺒﴫﺓ
 - 1دروﺱ مستﺨلﺼة من معارﻙ النﺠﻒ.www.swissinfo.ch ،
 - ٢حامد اﳋفاﻑ ،الرحلة العالجية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٩1
 - ٣املﺼدر السابق ،ﺹ.٩٢

والعامرﺓ والناﴏية واﳊلة ...اﻥ يكونوا عىل اﻫﺒة االستعدادات للﺬﻫاب ﺇﱃ النﺠﻒ« ،ﹸمﺰيد ًا
اﻥ » النﺠﻒ حتﱰﻕ ،السيد عﲇ السيستاﲏ يف طريق عودﺗﻪ ويدعو العراقيني يف ﻛل املحاﻓﻈات

ﺇﱃ االنﻀامﻡ ﺇﹺليﻪ يف املدينة املﻘدسة«.

)(1

وجاءت ﹶأنﺒاء وصول السيد عﲇ السيستاﲏ ﺇﹺﱃ العراﻕ ﻓيام ﺿيﻘﺖ الﻘوات األمريكية والعراقية
اﳋناﻕ حول مﻘاﺗﲇ جيش املهدي املتحﺼنني يف حرﻡ ا ﹺ
إلماﻡ عﲇ.ويف صﺒاح يوﻡ اﳋميﺲ

 ٢٦ﺁب ٢٠٠٤ﻡ ،انﻄلق موﻛﺐ السيد عﲇ السيستاﲏ من الﺒﴫﺓ باﲡاﻩ النﺠﻒ ،ومعﻪ أعداد
ﻛﺒﲑﺓ جدا من السيارات التﻲ حتمل االﻑ املواطنني ،وﻛاﻥ املوﻛﺐ يتﺰايد يف ﻛل ﳏاﻓﻈة يمروﻥ

ﲠا ،ويف الساعة الﺜالﺜة عﴫا وصل موﻛﺐ السيد عﲇ السيستاﲏ ﺇﱃ مشارﻑ مدينة النﺠﻒ
االرشﻑ ،وقد سمحﺖ الﴩطة لﻪ بالدخول ومنعﺖ الﺒاقني ،ويف النﺠﻒ اجتمﻊ السيد عﲇ
السيستاﲏ بالسيد مﻘتد الﺼدر وﺗﺒاحﺚ معﻪ يف خﻄتﻪ ﳊل االﺯمة ،ﻓﺄبد السيد مﻘتد
الﺼدر مواﻓﻘتﻪ املﺒدئية عىل اﳊل السلمﻲ الﻘائم عىل خروج عناﴏ جيش املهدي من النﺠﻒ

وﺗسليم اﳊرﻡ الﴩيﻒ لﻺماﻡ عﲇ للمرجعية الدينية ،لكنﻪ حتفظ عىل خروج عناﴏ جيش

املهدي ﳎردين من السالح ،واقﱰح بدال من ذلﻚ أﻥ يسمﺢ للﺰوار املﺠتمعني يف أطراﻑ

املدينة الﺬين استﺠابوا لنداء املرجعية بالدخول ﺇﱃ املدينة الﻘديمة ﻓيﺨتلﻂ معهم عناﴏ جيش
املهدي وﳜرج اجلميﻊ ﻓيام بعد (٢).وﺗﺒنﺖ املرجعية الدينية ﻫﺬا الﻄلﺐ من اﳊكومة ،ويف صﺒاح

اليوﻡ التاﱄ دخلﺖ حشود من الﺰائرين ﺇﱃ اﳊرﻡ العلوي حيﺚ اختلﻂ معهم عناﴏ جيش

املهدي (٣).وﻫكﺬا استﻄاعﺖ املرجعية بحكمة وﻫدوء ﺇﹺﳖاء ﹶأﺯمة النﺠﻒ الﺜانية ،ومعها صفحة
من املواجهات العسكرية يف النﺠﻒ والكوﻓة ومدﻥ عراقية اخر.

- 1املوقﻊ الرسمﻲ للسيد السيستاﲏwww.sistani.org ،
 - ٢حامد اﳋفاﻑ ،الرحلة العالجية ،مﺼدر سابق ،ﺹ .1٤٥ – 1٣٣
 - ٣املﺼدر السابق ، ،ﺹ.1٧1 – 1٦٣

1٩٩

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

ﻓﺘﻮ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻲ* ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺪ ﺍﻟﺘﻜﻔﲑﻱ

يعد الفكر التكفﲑي أﻛﱪ املﺨاطر التﻲ ﲥدد العاﱂ االسالمﻲ بل والعاﱂ بشكل عاﻡ؛ ألنﻪ ﻓكر

يكفر اﻵخرين ،مسلمني وﻏﲑ مسلمني ،ويدعو ﺇﱃ اﺷاعة الﻘتل والرعﺐ بوصفها أسلوب
إلجﺒار اﻵخرين عىل اﳋﻀوﻉ لسلﻄتهم ،وﻫم يﻘسموﻥ العاﱂ عىل قسمني » :دار اسالﻡ ودار

ﻛفر وحرب ،دار االسالﻡ ﻫﻲ التﻲ يﻄﺒق ﻓيها حكم الﴩيعة االسالمية التﻲ يﺆمنوﻥ ﲠا ﻫم،
وما عداﻫا دار ﻛفر« (1).يﻘول أبو عﺒد اﷲ املهاجر ،وﻫو أحد منﻈري اجلامعات التكفﲑية يف

ﻛتابﻪ » ﻓﻘﻪ الدﻡ« » اﻥ االسالﻡ ال يفرﻕ بني مدﲏ وعسكري ،ﺇﹺنام يفرﻕ بني مسلم وﻛاﻓر،
ﻓاملسلم معﺼوﻡ الدﻡ أيا ﻛاﻥ ،ﻓيام الكاﻓر مﺒاح الدﻡ أيا ﻛاﻥ« ،وﻫو يﺬﻫﺐ ﺇﱃ جواﺯ قتل »

ﲨيﻊ اصناﻑ الكفار من النساء والﺼﺒياﻥ والشيوخ« ،وير املهاجر مﴩوعية يف قتل الكفار

٢٠٠

بكل ما يمكن من السالح حتﻰ لو اختلﻂ ﲠم من ال ﳚوﺯ قتلﻪ من املسلمني ،ويتحدث عن
مﴩوعية قﻄﻊ الرﺅوﺱ ويﻘول » :اﷲ امر بﴬب رﺅوﺱ الكفار واملﴩﻛني وأعناقهم«.

)(٢

والكفار عند اصحاب الفكر التكفﲑي ﻫم ﻛل من ﳜتلﻒ معهم يف الرأي أو االجتهاد ويف

مﻘدمتهم املسلموﻥ ،يﻘول ﳏمد بن عﺒد الوﻫاب اﻥ » املسلمني اﻛﺜر رشﻛا وﻛفرا من الكفار
الﺬين قاﺗلهم رسول اﷲ ،حيﺚ اﻥ املﴩﻛني ﳜلﺼوﻥ يف الشدﺓ ويكفروﻥ يف الرخاء ،عىل

حني أﻥ املسلمني املعاﴏين لﻪ ﻛانوا مﴩﻛني يف الشدﺓ والرخاء ،ﻓينﺒﻐﻲ مﻘاﺗلتهم اﻛﺜر من

مﻘاﺗلة الكفار يف ﺯماﻥ رسول اﷲ ، «وﻓعال حكم السيﻒ ﻓيهم ما استﻄاﻉ  ،وجعلهم يﻘروﻥ

عىل انفسهم بالكفر والﻀالل ،ﺛم انﻪ قسم ديار املسلمني عىل ديار ﺇيامﻥ وديار ﻛفر ،ﻓديار
األيامﻥ ﻫﻲ التﻲ ﺗﻘﻊ حتﺖ سلﻄانﻪ ،أما ديار الكفر ﻓكل بلد ﱂ ﺗدخلﻪ الدعوﺓ الوﻫابية ،أو ﻛاﻥ
 - * 1يسميها الكﺜﲑوﻥ ﻓتو اجلهاد الكفائﻲ وﻫو خﻄا ﺷائﻊ ،واﳊال اﻥ االسم الرسمﻲ ﳍا لد مكتﺐ السيد السيستاﲏ ﻫو » ﻓتو
الوجوب الكفائﻲ« انﻈر )حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ(.٢٢1

 صحيفة االخﺒار اللﺒنانية.www.a;-akhbar.com ، - ٢املﺼدر السابق.

ﻓيﻪ قﱪ لنﺒﻲ او وﱄ ،ﻓحكم عىل بالد العراﻕ ومﴫ بالكفر الﻥ ﻓيها قﺒور اولياء صاﳊني.

)(1

وير التكفﲑيوﻥ اﻥ » اجلهاد ما ﻫو اال ﺷدﺓ وﻏلﻈة وارﻫاب وﺗﴩيد واﺛﺨاﻥ ،وانﻪ ال يمكن

اﻥ يستمر الﻘتال وينتﻘل من مرحلة ﺇﱃ اخر اال ﺇذا ﻛانﺖ مرحلة الﺒداية ﻓيﻪ اﺛﺨاﻥ بالعدو

وﺗﴩيدﻩ« (٢).ويﻘولوﻥ ﺇﻥ » التوحش وعدﻡ االماﻥ بسﺒﺐ بعﺾ العﺼابات أﻓﻀل رشعا
وواقعا من سيﻄرﺓ السلﻄات عىل األوﺿاﻉ ووﺿﻊ الناﺱ حتﺖ املهانة يف اقساﻡ الﴩطة،
واجﺒار الناﺱ عىل قﺒول الكفر والتحاﻛم للﻘوانني الوﺿعية« (٣).وقد استند ﺗنﻈيم الﻘاعدﺓ

والكﺜﲑ من التنﻈيامت السلفية اجلهادية ﺇﱃ قاعدﺓ التمﱰﺱ ،أي جواﺯ قتل املسلم اذا ﺗﱰﺱ بﻪ

الكاﻓر ،وﻫو أساﺱ رشعﻲ لتسويﻎ العمليات العسكرية التﻲ يﱰﺗﺐ عليها قتل املسلمني ،عىل
الرﻏم من اﻥ الكﺜﲑ من العلامء يروﻥ باﻥ ﻫﺬا التﱪير ﻏﲑ صحيﺢ بسﺒﺐ-:

)(٤

-1أﻥ التمﱰﺱ ال يكوﻥ اال يف حالة اﳊرب ،أي االﺷتﺒاﻙ العسكري.

-٢أﻥ من أباحﻪ جعل لﻪ رشوطا ال ﺗنﻄﺒق عىل ﻫﺬﻩ العمليات ،وﻫﻲ أﻥ ﺗكوﻥ املﺼلحة منﻪ
ﴐورية بمعنﻰ ال ﳛﺼل الوصول ﺇﱃ العدو الكاﻓر اال بﻘتل الﱰﺱ ،وأﻥ عدﻡ قتل الﱰﺱ

يﱰﺗﺐ عليﻪ أﻥ يستوﱄ الكفار عىل األمة

ويفرد ﻛتاب »ﻓﻘﻪ الدﻡ« عﴩات الﺼفحات للكالﻡ عن الشيعة بوصفهم راﻓﻀة،

مشﺠعا عىل قتلهم واالقتﺼاﺹ منهم بوصفهم األخﻄر عىل أمة االسالﻡ من ﲨيﻊ االعداء،
متهام اياﻫم بامليل دائام مﻊ أعداء الدين ،وينﻘل عن ابن ﺗيمية قولﻪ ما اقتتل ﳞودي ومسلم ،وال
نﴫاﲏ ومسلم ،وال مﴩﻙ ومسلم ،اال ﻛاﻥ الراﻓﴤ مﻊ اليهودي والنﴫاﲏ واملﴩﻙ.

)(٥

وعن الشيعة االمامية يﻘول ابن ﺗيمية اﳖم » :رش من اﳋوارج يف االعتﻘاد« (٦).ويﺬﻫﺐ ﺗنﻈيم

الﻘاعدﺓ يف العراﻕ ﺇﱃ ﺗكفﲑ الشيعة بمﺬاﻫﺒهم املعروﻓة ،حيﺚ ورد يف عﻘيدﺗﻪ اﻥ »الراﻓﻀة
 - 1ﻛريم الرساجﻲ ،االسﺲ الدينية لالﲡاﻫات السلفية ،دار السالﻡ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،٢٠1٠ ،ﺹ.٣٠٨-٣٠٧
 - ٢اﰊ بكر ناجﻲ ،ادارﺓ التوحش ،ﺹ zadalfaqih.blogspot.com ،٣٢
 - ٣املﺼدر السابق ،ﺹ.٤٥
 - ٤ﳏمد علوﺵ ،داعش واخواﲥا من الﻘاعدﺓ اﱃ الدولة االسالمية ،مﻄﺒعة رياﺽ الريﺲ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ٢٠1٥ ،ﻡ ،ﺹ.٦٥
 - ٥صحيفة االخﺒار اللﺒنانية.www.a;-akhbar.com ،
 - ٦ﳏمد علوﺵ ،داعش واخواﲥا ،مﺼدر سابق ،ﺹ.11٧

٢٠1

طائفة رشﻙ وردﺓ« وﻫم » مﴩﻛوﻥ ﻛفار ليسوا بمسلمني وال ﻓرﻕ بني علامئهم او مﻘلدﳞم

وجهاﳍم ،ﻓكلهم مﴩﻛوﻥ وليسوا بمسلمني ،وال يعﺬروﻥ باجلهل يف عﺒادﲥم لﻐﲑ اﷲ،
ومن قال اﻥ اﳋالﻑ معهم يف الفروﻉ ﻓهﺬا خﻄﺄ عﻈيم يدل عىل جهل عﻈيم ،بل اﳋالﻑ يف

االصول ،وخالﻑ ايامﻥ وﻛفر ،واسالﻡ ورشﻙ« (1).وﱂ يعد التكفﲑ يﻘتﴫ عىل النﻈم السياسية

التﻲ » حتكم بﻐﲑ رشﻉ اﷲ« ،بل ﺗﻄور من ﺗكفﲑ املﻄلق ﺇﱃ ﺗكفﲑ املعني ،ومن ﺗكفﲑ اﳊكاﻡ ﺇﱃ

ﺗكفﲑ املسلمني ،ومن ﺗكفﲑ األحﺰاب املدنية ﺇﱃ ﺗكفﲑ اﳊرﻛات االسالمية التﻲ ﺗسعﻰ إلقامة

دولة ﺇسالمية ،وقد وصل التكفﲑ ﺇﱃ داخل التيارات اجلهادية ﳑن ﺗنتسﺐ ﺇﱃ السلفية اجلهادية

نفسها (٢).ويﻘرر التنﻈيم موقفﻪ من املﺬاﻫﺐ السياسية اﳊديﺜة حيﺚ يﻘول يف بعﺾ ﺗنﻈﲑاﺗﻪ:

» نﺆمن اﻥ العلامنية عىل اختالﻑ راياﲥا وﺗنوﻉ مﺬاﻫﺒها ﻫﻲ ﻛفر بواح مناقﺾ لﻺسالﻡ وﳐرج
من امللة« ،ويعدﹼ اجلهاديوﻥ الديمﻘراطية ﻓلسفة ونﻈاما ﻛفريا يتناقﺾ مﻊ دين االسالﻡ ﲨلة

٢٠٢

وﺗفﺼيال ،ويﺬﻫﺐ بعﻀهم ﺇﱃ عدﹼ ﻫا دينا عﴫيا مﺜلﻪ مﺜل ﻛل ادياﻥ الكفر الﻘديمة واﳊديﺜة.

)(٣

وقد انتﴩ الفكر السلفﻲ اجلهادي بﺼورﺓ ﻛﺒﲑﺓ جدا بعد الﻐﺰو األمريكﻲ ألﻓﻐانستاﻥ

والعراﻕ ،وصار لﻪ اعداد ﻛﺜﲑﺓ من املﺆيدين يف الدول العربية واالسالمية وعىل مواقﻊ

االنﱰنﺖ (٤).عىل الرﻏم من أﻥ ﺗﻐلﻐل الﻘاعدﺓ ﺇﱃ العراﻕ سﺒق الﻐﺰو األمريكﻲ عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ،

وارﺗﺒﻂ بدخول مﻘاﺗﲇ الﻘاعدﺓ ﺇﱃ العراﻕ بعد ﻫﺰيمة حرﻛة طالﺒاﻥ يف أﻓﻐانستاﻥ عاﻡ ٢٠٠٢ﻡ،

علام أﻥ التنﻈيم ﻛانﺖ لﻪ ارﺗﺒاطات سابﻘة يف العراﻕ من خالل ﺗنﻈيم » أنﺼار االسالﻡ« *
الكردي ﺷامل العراﻕ ،حيﺚ وصل ﺇﱃ معسكراﲥم اﻵﻑ املﻘاﺗلني العرب ،الﺬين أسﺲ ﳍم

أبو مﺼعﺐ الﺰرقاوي طرقا ﴎية (٥).وحني وصولﻪ ﺇﱃ ﻛردستاﻥ العراﻕ عاﻡ ٢٠٠٢ﻡ ،بدأ
- 1ﳏمد علوﺵ ،داعش واخواﲥا ،مﺼدر سابق ،ﺹ.11٣
 - ٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٩٠
 - ٣ﳏمد علوﺵ ،داعش واخواﲥا ،مﺼدر سابق  ،ﺹ.٦٤
 - ٤ﻛريم الرساجﻲ ،االسﺲ الدينية لالﲡاﻫات السلفية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٩٢

* -ﲨاعة سلفية ﻛردية من العراﻕ اسسها نﺠم الدين ﻓرج اﲪد امللﻘﺐ بمال ﻛريكار الﺬي ﻛاﻥ يﻘيم يف النرويﺞ منﺬ  1٩٩1ﻛالجﺊ

سياﳼ.
 - ٥عﺰيﺰ الدﻓاعﻲ ،دولة الﺒعد الواحد ،مﺼدر سابق ،ﺹ.11٨

الﺰرقاوي يف ﻛردستاﻥ ﺗشكيل نواﺓ »التوحيد واجلهاد« ،وبعد اﻥ اﺷتد عود التنﻈيم وبدأ دورﻩ
يﻈهر بﻘوﺓ يف العراﻕ بايﻊ اسامة بن الدﻥ ،وساعد يف ﴎعة املﺒايعة ﺿعﻒ اجلامعة املاﱄ،
وبعد املﺒايعة التحق باقﻲ أعﻀاء ﺗنﻈيم الﻘاعدﺓ يف العراﻕ بالﺰرقاوي ،ﻓﺄطلق عىل ﺗشكيلﻪ

اسم » قاعدﺓ اجلهاد يف بالد الراﻓدين« (1).أسهم النﻈاﻡ السابق يف ﺇدخال العناﴏ التكفﲑية
ﺇﱃ العراﻕ سواء ﻓيام سامﻩ اﳊملة األيامنية ،أﻡ االستعداد ملواجهة »الﻐﺰو« األمريكﻲ ،ﻏﲑ أﻥ

اإلرﻫاب يف العراﻕ بدأ يﻈهر بعد سﻘوﻁ نﻈاﻡ صداﻡ ﺗدرﳚيا ،وينتﴩ بﺼورﺓ ﻇاﻫرﺓ قادمة

من خارج اﳊدود ،وأخﺬ أﺷكاال متعددﺓ ،مﺜل الﻘتل والﺬبﺢ واﳋﻄﻒ والسﻄو واالﻏتياالت
وحرﻕ املﺆسسات اﳊكومية وﺗفﺠﲑ السيارات املفﺨﺨة والعﺒوات الناسفة (٢).وير بعﻀهم

أﻥ من بني األﻫداﻑ الرئيسة لالحتالل األمريكﻲ للعراﻕ نﻘل اﳊرب عىل االرﻫاب ﺇﱃ أﻛﺜر
املناطق حساسية يف الﴩﻕ األوسﻂ ،وﻫو العراﻕ ،ألﻥ ﻏالﺒية سكانﻪ من الشيعة ،وحتويلﻪ ﺇﱃ
مستنﻘﻊ جلﺬب اإلرﻫابيني األصوليني ،أي نﻘل ساحة املواجهة مﻊ االرﻫاب من الواليات

املتحدﺓ والﻐرب ﺇﱃ املهد الﺬي انﻄلﻘﺖ منﻪ ،وﻫو الﴩﻕ االوسﻂ.

)(٣

وقد عمل ﺗنﻈيم

الﻘاعدﺓ واملﺠاميﻊ التكفﲑية عىل ﺇﳚاد حرب أﻫلية وﻓتنة طائفية يف العراﻕ بني الشيعة والسنة،
بتكفﲑ الشيعة ،واستهداﻑ قياداﲥم ورموﺯﻫم الدينية والفكرية والسياسية ،وقتل بعﺾ السنة

وﻛوادرﻫم واﲥاﻡ الشيعة بﻘتلهم ،وﻫﺬا ما ﻛشﻒ عنﻪ أبو مﺼعﺐ الﺰرقاوي يف رسالتﻪ ﺇﱃ

أسامة بن الدﻥ (٤)،التﻲ عﺜر عليها يف أحد أوﻛار الﻘاعدﺓ يف بﻐداد يﺒلﻐﻪ ﻓيها أنﻪ يعتﺰﻡ ﺷن
حرب واسعة ﺿد الشيعة السنة الﺬين يشارﻛوﻥ يف املﴩوﻉ السياﳼ (٥).وحتدﺛﺖ الرسالة

عن ﴐب السنة بالشيعة من أجل أﻥ يﺼحو الﻄرﻑ االول ويﻀعﻒ الﻄرﻑ الﺜاﲏ ،ﺇلﺬي
يستهدﻑ يف الرسالة عىل نحو واﺿﺢ ،ﺇﱃ جانﺐ ﻛل الفﺌات التﻲ ﲥادﻥ االحتالل من ﳐتلﻒ

 - 1ﳏمد علوﺵ ،داعش واخواﲥا ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٤٣
 - ٢حامد الﺒياﰐ ،االرﻫاب يف العراﻕ ،مﺆسسة ﺷهيد املحراب ،٢٠٠٥ ،ﺹ.٤٦
- ٣عﺰيﺰ الدﻓاعﻲ ،دولة الﺒعد الواحد ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٠٠
 - ٤حامد الﺒياﰐ ،االرﻫاب يف العراﻕ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٤٤٧
 - ٥عﺰيﺰ الدﻓاعﻲ ،دولة الﺒعد الواحد ،مﺼدر سابق ،ﺹ.1٢٠

٢٠٣

االعراﻕ والﻄوائﻒ ،بام يف ذلﻚ بعﺾ ﳎموعات التيار السلفﻲ الﺬي ينتمﻲ ﺇليﻪ ابو مﺼعﺐ

)(1
يسوﻍ قتل املدنيني يف العراﻕ عىل حدﹼ اﻥ »دﻓﻊ الﴬر العاﻡ« مﻘدﻡ
الﺰرقاوي .وﻛاﻥ الﺰرقاوي ﹼ

عىل »دﻓﻊ الﴬر اﳋاﺹ« ،ويﺼﻒ املسلمني االبرياء الﺬين يﻘتلوﻥ يف اﳍﺠامت والتفﺠﲑات

بﺄﳖم متﱰسوﻥ ﳚوﺯ قتلهم ،وﺇذا قتلوا يﺼﺒحوﻥ ﺷهداء ،ويﻘول اﻥ »الفتنة اﺷد من الﻘتل« واﻥ
»قتل املتﱰﺱ اقل ﴐرا من ﺷيوﻉ الكفار« (٢).وبعد مﻘتل ابو مﺼعﺐ الﺰرقاوي يف حﺰيراﻥ

٢٠٠٦ﻡ عىل يد الﻘوات األمريكية يف العراﻕ ،انتﺨﺐ التنﻈيم أبو ﲪﺰﺓ املهاجر ﺯعيام لﻪ ،ويف
 1٥ﺗﴩين االول ٢٠٠٦ﻡ ،أعلن ﺗشكيل دولة العراﻕ االسالمية بﺰعامة أﰊ عمر الﺒﻐدادي،
لكن الﻘوات األمريكية ﲤكنﺖ يف نيساﻥ ٢٠1٠ﻡ من قتل الﺒﻐدادي واملهاجر ،ﻓاختار التنﻈيم

أﰊ بكر الﺒﻐدادي خليفة لﻪ ،ويف نيساﻥ ٢٠1٣ﻡ ﻇهر ألول مرﺓ مسمﻰ الدولة االسالمية يف
العراﻕ والشاﻡ) داعش ( ،وقدمﺖ عىل اﳖا نتيﺠة المتﺰاج ﺗنﻈيمﻲ دولة العراﻕ االسالمية

٢٠٤

التابﻊ للﻘاعدﺓ وجﺒهة النﴫﺓ السورية ،اال اﻥ النﴫﺓ رﻓﻀﺖ االمتﺰاج بﻪ عىل الفور ما ﺗسﺒﺐ

يف اندالﻉ معارﻙ بني الﻄرﻓني يف ﻛانوﻥ الﺜاﲏ ٢٠1٤ﻡ(٣).وقد عملﺖ داعش عىل نﴩ العنﻒ

والﻄائفية بﺼورﺓ واسعة يف العراﻕ ،وقامﺖ بالكﺜﲑ من عمليات العنﻒ الدموي ،عىل الرﻏم

من اﻥ العنﻒ ال يمﺜل روح الدين االسالمﻲ ،بل ﻫو داء دخيل عىل العمل اإلسالمﻲ املعاﴏ،

وليسﺖ لﻪ جﺬور أصيلة يف ﻛتاب اﷲ وسنة رسول اﷲ ،وﱂ ﺗﺜﺒﺖ مﴩوعيتﻪ بدليل قﻄعﻲ

الﺜﺒوت والداللة ،بل ﻫو نتاج ﺗﺄويل خاطﻰء للنﺼوﺹ الﴩعية من جهة ،ونﺰعة التعﺼﺐ
واجلمود الفكري من جهة أخر (٤).وبعﺾ أسﺒاب العنﻒ ﺗر ﹼد ﺇﱃ جوانﺐ اعتﻘادية ﻛاجلهل

بالكتاب والسنة ،واجلهل بمﻘاصد الﴩيعة السمحاء ،والسيام التﺄويل اﳋاطﺊ للنﺼوﺹ
وحتريفها من أجل املعيار النفعﻲ عىل حساب الدين ،يﺼل ﺇﱃ حد ﺗكفﲑ الناﺱ وعدﻡ ﺗﻘدير
ﻇروﻓهم أو حسن الﻈن ﲠم ،والعنﻒ لﻪ ﺁﺛار ﻏﲑ ﲪيدﺓ عىل الفرد واملﺠتمﻊ والعاﱂ ،وأﻫم

 - 1ياﴎ الﺰعاﺗرﺓ ،اجلﺰيرﺓ نﺖ.www.aljazeera.net ،
 - ٢حامد الﺒيياﰐ ،االرﻫاب يف العراﻕ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٤٤٧
 - ٣صحيفة الﺒياﻥwww.albayan.ae ،
 - ٤اﲪد عﲇ اﳋفاجﻲ ،اﳊرﻛات االسالمية املعاﴏﺓ والعنﻒ ،دار الشﺆوﻥ الﺜﻘاﻓية العامة ،بﻐداد ،العراﻕ ،٢٠٠٩ ،ﺹ.٩

ﺗلﻚ اﻵﺛار التمﺰيق الﻄائفﻲ ،والتفرﻕ واالختالﻑ املﺆدي يف أﻏلﺐ األحياﻥ ﺇﱃ التهﺠﲑ

وقتل الناﺱ وﺗكفﲑﻫم ﻇلام وعدوانا (1).وﺗﻘود الفتنة الﻄائفية ﺇﱃ ﺗعميق الفﺠوﺓ الﻄائفية بني

املﺬاﻫﺐ األسالمية ،وﺇﺛارﺓ الفتنة الﻄائفية وﺗﺄجيﺠها يف بالد واقاليم ﻛﺜﲑﺓ من العاﱂ االسالمﻲ

مﺜل العراﻕ ودول اخر ،ﻓالﻄرح االستفﺰاﺯي والتكفﲑي للمسلمني ﳑن ال ينسﺠموﻥ مﻊ
ﻫﺬا الرأي ،واستﺒاحة دمائهم ،والتعامل معهم من موقﻊ التكفﲑ واإلرﻫاب ،يﺆدي بالﴬورﺓ
ﺇﱃ ﺇﺛارﺓ الفتنة الﻄائفية وﺗعميق الفﺠوﺓ بني املﺬاﻫﺐ اإلسالمية ،وعﺰل املسلمني بعﻀهم عن

بعﺾ.

)(٢

وﻇاﻫرﺓ االنﻘساﻡ والتﺠﺰﺅ ﻇاﻫرﺓ طﺒيعية وﺗﺄرﳜية عرﻓتها االدياﻥ ﻛلها وعكسﺖ باستمرار

مﺼالﺢ وانﻘسامات اجتامعية واﺛنية ورﺅ واجتهادات ﻓكرية او ﺗفسﲑية ،واملﺠتمﻊ

اإلسالمﻲ ال يشﺬ عن ذلﻚ (٣).لكن اﳋﻄورﺓ ﺗكمن يف حتول ﻫﺬا اﳋالﻑ يف وجهات النﻈر ﺇﱃ
ﴏاﻉ دموي أو ﺇﱃ ﲤييﺰ وقمﻊ مستمرين من لدﻥ السلﻄات اﳊاﻛمة ﻛالﺬي حﺼل مﻊ ﺷيعة

العراﻕ ،الﺬي أسسﺖ لﻪ الدولة العﺜامنية اجتامعيا واقتﺼاديا وسياسيا (٤).وﻫكﺬا بات واﺿحا
اﻥ العنﻒ يف العراﻕ معﻘد وﺷائﻚ ولﻪ ﳏرﻛات خارجية ،وحتولﺖ خﻄﻂ اﺛارﺓ الفتنة الﻄائفية

يف العراﻕ ﺇﱃ حﻘيﻘة قائمة عىل األرﺽ ال يمكن ﲡاﻫلها او التﻐايض عنها ،وﻫﻲ ﺗتسﺒﺐ يف
مﺬابﺢ وحرائق وانتهاﻛات وﺗكفﲑ للمسلمني من أﻫل الﻘﺒلة (٥).وقد حاولﺖ املرجعية الدينية

باستمرار وقﻒ الفتنة الﻄائفية الدعوات املكررﺓ لرﺹ الﺼفوﻑ وﺗوحيد الكلمة وﲨﻊ الشمل
ونﺒﺬ اﳋالﻓات الﻄائفية واملﺬﻫﺒية والعرقية ،وﲡنﺐ املهاﺗرات والعنﻒ واستﺒدالﻪ

بلﻐة اﳊوار والتعاطﻲ الديمﻘراطﻲ واملناﻓسة الﴩيفة عىل اسﺲ العدل والعﻘل واالنﺼاﻑ

واملوﺿوعية واملنﻄق السليم (٦).وحﺬرت املرجعية من أﻥ ما ﳚري يف العراﻕ ليﺲ ﴏاعا دينيا
- 1اﲪد عﲇ اﳋفاجﻲ ،اﳊرﻛات االسالمية املعاﴏﺓ والعنﻒ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٦٥
 - ٢املﺼدر السابق ،ﺹ.٢٣
 - ٣مهدي الﴩﻉ ،املكونات السياسية للﻄائفية يف العراﻕ ،ﺷﺆوﻥ مﴩقية)ﳎلة( ،لﺒناﻥ ،ال عدد ،٢٠٠٨ ،1ﺹ.1٠٦
 - ٤املﺼدر السابق ،ﺹ.1٠٦
 - ٥ﳏمد مهدي اﻵصفﻲ ،االمة الواحدﺓ واملوقﻒ من الفتنة الﻄائفية ،ﺷﺆوﻥ مﴩقية)ﳎلة( ،لﺒناﻥ ،ال عدد ،٢٠٠٨ ،1ﺹ.11
 - ٦ﳏمد جعفر النوري ،دور اﳊوﺯﺓ العلمية يف وحدﺓ االمة االسالمية ،اﳍد)ﳎلة( ،العراﻕ ،دار اﳍد ،النﺠﻒ ،٢٠1٣ ،ﺹ.٦٠

٢٠٥

بني الشيعة والسنة بل ﻫو أﺯمة سياسية ،وأﻥ بعﺾ الفرقاء السياسيني يامرﺱ العنﻒ الﻄائفﻲ
للحﺼول عىل مكاسﺐ سياسية وخلق واقﻊ جديد بتواﺯنات ﳐتلفة ،وأﻥ التكفﲑيني يسعوﻥ
أيﻀا ﺇﱃ ﺗﺄجيﺞ الفتنة الﻄائفية يف العراﻕ عىل وﻓق مﴩوﻉ معروﻑ.

)(1

ويف العارش حﺰيراﻥ ٢٠1٤ﻡ ،حﺼل ﺗﻄور ﻛﺒﲑ وخﻄﲑ ﲤﺜل يف سيﻄرﺓ داعش عىل ﳏاﻓﻈة

نينو ،ﺛاﲏ أﻛﱪ مدينة يف العراﻕ ،ﺗالﻩ السيﻄرﺓ عىل ﳏاﻓﻈة صالح الدين وأجﺰاء من ﳏاﻓﻈة

ﻛرﻛوﻙ ،وباﺗﺖ داعش ﺗتحدث عن التوجﻪ صوب العاصمة بﻐداد وﳏاﻓﻈتﻲ ﻛربالء والنﺠﻒ،
وسﻂ اﳖيار واﺿﺢ للﻘوات املسلحة العراقية ،وحتولﺖ مساحات واسعة من العراﻕ ﺇﱃ ساحة

عمل لداعش التﻲ استعادت عنفها وعنفواﳖا ،وبات وجودﻫا يشكل ﲥديدا للعراﻕ ﲨلة
وﺗفﺼيال (٢).ويف يوﻡ  1٢حﺰيراﻥ ٢٠1٤ﻡ ،دعا داعش مﻘاﺗليﻪ ﺇﱃ مواصلة »الﺰحﻒ« جنوبا

٢٠٦

نحو العاصمة بﻐداد ومدينتﻲ ﻛربالء والنﺠﻒ الشيعيتني .وقال )أبو ﳏمد العدناﲏ( أحد أبرﺯ
قيادات داعش ،املتحدث باسمﻪ يف ﻛلمة نﴩت عىل مواقﻊ اخﺒارية ﺇسالمية »واصلوا ﺯحفكم
ﻓانﻪ ما ﲪﻲ الوطيﺲ بعد ،ﻓلن ﳛمﻰ اال يف بﻐداد وﻛربالء ﻓتحﺰموا وﲡهﺰوا« .وﺯاد »ﺷمروا

عن ساعد اجلد وال ﺗتناﺯلوا عن ﺷﱪ حررﲤوﻩ واﺯحفوا ﺇﱃ بﻐداد الرﺷيد ،بﻐداد اﳋالﻓة ،ﻓلنا
ﻓيها ﺗﺼفية حساب ،صﺒحوﻫم عىل اسوارﻫا ال ﺗدعوﻫم يلتﻘﻄوا االنفاﺱ« .وﺗابﻊ قائال

»حﻘا اﻥ بيننا ﺗﺼفية للحساب .حساب ﺛﻘيل طويل ،ولكن ﺗﺼفية اﳊساب لن ﺗكوﻥ يف

سامراء او بﻐداد ،وانام يف ﻛربالء املنﺠسة والنﺠﻒ االرشﻙ وانتﻈروا انا معكم منتﻈروﻥ«.

) (٣وأصﺒﺢ العراﻕ يف مرحلة حرجة ومفﺼلية ،وﻛاﻥ البد للمرجعية من التحرﻙ وأخﺬ ﺯماﻡ
املﺒادرﺓ إلعادﺓ االمور ﺇﱃ نﺼاﲠا ،واملرجعية وﻫو معروﻑ عنها ﺗارﳜيا ال ﺗﺼدر ﻓتو اجلهاد

اال عندما يﻘتﴤ األمر الدﻓاﻉ عن بيﻀة االسالﻡ ،ومعلوﻡ اﻥ االﻓتاء باجلهاد صعﺐ يف الفﻘﻪ

الشيعﻲ ،ملا يﱰﺗﺐ عليﻪ من اﺛار ربام خﻄرﺓ من سفﻚ الدماء وخراب العمراﻥ ،لكن ﻫﺬا اﳊﺬر
 - 1عﺒاﺱ جعفر االمامﻲ ،الرقابة العامة للمرجعية ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٤٢٦
 - ٢ﻏالﺐ الشابندر ،السيستاﲏ راﻫنا ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٣٥
 - ٣صحيفة الوطن الكويتية 1٢حﺰيراﻥ ٢٠1٤ﻡwww.v٢٢v.net ،

يرﺗفﻊ ﻓيام ﺇذا ﺗعرﺽ الﺒلد او الدين او املﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﳐاطر االحتالل والﺰوال واﳋراب (1).ﻓعند

ﺗفﺠﲑ مرقد اإلمامني العسكريني يف سامراء عاﻡ  ،٢٠٠٦ﱂ ﺗﺼدر املرجعية ﻓتو اجلهاد؛ ألﻥ
الﻐرﺽ من التفﺠﲑ استهداﻑ طائفة واحدﺓ بعينها ،ولﺬلﻚ أوصﺖ املرجعية بﻀﺒﻂ النفﺲ
وحرمﺖ االعتداء عىل االرواح واملساجد ،اما بعد العارش حﺰيراﻥ ٢٠1٤ﻡ ،ﻓاملستهدﻑ ليﺲ

طائفة بعينها ،بل ﻛل الﻄوائﻒ واألدياﻥ ،واﳋﻄر بات يداﻫم الوطن ومستﻘﺒل أبنائﻪ ﲨيعا،
ﻓﺒادرت املرجعية ﺇﱃ اصدار بياﻥ »الوجوب الكفائﻲ« (٢).وﻫناﻙ نوعاﻥ من اجلهاد الدﻓاعﻲ

وﳘا :اجلهاد الكفائﻲ أي وجوب ﺗﺼدي عدد من املسلمني بام يكفﻲ لﺼد العدواﻥ وﺇذا ﱂ

يكﻒ ﳚﺐ ﺗﻄوﻉ عدد ﺁخر حتﻰ يتم صد العدواﻥ ،والﺜاﲏ ﻫو اجلهاد العينﻲ ،وﻫو ﻓرﺽ عني

عىل اجلميﻊ من دوﻥ استﺜناء وأﻥ يﱰﻛوا أعامﳍم ومﺼاﳊهم ويلتحﻘوا بالﻘوات املﻘاﺗلة ،والنوﻉ
األخﲑ ﱂ ﳚر اعالنﻪ حتﻰ اﻵﻥ (٣).والوجوب الﺬي أمر بﻪ السيد السيستاﲏ ﻛاﻥ ﻛفائيا ،ﻓلم

يكن اجلهاد عينيا ،ألﻥ الكفائﻲ ﻫو املناسﺐ ،نﻈر ألﻥ اﻵالﻑ قد ﺗﻄوعوا ،وﻫناﻙ ﺗﻘدير يف

ﻏاية الدقة ملوﺿوعة ﺇدارﺓ الدولة ،اجلهاد العينﻲ ربام يتسﺒﺐ يف ﻓوﴇ عارمة ،وﻫو ما ﺗﺒتﻐيﻪ
داعش وﻏﲑﻫا من الفﺼائل التكفﲑية.

)(٤

صدرت ﻓتو الوجوب الكفائﻲ يوﻡ اجلمعة ٢٠1٤\ ٦ \ 1٣ﻡ ،املواﻓق  1٤ﺷعﺒاﻥ 1٤٣٥

ﻫـ ،وﺗليﺖ من عىل منﱪ اجلمعة يف الﺼحن اﳊسينﻲ يف ﻛربالء من قﺒل معتمد املرجعية الدينية
العليا يف ﻛربالء واماﻡ ﲨعة الﺼحن اﳊسينﻲ الشيﺦ عﺒد املهدي الكربالئﻲ وجاء ﻓيها:

)(٥

» اﳞا االخوﺓ واالخوات أود ﺗوﺿيﺢ ما يﲇ:

أو ً
ال :اﻥ العراﻕ وﺷعﺒﻪ يواجﻪ حتدي ًا ﻛﺒﲑ ًا ،وخﻄر ًا عﻈي ًام ،وﺇﻥ االرﻫابيني ال يستهدﻓوﻥ

ﲨيﻊ
ﴏحوا بﺄﳖم يستهدﻓوﻥ ﹶ
السيﻄرﺓ عىل بعﺾ املحاﻓﻈات ﻛنينو وصالح الدين ﻓﻘﻂ .بل ﹼ

 - 1ﻏالﺐ الشابندر ،السيستاﲏ راﻫنا ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٣٥
 - ٢راجﻲ العوادي ،ﻫل اجلهاد الكفائﻲ دعوﺓ وطنية اﻡ ﻓتو دينية ،موقﻊ ﻛتابات االلكﱰوﲏkitabats.com ،
 - ٣صالح عﺒد الرﺯاﻕ ،ﻓتو اجلهاد للسيد السيستاﲏ خلفيتها وﻇروﻓها ،جريدﺓ الﺒينة.bayyna.com ،٢٠1٤\٦\٢٢ ،
 - ٤ﻏالﺐ الشابندر ،السيستاﲏ راﻫنا ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٣٦
 -٥حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٢1

٢٠٧

املحاﻓﻈات ،وال سيام بﻐداد وﻛربالء املﻘدسة والنﺠﻒ األرشﻑ .ﻓهم يستهدﻓوﻥ ﹸﻛ ﱠل العراقيني

ويف ﲨيﻊ مناطﻘهم .ومن ﻫنا ﻓﺈﻥ مسﺆولية التﺼدي ﳍم ومﻘاﺗلتهم ﻫﻲ مسﺆولية اجلميﻊ وال
ﹴ
بﻄرﻑ دوﻥ ﺁخر.
ﳜتﺺ بﻄائفة دوﻥ اخر او

ﺛاني ًا  :ﺇﻥ التحدي وﺇﻥ ﻛاﻥ ﻛﺒﲑ ًا ﺇ ﹼ
واإلقداﻡ،
ال أﻥ الشعﺐ العراقﻲ الﺬي ﹸع ﹺر ﹶﻑ عنﻪ الشﺠاعة
ﹸ
ﱪ من ﻫﺬﻩ التحديات واملﺨاطر
وحتم ﹸل املسﺆولية الوطنية والﴩعية يف الﻈروﻑ الﺼعﺒة؛ أﻛ ﹸ
ﹼ

ﹼ
.ﻓﺈﻥ املسﺆولية يف الوقﺖ اﳊاﴐ ﻫﻲ ﹺح ﹾف ﹸظ بلدنا العراﻕ ومﻘدساﺗﻪ من ﻫﺬﻩ املﺨاطر ،وﻫﺬﻩ

ﺗوﻓر حاﻓﺰ ًا لنا للمﺰيد من العﻄاء والتﻀحيات يف سﺒيل اﳊفاﻅ عىل وحدﺓ بلدنا وﻛرامتﻪ،
وصيانة مﻘدساﺗﻪ من أﻥ ﲥتﻚ من قﺒل ﻫﺆالء املعتدين .وال ﳚوﺯ للمواطنني الﺬين عهدنا منهم
ﹸ
ﹸ
واالحﺒاﻁ يف ﹺ
أي واحد
اﳋوﻑ
يدب
نفﺲ ﱢ
الﺼﱪ والشﺠاعة والﺜﺒات يف مﺜل ﻫﺬﻩ الﻈروﻑ أﻥ ﹶ

منهم ،بل البد اﻥ يكوﻥ ذلﻚ حاﻓﺰ ًا لنا ملﺰيد من العﻄاء يف سﺒيل حفظ بلدنا ومﻘدساﺗنا .قال

٢٠٨

ﱪوا ﹶو ﹶصابﹺ ﹸروا ﹶو ﹶرابﹺ ﹸﻄوا ﹶواﺗ ﹸﱠﻘوا اﷲ ﹶل ﹶع ﱠل ﹸك ﹾم
ﺗعﺈﱃ يف ﳏكم ﻛتابﻪ الكريم  ﴿:ﹶيا ﹶأ ﱡ ﹶﳞا ا ﱠل ﹺﺬ ﹶ
ين ﺁ ﹶمنﹸوا ﹾ
اص ﹺ ﹸ
ﹶ )(1
ﹸﺗ ﹾف ﹺل ﹸحوﻥ﴾
ﱪوا ﺇﹺ ﱠﻥ ﹶ
وقال ﺗعﺈﱃ ﴿:ﹶق ﹶ
األ ﹾر ﹶ
ﺽ ﹺﷲ ﹸيو ﹺر ﹸﺛ ﹶها ﹶم ﹾن ﹶي ﹶش ﹸاء ﹺم ﹾن
ال ﹸم ﹶ
است ﹺﹶعينﹸوا بﹺاﷲ ﹶو ﹾ
اص ﹺ ﹸ
وسﻰ لﹺ ﹶﻘ ﹾو ﹺم ﹺﻪ ﹾ
ﹶ )(٢
اد ﹺﻩ ﹶوا ﹾل ﹶع ﹺ
ﹺع ﹶﺒ ﹺ
اق ﹶﺒ ﹸة لﹺ ﹾل ﹸم ﱠت ﹺﻘني﴾
﴿و ﹶأ ﹺط ﹸيعوا اﷲ ﹶو ﹶر ﹸسو ﹶل ﹸﻪ ﹶوال ﹶﺗن ﹶ
ﱪوا ﺇﹺ ﱠﻥ اﷲ ﹶم ﹶﻊ
وقال ﺗعﺈﱃ :ﹶ
ﹶاﺯ ﹸعوا ﹶﻓ ﹶت ﹾف ﹶش ﹸلوا ﹶو ﹶﺗ ﹾﺬ ﹶﻫ ﹶﺐ ﹺر ﹸﳛ ﹸك ﹾم ﹶو ﹾ
اص ﹺ ﹸ
ين ﹶ﴾
الﺼابﹺ ﹺر ﹶ
ﱠ

)(٣

وقال ﺗعﺈﱃ :ﹶ
﴿أ ﹾﻡ ﹶح ﹺس ﹾﺒت ﹾﹸم ﹶأ ﹾﻥ ﹶﺗدﹾ ﹸخ ﹸلوا ﹾ ﹶ
ين ﹶخ ﹶل ﹾوا ﹺم ﹾن ﹶق ﹾﺒ ﹺل ﹸك ﹾم ﹶم ﱠس ﹾت ﹸه ﹾم ا ﹾل ﹶﺒ ﹾﺄ ﹶس ﹸاء
اجل ﱠن ﹶة ﹶو ﹶملﱠا ﹶي ﹾﺄﺗﹺ ﹸك ﹾم ﹶم ﹶﺜ ﹸل ا ﱠل ﹺﺬ ﹶ
ﹶ )(٤
الﴬ ﹸاء ﹶو ﹸﺯ ﹾل ﹺﺰ ﹸلوا ﹶح ﱠتﻰ ﹶي ﹸﻘ ﹶ
الر ﹸس ﹸ
ﹶو ﱠ ﱠ
يﺐ﴾
ول ﹶوا ﱠل ﹺﺬ ﹶ
ﴫ اﷲ ﹶأال ﺇﹺ ﱠﻥ ﹶن ﹾ ﹶ
ين ﺁ ﹶمنﹸوا ﹶم ﹶع ﹸﻪ ﹶمتﹶﻰ ﹶن ﹾ ﹸ
ﴫ اﷲ ﹶق ﹺر ﹲ
ول ﱠ
ين ﺁ ﹶمنﹸوا ال ﹸ ﹶحت ﱢر ﹸموا ﹶط ﱢي ﹶﺒ ﹺ
ات ﹶما ﹶأ ﹶح ﱠل اﷲ ﹶل ﹸك ﹾم ﹶوال ﹶﺗ ﹾعتﹶدﹸ وا ﺇﹺ ﱠﻥ اﷲ ال ﹸ ﹺ
ﳛ ﱡﺐ
وقال ﺗعﺈﱃ ﴿ :ﹶيا ﹶأ ﱡ ﹶﳞا ا ﱠل ﹺﺬ ﹶ
 -1سورﺓ ﺁل عمراﻥ ٢٠٠:
 – ٢سورﺓ األعراﻑ1٢٨:
 – ٣سورﺓ األنفال ٤٦:
 –٤سورﺓ الﺒﻘرﺓ ٢1٤:

ين ﹶ﴾
ﹾ ﹸامل ﹾعت ﹺﹶد ﹶ

)(1

ﺛالﺜ ًا :ﺇﻥ الﻘيادات السياسية أماﻡ مسﺆولية ﺗارﳜية ووطنية ورشعية ﻛﺒﲑﺓ .وﻫﺬا يﻘتﴤ ﺗرﻙ

االختالﻓات والتناحر خالل ﻫﺬﻩ الفﱰﺓ العﺼيﺒة ،وﺗوحيد موقفها وﻛلمتها ،ودعمها وﺇسنادﻫا
للﻘوات املسلحة .ليكوﻥ ذلﻚ قوﺓ ﺇﺿاﻓية ألبناء اجليش العراقﻲ يف الﺼمود والﺜﺒات.

رابع ًا :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 اﻵخر بسالﻡ ،ويعتمد العنﻒ وسفﻚ الدماء ،وﺇﺛارﺓ االحﱰاب الﻄائفﻲ
وسيلة لﺒسﻂ نفوذﻩ وﻫيمنتﻪ عىل ﳐتلﻒ املناطق يف العراﻕ والدول االخر.

يا أبنائنا يف الﻘوات املسلحة .ﺇنكم أماﻡ مسﺆولية ﺗارﳜية ووطنية ورشعية ،واجعلوا قﺼدﻛم

ونيتكم وداﻓعكم ﻫو الدﻓاﻉ عن حرمات العراﻕ ووحدﺗﻪ ،وحفظ األمن للمواطنني ،وصيانة
املﻘدسات من اﳍتﻚ ،ودﻓﻊ الﴩ عن ﻫﺬا الﺒلد املﻈلوﻡ وﺷعﺒﻪ اجلريﺢ .ويف الوقﺖ الﺬي

دعمها وأسنا ﹶدﻫا لكم .حتﺜكم عىل التحﲇ بالشﺠاعة والﺒسالة
ﺗﺆﻛد ﻓيﻪ املرجعية الدينية العليا ﹶ
والﺜﺒات والﺼﱪ ،ﱠ
وﺇﻥ من يﻀحﻲ منكم يف سﺒيل الدﻓاﻉ عن بلدﻩ وأﻫلﻪ وأعراﺿهم؛ ﻓﺈنﻪ

يكوﻥ ﺷهيد ًا ﺇﻥ ﺷاء اﷲ ﺗعاﱃ.

ﹸ
والﺰوجة ﺯوجها عىل الﺼمود والﺜﺒات دﻓاع ًا عن
واألﻡ ابنها
األب ابنﻪ
واملﻄلوب اﻥ ﳛﺚ ﱡ
ﱡ
حرمات ﻫﺬا الﺒلد ومواطنيﻪ.

خامس ًا :اﻥ طﺒيعة املﺨاطر املحدقة بالعراﻕ وﺷعﺒﻪ يف الوقﺖ اﳊاﴐ ﺗﻘتﴤ الدﻓاﻉ عن ﻫﺬا

الوطن وأﻫلﻪ وأعراﺽ مواطنيﻪ ،وﻫﺬا الدﻓاﻉ واجﺐ عىل املواطنني بالوجوب الكفائﻲ
)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 عﴩﺓ ﺁالﻑ وحتﻘق الﻐرﺽ
 -1سورﺓ املائدﺓ٨٧: .

٢٠٩

منهم سﻘﻂ عن الﺒاقني ﻓﺈﻥ ﱂ يتحﻘق وجﺐ عىل الﺒﻘية وﻫكﺬا .ومن ﻫنا ﻓﺈﻥ عىل املواطنني
الﺬين يتمكنوﻥ من ﲪل السالح ومﻘاﺗلة االرﻫابيني دﻓاع ًا عن بلدﻫم وﺷعﺒهم ومﻘدساﲥم

 ...عليهم التﻄوﻉ لالنﺨراﻁ يف الﻘوات األمنية.

سادس ًا :اﻥ الكﺜﲑ من الﻀﺒاﻁ واجلنود قد أبلوا بالء حسن ًا يف الدﻓاﻉ والﺼمود وﺗﻘديم

التﻀحيات ،ﻓاملﻄلوب من اجلهات املعنية ﺗكريم ﻫﺆالء ﺗكري ًام خاص ًا ،لينالوا استحﻘاقهم من

الﺜناء والشكر ،وليكوﻥ حاﻓﺰ ًا ﳍم ولﻐﲑﻫم عىل أداء الواجﺐ الوطنﻲ امللﻘﻰ عىل عاﺗﻘهم.
نسﺄل اﷲ ﺗعﺈﱃ اﻥ ﳛفظ العراﻕ وﺷعﺒﻪ وﲨيﻊ 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 ،ﳏﺬرﺓ من أﻥ يدب اﳋوﻑ واإلحﺒاﻁ يف النفوﺱ جراء االنكسار العسكري

٢1٠

الﺬي حﺼل ،وطالﺐ السيد السيستاﲏ الﻘيادات السياسية بﱰﻙ اﳋالﻓات وﺗوحيد موقفها
واسناد الﻘوات املسلحة ،وحﺚ املواطنني الﻘادرين عىل ﲪل السالح التﻄوﻉ واالنﺨراﻁ يف

الﻘوات األمنية ،وﻛاﻥ واﺿحا للﺠميﻊ أﻥ ﻓتو السيد السيستاﲏ ستحفﺰ أعداد ﻛﺒﲑﺓ من

السكاﻥ عىل االستﺠابة ،وبالفعل ﺗﻄوﻉ أﻛﺜر من مليوﲏ ﺷيعﻲ خالل ﹶأياﻡ (1).وقد مر وقﺖ ﻏﲑ
قليل قﺒل اﻥ يدرﻙ األمريكيوﻥ أﳘية ﺁية اﷲ السيستاﲏ واالﻫتامﻡ ﲠﺬﻩ الشﺨﺼية بوصفﻪ الرجل

الشيعﻲ العراقﻲ األعىل » ،وﻛانﺖ دعوﺗﻪ ﳊمل السالح بمﺜابة ﺗﺬﻛﲑ لﻸمريكيني بالدور املﺆﺛر

لﻪ يف العراﻕ«.

)(٢

وﱂ ﲤر ساعات عىل ﻫﺬﻩ الدعوﺓ حتﻰ احتشد املاليني يﻄالﺒوﻥ السلﻄات اﳊكومية ﺗﺰويدﻫم

بالسالح للوقوﻑ يف وجﻪ داعش والدﻓاﻉ عن العراﻕ بوجﻪ ﻫﺬﻩ املﺠاميﻊ التكفﲑية ،وﺗوجهﺖ
اﳊشود الشعﺒية ﺇﱃ املناطق الساخنة (٣).ولوال ﻓتو السيد عﲇ السيستاﲏ يف  1٣حﺰيراﻥ
INTERNATIONAL BUSNEES TIMES.www.ibtimes.com -1
Call to arms a reminder of power of Iraq›s Ayatollah Ali al-sistani.www.washingtonpost.com -٢
 -٣نﺒيل لﻄيﻒ ،املرجعية ﺗﻘﱪ احالﻡ الداعشيني والﺒعﺜيني ،موقﻊ الوالية االلكﱰوﲏ.wilayah.info ،

٢٠1٤ﻡ؛ الﳖارت الدولة العراقية ،حيﺚ ﲪل املواطنوﻥ السالح وانتفﻀوا بوجﻪ داعش،
وﻫﺬﻩ الفتو ﻫﻲ االوﱃ من نوعها منﺬ قرﻥ من الﺰماﻥ ،ولوالﻫا الﳖار اجليش العراقﻲ،

ﺇذ ﺗﻄوﻉ أﻛﺜر من ﺛالث ماليني ﺷﺨﺺ يف أسﺒوﻉ واحد ،وقد وصل املتﻄوعوﻥ ﺇﱃ سامراء
خالل  ٢٤ساعة من الفتو؛ للدﻓاﻉ عن املراقد الدينية يف سامراء ،التﻲ ﻛانﺖ ﺗتعرﺽ ﳍﺠامت
متواصلة من داعش.

)(1

ويف صالﺓ اجلمعة الﻘابلة يف العﴩين من حﺰيراﻥ ٢٠1٤ﻡ /٢1) ،ﺷعﺒاﻥ1٤٣٥/ﻫـ( ،أصدر
السيد عﲇ السيستاﲏ ﺗوﺿيحات جديدﺓ بشﺄﻥ ﻓتو الوجوب الكفائﻲ ﺗناوﳍا ﳑﺜل املرجعية

الدينية العليا السيد أﲪد الﺼايف خﻄيﺐ اجلمعة يف ﻛربالء وﺇمامها يف خﻄﺒتﻪ الﺜانية من صالﺓ

اجلمعة ،جاء ﻓيها:

)(٢

» يف اجلمعة املاﺿية دعﺖ املرجعية الدينية العليا ﺇﱃ التﻄوﻉ لالنﺨراﻁ يف الﻘوات األمنية
للدﻓاﻉ عن العراﻕ يف ﻇل أوﺿاﻉ صعﺒة يمر ﲠا الﺒلد وﻫنا عدﺓ نﻘاﻁ ينﺒﻐﻲ بياﳖا:

أو ً
ال :ﺇﻥ ﻫﺬﻩ الدعوﺓ ﻛانﺖ موجهة ﺇﱃ ﲨيﻊ املواطنني من ﻏﲑ اختﺼاﺹ بﻄائفة دوﻥ أخر

ﺇذ ﻛاﻥ اﳍدﻑ منها ﻫو االستعداد والتهيﺆ ملواجهة اجلامعة التكفﲑية املسامﺓ )بداعش( التﻲ
أصﺒﺢ ﳍا اليد العليا واﳊﻀور األقو ﻓيام ﳚري يف عدﺓ ﳏاﻓﻈات وقد أعلنﺖ بكل ﴏاحة
ووﺿوح ﺇﳖا ﺗستهدﻑ بﻘية املحاﻓﻈات العراقية مﺜل النﺠﻒ االرشﻑ وﻛربالء املﻘدسة ﻛام

أعلنﺖ بكل ﴏاحة أﳖا ﺗستهدﻑ ﻛل ما ﺗﺼل ﺇليﻪ يدﻫا من مراقد األنﺒياء واألئمة والﺼحابة
والﺼاﳊني ﻓﻀال عن معابد ﻏﲑ املسلمني من الكنائﺲ وﻏﲑﻫا .ﻓهﻲ ﺇذﻥ ﺗستهدﻑ مﻘدسات

ﲨيﻊ العراقيني بال اختالﻑ بني أدياﳖم ومﺬاﻫﺒهم ﻛام ﺗستهدﻑ بالﻘتل والتنكيل ﻛل من ال
يواﻓﻘها يف الرأي وال ﳜﻀﻊ لسلﻄتها حتﻰ من يشﱰﻙ معها يف الدين واملﺬﻫﺐ .ﻫﺬﻩ اجلامعة
التكفﲑية بالء عﻈيم ابتليﺖ بﻪ منﻄﻘتنا والدعوﺓ ﺇﱃ التﻄوﻉ ﻛانﺖ ﲠدﻑ حﺚ الشعﺐ العراقﻲ

بﺠميﻊ مكوناﺗﻪ وطوائفﻪ عىل مﻘابلة ﻫﺬﻩ اجلامعة التﻲ اﻥ ﱂ ﺗتم اليوﻡ مواجهتها وطردﻫا من
 -1طالﺐ الﴫاﻑ ،نعمتاﻥ ﳎهولتاﻥ ،موقﻊ الوالية االلكﱰوﲏ.wilayah.info ،
 -٢حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٢٤
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العراﻕ ﻓسيندﻡ اجلميﻊ عىل ﺗرﻙ ذلﻚ ﻏد ًا وال ينفﻊ الندﻡ عندئﺬ .وﱂ ﺗكن للدعوﺓ ﺇﱃ التﻄوﻉ

أي منﻄلق طائفﻲ وال يمكن اﻥ ﺗكوﻥ ﻛﺬلﻚ.

لﻘد برﻫنﺖ املرجعية الدينية خالل السنوات املاﺿية ويف اﺷد الﻈروﻑ قساوﺓ أﳖا بعيدﺓ ﻛل

الﺒعد عن أي ﳑارسة طائفية وﻫﻲ صاحﺒة املﻘولة الشهﲑﺓ عن أﻫل السنة )ال ﺗﻘولوا اخواننا بل

قولوا أنفسنا ( مﺆﻛدﺓ مرار ًا وﺗكرار ًا عىل ﲨيﻊ السياسيني ومن بيدﻫم األمر ﴐورﺓ أﻥ ﺗراعﻰ

حﻘوﻕ ﻛاﻓة العراقيني من ﲨيﻊ الﻄوائﻒ واملكونات عىل قدﻡ املساواﺓ وال يمكن يف حال من
حترﺽ املرجعية عىل االحﱰاب بني أبناء الشعﺐ الواحد بل ﻫﻲ حتﺚ اجلميﻊ عىل
األحوال اﻥ ﹼ
العمل لشد أواﴏ األلفة واملحﺒة بينهم وﺗوحيد ﻛلمتهم يف مواجهة التكفﲑيني الﻐرباء..

ﺛاني ًا :ﺇﻥ دعوﺓ املرجعية الدينية ﺇنام ﻛانﺖ لالنﺨراﻁ يف الﻘوات األمنية الرسمية وليﺲ لتشكيل

ميليشيات مس ﹼلحة خارج ﺇﹺطار الﻘانوﻥ ﻓﺈﻥ موقفها املﺒدئﻲ من ﴐورﺓ حﴫ السالح بيد
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اﳊكومة واﺿﺢ ومنﺬ سﻘوﻁ النﻈاﻡ السابق ﻓال يتوﻫم أحد أﳖا ﺗﺆيد أي ﺗنﻈيم مسلﺢ ﻏﲑ
مرخﺺ بﻪ بموجﺐ الﻘانوﻥ .وعىل اجلهات ذات العالقة ﹶأﻥ ﲤنﻊ املﻈاﻫر املسلحة ﻏﲑ الﻘانونية
ﹼ

وأﻥ ﺗﺒادر ﺇﱃ ﺗنﻈيم عملية التﻄوﻉ وﺗعلن عن ﺿوابﻂ ﳏددﺓ ملن حتتاج ﺇليهم الﻘوات املسلحة
واألجهﺰﺓ األمنية األخر حتﻰ ﺗتﻀﺢ الﺼورﺓ للمواطنني الراﻏﺒني يف التﻄوﻉ ﻓال يﺰدﻫم عىل

مراﻛﺰ التﻄوﻉ ا ﹼ
ال من ﺗتوﻓر ﻓيﻪ الﴩوﻁ .واملرجعية الدينية اذ ﺗوجﻪ بالﻎ ﺷكرﻫا وﺗﻘديرﻫا

ملﺌات اﻵالﻑ من املواطنني األعﺰاء الﺬين استﺠابوا لدعوﲥا وراجعوا مراﻛﺰ التﻄوﻉ يف ﳐتلﻒ

أنحاء العراﻕ خالل األسﺒوﻉ املنﴫﻡ ﻓﺈﳖا ﺗﺄسﻒ ﹼ
عام حﺼل للكﺜﲑ منهم من األذ نتيﺠة

عدﻡ ﺗو ﹼﻓر االستعدادات الكاﻓية لﻘﺒول ﺗﻄوعهم وﻫﻲ ﺗﺄمل اﻥ ﺗتحسن األمور يف املستﻘﺒل
الﻘريﺐ.

ﺛالﺜا :ﺇﻥ املحكمة االحتادية قد صادقﺖ عىل نتائﺞ االنتﺨابات النيابية وﻫناﻙ ﺗوقيتات دستورية

النعﻘاد ﳎلﺲ النواب اجلديد واختيار رئيسﻪ ورئيﺲ اجلمهورية ورئيﺲ ﳎلﺲ الوﺯراء
وﺗشكيل اﳊكومة اجلديدﺓ ومن املهم جد ًا االلتﺰاﻡ ﲠﺬﻩ التوقيتات وعدﻡ ﲡاوﺯﻫا ﻛام اﻥ من

الﴬوري اﻥ ﺗتحاور الكتل الفائﺰﺓ ليتمﺨﺾ عن ذلﻚ ﺗشكيل حكومة ﻓاعلة حتﻈﻰ بﻘﺒول
وطنﻲ واسﻊ ﺗتدارﻙ األخﻄاء السابﻘة وﺗفتﺢ ﺁﻓاق ًا جديدﺓ جلميﻊ العراقيني ملستﻘﺒل أﻓﻀل.

رابع ًا :اﻥ األوﺿاﻉ الراﻫنة حت ﹼتم عىل العراقيني مﺰيد ًا من التكاﺗﻒ والتالحم ﻓيام بينهم ومن

يتعني التعاوﻥ بالتﺨفيﻒ من معاناﺓ الناﺯحني واملهﺠرين وﺇيﺼال املساعدات
ﻫﺬا املنﻄلق ﹼ

الﴬورية ﺇليهم ﻛام يتعني عىل ﲡار املواد الﻐﺬائية وﻏﲑﻫا ﳑا ﳛتاج ﺇﹺليها عامة الشعﺐ اﻥ

يراعوا األنﺼاﻑ وال يعمدوا ﺇﱃ رﻓﻊ األسعار وال ﳛتكروا األطعمة التﻲ ﹼ
ﺗشكل قوت الناﺱ

ﻓﺈﻥ االحتكار باإلﺿاﻓة ﺇﱃ ﻛونﻪ ﻏﲑ جائﺰ رشع ًا ﻓﺈنﻪ ال ينسﺠم مﻊ مكارﻡ أخالﻕ العراقيني«.

لﻘد نﺼﺖ ﺗوﺿيحات ﻓتو الوجوب الكفائﻲ عىل اﳊفاﻅ عىل االرواح واملمتلكات
يف املناطق التﻲ يتم حتريرﻫا ،وحرمﺖ أي اعتداء عىل املال العاﻡ واﳋاﺹ ،ومنعﺖ ذﻫاب
املوﻇفني ﺇﱃ جﺒهات الﻘتال منعا الﳖيار النﻈاﻡ االداري ،او استﻐالل الفتو للتﺨلﺺ من
الواجﺐ الرسمﻲ ،وﻛانﺖ املرجعية ﺗواﻛﺐ انعكاسات الفتو عىل أنشﻄة اﳊياﺓ يف الدولة
واملﺠتمﻊ ،وﺗرسﻉ ﺇﱃ معاجلة الﺜﻐرﺓ واملفارقة ،ولعل من نامذج ذلﻚ مسارعتها باألمر بﺄﻥ

يكوﻥ عمل املتﻄوعني بالتنسيق مﻊ اجليش واﳊكومة بﺼورﺓ ﺗفﺼيلية (1).وقد لعﺒﺖ ﻓتو
الوجوب الكفائﻲ دورا ﻛﺒﲑا يف قلﺐ الواقﻊ العراقﻲ رأسا عىل عﻘﺐ ،وحتول ميﺰاﻥ املعرﻛة
ﺿد داعش ،وحتولﺖ الﻘوات العراقية بدعم من اﳊشد الشعﺒﻲ من موقﻊ الدﻓاﻉ ﺇﱃ اﳍﺠوﻡ يف

الكﺜﲑ من املناطق ،وﺗوجهﺖ اﳊشود الشعﺒية ﺇﱃ املناطق الساخنة ،وﺗم ﻛرس اﳊﺼار املفروﺽ

عىل عدﺓ مدﻥ وحتريرﻫا بالكامل (٢).لﻘد ﻛاﻥ لفتو الوجوب الكفائﻲ التﻲ أعلنتها مرجعية
السيد عﲇ السيستاﲏ ﺿد داعش ،ودعمتها اﻏلﺐ املرجعيات الدينية داخل النﺠﻒ وخارجﻪ

 ،أﻛﱪ األﺛر ،بل األﺛر اﳊاسم يف اﳊيلولة دوﻥ اﳖيار الدولة العراقية ،ومنﻊ ﺗﻘسيم العراﻕ ،أو
ﺗسلﻂ املﺠاميﻊ التكفﲑية عىل مﺰيد من املناطق.

)(٣

 -1ﻏالﺐ الشابندر ،السيستاﲏ راﻫنا ،مﺼدر سابق ،ﺹ.٢٣٦
 -٢نﺒيل لﻄيﻒ ،مﺼدر سابق.
 -٣املﺼدر السابق ،ﺹ.1٨٧
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اﻟﻔﺼﻞاﻟﺮ��ﻉ
اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ أﺛﺮ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﻒ اﻻﺷﺮف
ﻓﻲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٢٠٠٣م.

املﺒحﺚ االول:
االستﺒانة وأﻫداﻓها.
املﺒحﺚ الﺜاﲏ:
النتائﺞ وحتليلها.
املﺒحﺚ الﺜالﺚ:
االستنتاجات.

عىل الرﻏم من اﻓﺼاحها املﺒارش عن عدﻡ نيتها التدخل يف العمل السياﳼ وﺁليات العملية
السياسية ﺗﴩيعيا وﺗنفيﺬيا ،اال أﻥ املرجعية الدينية يف النﺠﻒ االرشﻑ ﻛاﻥ ﳍا أﺛر ﻛﺒﲑ

وحاسم يف املﺨاﺽ العراقﻲ ما بعد عاﻡ  ، ٢٠٠٣وقد لعﺒﺖ دورا مه ًام ومرﺗكﺰا يف الﻘﻀايا
املﺼﲑية والسيام يف اجلوانﺐ املتعلﻘة بالشﺆوﻥ املفﺼلية ﻛالدستور ،واالنتﺨابات وﺗشكيل
النﻈاﻡ السياﳼ ،لﺬلﻚ أخﺬت الﻄﺒﻘة السياسية ،والشيعية خاصة ،ﻫﺬا التﺄﺛﲑ بنﻈر االعتﺒار

وسلم االولويات ،وبرﺯ دور املرجعية وﻓعلها املﺆﺛر يف ﺗرﻛيﺒة الﻘرار السياﳼ العراقﻲ
وﺗوجهاﺗﻪ  ،وﺁليات ﺗنفيﺬﻩ  ،ومسارات ﻓعلﻪ ،وعىل الﺼعد ﻛاﻓة ،ومرد ذلﻚ ﻛلﻪ اﱃ الدور

املﺆﺛر الﺬي ﻛاﻥ للمرجعية الدينية يف صياﻏة اﲡاﻫات الرأي العاﻡ ومد ﺗفاعل اجلمهور مﻊ
اﲡاﻫات املرجعية الدينية استﺠابة وعمال عىل صعيد املوقﻒ واالﲡاﻩ الﺬي ﻛاﻥ لﻪ ﻓعلﻪ املﺆﺛر
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واﳊاسم يف سلوﻙ الﻄﺒﻘة السياسية العراقية وﺗوجهاﲥا.

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ :ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻭﺍﳘﻴﺘﻬﺎ

ملعرﻓة الدور الكﺒﲑ للمرجعية الدينية يف اﳊياﺓ السياسية العراقية والسيام ﻓيام يتعلق

بﺼياﻏة اﲡاﻫات الرأي العاﻡ يف العراﻕ ،ومد ﺗفاعل الشارﻉ العراقﻲ مﻊ املرجعية الدينية

يف النﺠﻒ األرشﻑ ،واستﺠابتﻪ ملﻄالﺒها وأوامرﻫا وﺗوجيهاﲥا ومواقفها املﺨتلفة  ،أجري

الكاﺗﺐ استﺒيانا ميدانيا لعينات عشوائية من اعامر ومستويات متفاوﺗة ،ﺿمﺖ موﻇفني
وطلﺒة جامعات وﻓنانني واعالميني ومﺜﻘفني وﻛسﺒة وﲡار ،وقد ﺗم ﺗوﺯيﻊ  ٣٠٠استامرﺓ

استﺒياﻥ يف ﲬسة ﳏاﻓﻈات عرا قية ﻫﻲ النﺠﻒ ،وﻛربالء ،وبابل ،والديوانية ،وذي قار،

ﺯيادﺓ عىل ﺗوﺯيﻊ عﴩﺓ استامرات يف ﳏاﻓﻈات اخر متفرقة منها بﻐداد ،وواسﻂ ،والﺒﴫﺓ،
ودياﱃ ،وﺗم ﺗوﺯيﻊ عدد من االستامرات عىل أساﺗﺬﺓ جامعيني من ﲪلة املاجستﲑ ،والدﻛتوراﻩ،
واخر عىل طلﺒة العلوﻡ الدينية واﳊوﺯﺓ العلمية.

وقد ﺗﻀمنﺖ االستامرﺓ اﺛنني وعﴩين سﺆاال ﺗناولﺖ قﻀايا عىل صلة بعمل املرجعية

ومﻘدار ﺗﺄﺛﲑﻫا يف الرأي العاﻡ العراقﻲ ،مﺜل موﺿوﻉ ﻛتابة الدستور ،واالنتﺨابات ،وبناء
الدولة ،ومنﻊ االﳖيار األمنﻲ ،ودرء الفتنة الﻄائفية ،وﲪاية املمتلكات العامة ،ما جعل من
املرجعية عنﴫ ًا مهام يف الواقﻊ العراقﻲ اجلديد بعد عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ،واملحرﻙ االقو للشارﻉ

العراقﻲ ،وﻫو ما ﺷكل عامل ﺿﻐﻂ مﺆﺛر يف صانﻊ الﻘرار يف العراﻕ .وقد ﺗم استﺨداﻡ
اإلحﺼاء الوصفﻲ بواسﻄة برنامﺞ اﳊﻘيﺒة اإلحﺼائية للعلوﻡ االجتامعية ) (SPSSالنسﺨة
الواحد والعﴩوﻥ  ٢1 Versionوﺗم استﺨراج الوسﻂ اﳊساﰊ واالنحراﻑ املعياري

للﺒيانات الديموﻏراﻓية ،وﻓيام ﳜﺺ أسﺌلة االستﺒياﻥ ﻓﻘد ﺗم استﺨراج النسﺒة املﺌوية ملعرﻓة
التﺒاين بني ﺇجابة العينات ﺿمن أسﺌلة االستﺒياﻥ .وﻛاﻥ متوسﻂ أعامر العينات يف النﺠﻒ

 ،٣٦٫٩1ويف ﻛربالء  ،٣٩٫٠٨ويف ذي قار  ،٣٥٫٠٣ويف بابل  ،٣٥٫٢٤ويف الديوانية

 ،٣٢٫٩٧ﻓيام ﻛاﻥ متوسﻂ أعامر األساﺗﺬﺓ اجلامعيني )العينات(  ٤٤عاما ،وبحسﺐ ما ﻫو
مﺒني يف اجلدول رقم ) ،(٨واملﺨﻄﻂ رقم ).(٦
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أﺼﻐر ﻋمر )ﺴنﺔ( أﻛبر ﻋمر )ﺴنﺔ( اﻟوﺴط اﻟحسﺎﺒﻲ ﻟﻸﻋمﺎر اﻻﻨحراف اﻟمﻌیﺎر�
)ﺴنﺔ(

SD±
10.337

اﻟنجﻒ

122

18

63

36.91

ﻛر�ﻼء

51

17

72

16.221 39.08

�ﺎﺒﻞ

34

20

65

10.263 35.24

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

19

51

32.97

ذ� ﻗﺎر

35

18

54

8.403 35.03

اﻷﺴﺎﺘذة اﻟجﺎﻤﻌیین

16

33

57

8.246 44.00

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

24

50

39.50

10.124

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ

300

18

72

37.53

10.386

9.107

جدول ) (٨الﺒيانات الوصفية ألعامر املﺒحوﺛني يف املحاﻓﻈات والفﺌات االخر املدروسة )اعداد الﺒاحﺚ(
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ﺷكل ) (٦املتوسﻂ اﳊساﰊ إلعامر العينات يف عينات الدراسة )اعداد الﺒاحﺚ(

وﺗتﻘارب يف العينات نسﺒة املشارﻛة للﺬﻛور واالناث من ﳏاﻓﻈة اﱃ اخر ،وﻛانﺖ نسﺒة
املشارﻛة االعىل للنساء يف ﳏاﻓﻈة الديوانية حيﺚ بلﻐﺖ  ،%٤٦٫٨٧اما النسﺒة االقل ﻓكانﺖ

يف ذي قار ،وبلﻐﺖ  ،%11٫٤٣وحلﺖ ﳏاﻓﻈة بابل ﺛانيا يف االستﺒياﻥ بواقﻊ  ،%٤1٫1٨ﺗلتها
ﳏاﻓﻈة ﻛربالء بنسﺒة  ،%٢1٫٥٧ﺛم النﺠﻒ بنسﺒة مشارﻛة بلﻐﺖ  ،%1٤٫٧٥اما األساﺗﺬﺓ

اجلامعيني ﻓشارﻛﺖ سيدﺓ واحدﺓ من بني ستة عﴩ مشارﻛا بام يمﺜل  ،%٦٫٢٥ﻓيام ﻛاﻥ املتفرقة
وعددﻫم عﴩﺓ ﲨيعهم من الرجال ،بحسﺐ ما ﻫو مﺒني يف اجلدول ).(٩

اﻟﻌینﺔ

اﻻﻨﺎث

ﻋدد اﻟﻌینﺔ اﻟذ�ور
اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنجﻒ

122

104

85.25

18

ﻛر�ﻼء

51

40

78.43

21.57 11

�ﺎﺒﻞ

34

20

58.82

41.18 14

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

17

53.13

15

ذ� ﻗﺎر

35

31

88.57

11.43 4

اﻷﺴﺎﺘذة اﻟجﺎﻤﻌیین

16

15

93.75

6.25 1

14.75

46.87

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

10

100

0

0.00

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ

300

237

79.00

63

21.00

جدول ) (٩التوﺯيﻊ الديموﻏرايف للﺬﻛور واالناث يف العينات املﺒحوﺛة )اعداد الﺒاحﺚ(

ﺷكل ) (٧نسﺒة الﺬﻛور واالناث يف عينات املﺒحوﺛني )اعداد الﺒاحﺚ(

٢1٩

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﲏ :ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ

1

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ :ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺍﻥ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ؟
اﻟﻌینﺔ

٢٢٠

ﻻ

ﻋدد

ﻨﻌم

اﻟﻌینﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟﻰ ﺤد ﻤﺎ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ اﻟﻌدد

ﻟیس ﻟﻬﺎ دور

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟنجﻒ

122

104

85.25

7

5.74

11

9.02

0

٠,٠٠

ﻛر�ﻼء

51

38

74.51

1

1.96

9

17.65

3

5.88

�ﺎﺒﻞ

34

24

70.59

1

2.94

9

26.47

0

0.00

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

25

78.13

3

9.38

4

12.50

0

0.00

ذ� ﻗﺎر

35

24

68.57

0

0.00

11

31.43

0

0.00

اﻷﺴﺎﺘذة اﻟجﺎﻤﻌیین

16

13

81.25

0

0.00

3

18.75

0

0.00

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

7

70.00

0

0.00

3

30.00

0

0.00

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ

300

235

78.33

12

4.00

50

16.67

3

1

جدول ) (1٠نتائﺞ ﺇجابة عن السﺆال األول للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة )اعداد الﺒاحﺚ(

ﺷكل رقم ) (٨نسﺐ االجابات عن السﺆال االول )اعداد الﺒاحﺚ(

أجاب  %٧٨٫٣٣من املﺠموﻉ الكﲇ للعينات بنعم حول مﻀموﻥ السﺆال األول الﺬي يشﲑ
اﱃ اﻥ املرجعية ﺗﺆدي دورا يف صناعة الﻘرار السياﳼ يف العراﻕ ،وﱂ ينﻒ ﻫﺬا الدور سو %٤

من املﺠموﻉ الكﲇ للعينات .وﻛانﺖ اعىل نسﺒة ﻫﻲ  %٨٥٫٢٥وسﺠلﺖ للعينة من ﳏاﻓﻈة

النﺠﻒ ،ﺗالﻫا األساﺗﺬﺓ اجلامعيوﻥ بنسﺒة  ،%٨1٫٢٥اما النسﺐ األخر لﻺجابة بنعم

ﻓكانﺖ  %٧٨٫1٣يف الديوانية ،و %٧٤٫٥1يف ﻛربالء ،و %٧٠٫٥٩يف بابل ،و%٦٨٫٥٧

يف ذي قار .اما الﺬين أجابوا ب " ال" عىل السﺆال ﻓﺒلﻐﺖ نسﺒتهم  %٩٫٣٨يف الديوانية وﻫﻲ

النسﺒة االعىل ،ﺗلتها النﺠﻒ بنسﺒة  ،%٥٫٧٤ﺛم بابل بنسﺒة  ،%٢٫٩٤وﻛربالء ب ،%1٫٩٦

وذي قار بنسﺒة  .%٦٨٫٥٧وذﻫﺐ  %٣1٫٤٣من املﺒحوﺛني يف ذي قار اﱃ اﻥ املرجعية ﺗﺆدي

اﱃ حد ما دورا يف صناعة الﻘرار السياﳼ يف العراﻕ ،ﺗلتها ﳏاﻓﻈة بابل بنسﺒة  ،%٢٦٫٤٧بنسﺒة

 %1٧٫٦٥يف ﻛربالء ،و %1٢٫٥٠يف الديوانية ،ويف النﺠﻒ ذﻫﺐ  %٩٫٠٢اﱃ اﻥ املرجعية

ﺗﺆدي اﱃ حد ما دورا يف صناعة الﻘرار السياﳼ ،أما األساﺗﺬﺓ اجلامعيوﻥ ﻓﺄيد %1٨٫٧٥
منهم ﻫﺬا الرأي ،ﻓيام قال  %٥٫٨٨ﻓﻘﻂ يف ﻛربالء ﺇﻥ املرجعية ليﺲ ﳍا دور يف صناعة الﻘرار
السياﳼ ،وبحسﺐ ما ﻫو موﺿﺢ يف اجلدول ) ،(1٠ويف الشكل ).(٨

٢٢1

2

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﲏ :ﻛﻢ ﻫﻮ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٣؟
اﻟﻌینﺔ

٢٢٢

ﻋدد

ﻛبیر

اﻟﻌینﺔ

اﻟﻌدد

ﻤتوﺴط
اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

ﻗﻠیﻞ
اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

ﻟیس ﻟﻬﺎ دور
اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟنجﻒ

122

87

71.31

32

26.23

3

2.46

0

0.00

ﻛر�ﻼء

51

16

31.37

23

45.1

10

19.61

2

3.92

�ﺎﺒﻞ

34

16

47.06

16

47.06

2

5.88

0

0.00

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

13

40.63

14

43.75

3

9.38

2

6.25

ذ� ﻗﺎر

35

19

54.29

13

37.14

3

8.57

0

0.00

اﻷﺴﺎﺘذة اﻟجﺎﻤﻌیین

16

8

50.00

8

50.00

3

18.75

0

0.00

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

6

60.00

2

20.00

2

20.00

0

0.00

36.00 108 55.00 165

26

8.67

4

1.33

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ

300

جدول ) (11نتائﺞ األجابة عن السﺆال الﺜاﲏ للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة )اعداد الﺒاحﺚ(

ﺷكل رقم ) (٩ﳐﻄﻂ اجابة العينات عن السﺆال الﺜاﲏ )اعداد الﺒاحﺚ(

االجابات عن ﻫﺬا السﺆال أﻇهرت أﻥ  %٥٥من ﳎموﻉ العينات يعتﻘدوﻥ اﻥ للمرجعية دورا
مﺆﺛرا يف بناء الدولة العراقية بعد عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ،وﻛانﺖ النسﺒة االعىل منهم يف النﺠﻒ حيﺚ

بلﻐﺖ  ، %٧1٫٣1ﺗلتها ﳏاﻓﻈة ذي قار بنسﺒة  ، %٥٤٫٢٩وبابل بنسﺒة  ،%٤٧٫٠٦والديوانية
بنسﺒة  ، %٤٠٫٦٣اما ﻛربالء ﻓﻘد ذﻫﺐ  %٣1٫٣٧من املﺒحوﺛني ﻓيها اﱃ ﻫﺬا الرأي ،ﻓيام أعرب

نﺼﻒ األساﺗﺬﺓ اجلامعيني )العينات( ﺇﱃ أﻥ املرجعية ﺗﺆدي دورا ﻛﺒﲑا يف بناء الدولة العراقية

بعد العاﻡ ٢٠٠٣ﻡ .ورأ  %٣٦منهم اﳖا ﺗﻘوﻡ بدور متوسﻂ من حيﺚ التﺄﺛﲑ يف بناء الدولة

العراقية بعد العاﻡ ٢٠٠٣ﻡ  ،بينهم  %٥٠من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني املﺒحوﺛني ،يف حني ﻛانﺖ

نسﺒة مﺆيدي ﻫﺬا الرأي من العينة موﺿﻊ الﺒحﺚ يف بابل  ، %٤٧٫٠٦ويف ﻛربالء ، %٤٥٫1

ويف الديوانية  ،%٤٣٫٧٥اما يف ذي قار ﻓكانﺖ النسﺒة  ،%٣٧٫1٤ويف النﺠﻒ . %٢٦٫٢٣
وأﻛد  %٨٫٦٧من املﺒحوﺛني أﻥ دور املرجعية قليل يف بناء الدولة العراقية بعد ٢٠٠٣ﻡ ،منهم

 %1٩٫٦1يف ﻛربالء ،و %٩٫٣٨يف الديوانية ،و %٨٫٥٧يف ذي قار .و %1٫٣٣من العينات

أﺷار ﺇﱃ أﻥ املرجعية ليﺲ ﳍا دور يف بناء الدولة العراقية بعد عاﻡ  .٢٠٠٣وبحسﺐ ما ﻫو مﺒني
يف اجلدول ) ،(11والشكل ).(٩

٢٢٣

3

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻫﻞ ﺗﺮ ﺍﻥ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ؟

اﻟﻌینﺔ

٢٢٤

ﻋدد

ﻨﻌم

ﻻ

اﻟﻌینﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

إﻟﻰ ﺤد ﻤﺎ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنجﻒ

122

105

86.07

8

6.56

9

7.38

ﻛر�ﻼء

51

41

80.39

2

3.92

8

15.69

�ﺎﺒﻞ

34

31

91.18

0

0

3

8.82

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

27

84.38

3

9.38

2

6.25

ذ� ﻗﺎر

35

24

68.57

0

0

11

31.43

اﻷﺴﺎﺘذة اﻟجﺎﻤﻌیین

16

16

100

0

0

0

0

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

8

80

0

0

2

20

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ

300

252

84

13

4.33

35

11.67

جدول ) (1٢نتائﺞ اإلجابة السﺆال عن الﺜالﺚ للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة )اعداد الﺒاحﺚ(

ﺷكل رقم ) (1٠ﳐﻄﻂ اإلجابات عن السﺆال الﺜالﺚ )اعداد الﺒاحﺚ(

طﺒﻘا لنتائﺞ اإلجابة عن السﺆال الﺜالﺚ ،ير  %٨٤من ﳎموﻉ العينات اﻥ لتوجيهات
املرجعية الدينية استﺠابة ﺷعﺒية واسعة حيﺚ أجابوا بنعم عن السﺆال ،يف حني قال

 %٤٫٣٣اﻥ املرجعية " ال " ﺗﺄﺛﲑ ﳍا يف الشارﻉ ،وير  %11٫٦٧من بني العينات اﻥ

االستﺠابة الشعﺒية لتوجيهات املرجعية الدينية ﻛانﺖ ﺇﱃ حد ما واسعة .والﺬين أجابوا ب
"نعم " لالستﺠابة الشعﺒية الواسعة لتوجيهات املرجعية ﻛانﺖ نسﺒتهم  %1٠٠ﻓيام ﳜﺺ

األساﺗﺬﺓ اجلامعيني ،ﻓيام بلﻐﺖ  %٩1٫1٨يف بابل ،و %٨٦٫٠٧يف النﺠﻒ ،ويف الديوانية

ﻛانﺖ نسﺒتهم  ،%٨٤٫٣٨ويف ﻛربالء  ،%٨٠٫٣٩يف حني ﻛانﺖ يف ذي قار .%٦٨٫٥٧

وﱂ يتﺒن أي من العينات يف بابل ،وذي قار ،وأساﺗﺬﺓ اجلامعات ﻓكرﺓ أﻥ ﺗوجيهات املرجعية

ليﺲ ﳍا استﺠابة يف الشارﻉ ،يف حني ﻛانﺖ نسﺒة املﺆيدين ﳍﺬا الرأي  %٩٫٣٨يف الديوانية،
و %٦٫٥٦يف النﺠﻒ ،و %٣٫٩٢يف ﻛربالء .أما الﺬين قالوا ﺇﻥ ﻫناﻙ استﺠابة ﺷعﺒية ﺇﱃ
حد ما لتوجيهات املرجعية ﻓكانﺖ نسﺒتهم األعىل يف ذي قار حيﺚ بلﻐﺖ  %٣1٫٤٣من
العينة املﺒحوﺛة ،ويف ﻛربالء ﻛانﺖ النسﺒة  ،%1٥٫٦٩و %٨٫٨٢يف بابل ،ويف النﺠﻒ ﻛانﺖ
 ،%٧٫٣٨ويف الديوانية  .%٦٫٢٥وموﺿﺢ يف اجلدول ) ،(1٢والشكل ).(1٠

٢٢٥

4
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺑﺮﺃﻳﻚ ﳌﺎﺫﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﲥﺎ ؟
اﻟﻌینﺔ

ﻋدد

اﻟثﻘﺔ �ح�مﺔ اﻟمرﺠﻌیﺔ

اﻟﻌینﺔ اﻟﻌدد

اﻟﻌدد

اﻟنجﻒ

122

ﻛر�ﻼء

51

44.26 54

26

�ﺎﺒﻞ

34

26.47

1

48.57 17

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

ذ� ﻗﺎر

35

اﻟجﺎﻤﻌیین

16

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

ا ﻟمجمو ع 300

٢٢٦

اﻟنسبﺔ

اﻟواﺠب اﻟشرﻋﻲ

اﻟكﻠﻲ

31.37 16
9

43.75 14
5

16
8

5.88 3 31.37

5

9.8

3.13 1

4

12.5

2.94 1 32.35
25

10
4

0

0

40.33 121

70

اﻟﻌدد

13.93 17 2.46 3 21.31

0 28.57

31.25

6

اﻟﻌدد اﻟنسبﺔ

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

0

5

60

اﻟنسبﺔ

اﻟواﺠب اﻟوطنﻲ

ﻓشﻞ اﻟسیﺎﺴیین اﻟﻌراﻗیین

ﻀرورة اﻟمرﺤﻠﺔ

ﺠمیﻌﻬﺎ

0 31.25
40

0

0

0

1

1.96

2

6.25

9.38

3

8.82

2

5.71

0

0

0

0

0

0

0

9.33

جدول ) (1٣نتائﺞ اإلجابة عن السﺆال الرابﻊ للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة )اعداد الﺒاحﺚ(

13.93 17

19.61 10

0

28 2.67 8 26.67

ﺷكل رقم ) (11ﳐﻄﻂ االجابات عن السﺆال الرابﻊ )اعداد الﺒاحﺚ(

5

4.1

اﻟنسبﺔ

3

14

29.41 10
1

6

17.14

0

0

18.75

18.75

3

4.67

16.33 47

عﺰا  %٤٠٫٣٣من املﺒحوﺛني االستﺠابة الشعﺒية ﻵراء املرجعية وﺗوجيهاﲥا ﺇﱃ الﺜﻘة بحكمة
املرجعية وقد ﺷكلﺖ أعىل نسﺒة مﻘارنة باألسﺒاب األخر ،ﻓيام أﺷار  %٢٦٫٠٧منهم ﺇﱃ
اﻥ سﺒﺐ االستﺠابة الشعﺒية ﻵرائها وﺗوجيهاﲥا الر ﹼد ﺇﱃ الواجﺐ الﴩعﻲ ،عىل حني ذﻫﺐ

 %٢٫٦٧من العينات ﺇﱃ أﻥ الواجﺐ الوطنﻲ ﻫو سﺒﺐ االستﺠابة الشعﺒية ،وأعرب %٩٫٣٣
من العينات عن اعتﻘادﻫم أﻥ ﻓشل السياسيني العراقيني ﻛاﻥ السﺒﺐ وراء االستﺠابة الشعﺒية

الواسعة ﻵرائها وﺗوجيهاﲥا  ،ور ﹼد  %٤٫٦٧ذلﻚ ﺇﱃ ﴐورﺓ املرحلة  ،عىل حني قال
 %1٦٫٣٣من ﳎموﻉ العينات أﻥ سﺒﺐ االستﺠابة الشعﺒية ﻵرائها وﺗوجيهاﲥا ﺗر ﹼد لﻸسﺒاب

املﺬﻛرﺓ ﲨيعها .وقد احتلﺖ عينة ذي قار املرﺗﺒة االوﱃ يف ﺗرجيﺢ الﺜﻘة بحكمة املرجعية سﺒﺒ ًا

وراء االستﺠابة الشعﺒية لتوجيهاﲥا بنسﺒة  ،%٤٨٫1٧يف حني جاءت النﺠﻒ ﺛانيا وبنسﺒة
 ،%٤٤٫٢٦والديوانية ﺛالﺜا بنسﺒة  ،%٤٣٫٧٥وﻫو الرأي الﺬي ذﻫﺐ اليﻪ  %٣1٫٢٥من

األساﺗﺬﺓ اجلامعيني .ويف بابل قال  %٣٢٫٣٥من العينات اﻥ السﺒﺐ ير ﹼد ﺇﱃ الواجﺐ الﴩعﻲ

ﲡاﻩ أوامر املرجعية ،وجاءت ﻛربالء ﺛانيا بواقﻊ  ،%٣1٫٣٧ﺛم ذي قار بنسﺒة ،%٢٨٫٥٧

ومنﺢ  %٣1٫٢٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني أصواﲥم ﳋيار التكليﻒ الﴩعﻲ .ور ﹼد %1٣٫٩٣

من العينات يف النﺠﻒ سﺒﺐ االستﺠابة ﺇﱃ ﻓشل السياسيني العراقيني يف الﻘياﻡ بمهامهم،

ﺗلتها الديوانية بنسﺒة  ،%1٢٫٥وجاءت ﻛربالء ﺛالﺜا بنسﺒة  .%٩٫٨وقد ر ﹼد  %1٨٫٧٥من

األﻛاديميني واألساﺗﺬﺓ اجلامعيني االستﺠابة ﺇﱃ ﴐورﺓ املرحلة التﻲ يمر ﲠا العراﻕ ،وﻛانﺖ
نسﺒة التﺄييد ﳍﺬا الرأي يف بابل ﻫﻲ األعىل بواقﻊ  .%٨٫٨٢وذﻫﺐ  %٢٩٫٤1من املﺒحوﺛني

يف بابل ﺇﱃ أﻥ ﻫﺬﻩ العوامل ﳎتمعة ﻫﻲ التﻲ ﺗﻘﻒ وراء االستﺠابة الشعﺒية لتوجيهات وأراء
املرجعية ،ﻓيام ايد ﻫﺬا الرأي  %1٩٫٦1يف ﻛربالء ،و %1٧٫1٤يف ذي قار ،وذﻫﺐ اليﻪ

 %1٨٫٧٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني )العينات( .بحسﺐ ما ﻫو موﺿﺢ يف اجلدول )،(1٣
والشكل ).(11

٢٢٧

5
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳋﺎﻣﺲ :ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺍﻥ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻻﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ

ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٣؟
اﻟﻌینﺔ

٢٢٨

ﻋدد

ﻨﻌم

اﻟﻌینﺔ

اﻟﻌدد

ﻻ
اﻟنسبﺔ

إﻟﻰ ﺤد ﻤﺎ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

ﻻ ﺘﺄﺜیر

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟنجﻒ

122

83

68.03

9

7.38

27

22.13

3

2.46

ﻛر�ﻼء

51

15

35.29

5

9.8

24

47.06

4

7.84

�ﺎﺒﻞ

34

20

58.82

14

41.18

0

0

0

0

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

16

50

4

12.5

12

37.5

0

0

ذ� ﻗﺎر

35

23

65.71

2

5.71

10

28.57

0

0

اﻷﺴﺎﺘذة اﻟجﺎﻤﻌیین

16

7

43.75

2

12.5

6

37.5

1

6.25

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

6

60

1

10

3

30

0

0

37

12.33

82

27.33

8

2.67

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ

300

57.67 170

جدول رقم ) (1٤اجوبة السﺆال اﳋامﺲ )اعداد الﺒاحﺚ(

ﺷكل رقم ) (1٢ﳐﻄﻂ اإلجابات عن السﺆال اﳋامﺲ )اعداد الﺒاحﺚ(

االجابات عن ﻫﺬا السﺆال أﻇهرت أﻥ  %٥٧٫٦٧من ﳎموﻉ املﺒحوﺛني يعتﻘدوﻥ اﻥ املرجعية

الدينية نﺠحﺖ يف ﺗﻐيﲑ اإلرادات األمريكية يف العراﻕ بعد عاﻡ  ،٢٠٠٣مﻘارنة بـ%1٢٫٣٣
من الﺬين ال يعتﻘدوﻥ بﻪ ،يف حني أﺷار  %٢٧٫٣٣منهم ﺇﱃ أﻥ املرجعية الدينية نﺠحﺖ ﺇﱃ حد

ما يف ﺗﻐيﲑ اإلرادات األمريكية يف العراﻕ بعد عاﻡ  ،٢٠٠٣ورأ  %٢٫٦٧ﻓﻘﻂ من املﺒحوﺛني

أﻥ املرجعية الدينية ال ﺗﺄﺛﲑ ﳍا يف ﺗﻐيﲑ اإلرادات األمريكية .وقد احتلﺖ اإلجابة بنعم املرﺗﺒة
األوﱃ يف اﻏلﺐ ﺇجابات املﺠاميﻊ املﺒحوﺛة ،وﺗراوحﺖ نسﺐ االﺗفاﻕ عىل نﺠاح املرجعية
الدينية يف ﺗﻐيﲑ اإلرادات األمريكية يف العراﻕ بعد عاﻡ  ٢٠٠٣بني  %٤٣٫٧٥من األساﺗﺬﺓ

اجلامعيني )العينات( و %٦٨٫٠٣للعينة من ﳏاﻓﻈة النﺠﻒ ،ﺗلتها ذي قار بنسﺒة ،%٦٥٫٧1

ﺛم بابل بنسﺒة  ، %٥٨٫٨٢ويف ﳏاﻓﻈة ﻛربالء اﺗفق  % ٣٥٫٢٩منهم عىل اإلجابة بنعم .ويف
ﻛربالء ايﻀا قال  %٤٧٫٠٦اﻥ املرجعية أ ﹼدت ،ﺇﱃ حد ما ،دورا يف ﺗﻐيﲑ اإلرادات األمريكية،

ﺗلتها الديوانية واألساﺗﺬﺓ اجلامعيوﻥ بنسﺒة  %٣٧٫٥لكل منهام ،وذي قار بنسﺒة ،%٢٨٫٥٧
والنﺠﻒ بنسﺒة  .%٢٢٫1٣وذﻫﺐ  %٧٫٨٤من عينات ﻛربالء ﺇﱃ أﻥ املرجعية ال ﺗﺄﺛﲑ ﳍا يف
ﻫﺬا املﺠال ،مﻘابل  %٦٫٢٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني و %٢٫٤٦يف النﺠﻒ.

٢٢٩

6

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﰲ ﺃﻱ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻧﺠﺤﺖ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ؟
اﻟﻌینﺔ

ﻋدد

اﻟجمﻌیﺔ اﻻﺴتﻔتﺎء

اﻨتخﺎب

اﻟﻌینﺔ اﻟتﺄﺴیسیﺔ
اﻟﻌدد

ﻋﻠﻰ اﻻﻨتخﺎ�ﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ

ﺠمیﻌﻬﺎ

اﻟدﺴتور
اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

9.84

17

13.93

65

53.28

0

0

ﻛر�ﻼء

51

4

7.84

27.45 14

10

19.61

15

29.41

8

15.69

�ﺎﺒﻞ

34

3

8.82

4

11.76

8

23.53

19

55.88

0

0

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

9

28.13

9

28.13

5

15.63

9

28.13

0

0

ذ� ﻗﺎر

35

2

5.71

5

14.29

5

14.29

20

57.14

3

8.57

اﻟجﺎﻤﻌیین

16

6

37.5

3

18.75

2

12.5

5

31.25

0

0

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

1

10

2

20

7

70

0

0

0

0

54

18

133

44.33

11

3.67

اﻟنجﻒ

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

12 22.95 28 122

اﻟنسبﺔ

ا ﻟمجمو ع 16.33 49 17.67 53 300

٢٣٠

أﺨر�

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟكﻠﻲ

جدول ) (1٥نتائﺞ اإلجابة عن السﺆال السادﺱ للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة.

ﺷكل رقم ) (1٣ﳐﻄﻂ اإلجابات عن السﺆال السادﺱ )اعداد الﺒاحﺚ(

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

ﻫﺬا السﺆال مكمل للسﺆال الﺬي سﺒﻘﻪ ،وقد طرح أربعة خيارات عىل املﺒحوﺛني ،الﺬين أ ﹼيدوا ﻓكرﺓ أﻥ
املرجعية نﺠحﺖ يف ﺗﻐيﲑ اإلرادات األمريكية يف العراﻕ بعد العاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ،وﻫﻲ عىل التواﱄ :انتﺨابات

اجلمعية التﺄسيسية لكتابة الدستور ،ﺇجراء االستفتاء عىل الدستور ،وﺇجراء االنتﺨابات العامة املﺒارشﺓ،

واجتامعها ﻛلها ،ووﺿﻊ الﺒاحﺚ خيارا خامسا مفتوحا وﻫو" اخر " ملن ﻛاﻥ لﻪ رأي ﺁخر ﻏﲑ اﳋيارات

التﻲ طرحﺖ .وبحسﺐ نتائﺞ حتليل اإلجابات  ،اﺗفق  %1٧٫٧٦من املﺒحوﺛني أﻥ املرجعية الدينية ﻏﲑت
اإلرادﺓ األمريكية عﱪ انتﺨاب اجلمعية التﺄسيسية لكتابة الدستور  ،بعد أﻥ ﻛانﺖ امريكا ﺗريد ﺗشكيلها
بالتعيني وليﺲ االنتﺨاب ،ﻓيام رأ  %1٦٫٣٣منهم أﻥ ذلﻚ حﺼل يف موﺿوﻉ االستفتاء عىل الدستور
عندما حﺜﺖ املرجعية عىل التﺼويﺖ ب " نعم " للدستور ،بﺈﺯاء  %1٨أعدﹼ وا أﻥ ﺗﺜﺒيﺖ االنتﺨابات العامة

بوصفﻪ أسلوب ًا لتداول السلﻄة ﻫﻲ اﳋﻄوﺓ األﻫم  ،عىل حني ذﻫﺐ  %٤٤٫٣٣من املﺒحوﺛني أﻥ املرجعية
الدينية نﺠحﺖ يف ﺗﻐيﲑ اإلرادات األمريكية يف ﲨيﻊ ﻫﺬﻩ األمور وﻫﻲ انتﺨاب اجلمعية التﺄسيسية لكتابة
الدستور ،والتوجيﻪ باالستفتاء بنعم عىل الدستور ،وﺗﺜﺒيﺖ ﺇجراء االنتﺨابات العامة .وقد ذﻫﺐ %٣٧٫٥
من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني ﺇﱃ أﻥ املرجعية ﻏﲑت اإلرادﺓ األمريكية بفرﺽ انتﺨاب اجلمعية التﺄسيسية لكتابة
الدستور ،وأيدت عينة الديوانية ﻫﺬا اﳋيار بنسﺒة  ،%٢٨٫1٣ﺗلتها عينة النﺠﻒ ب  ،%٢٢٫٩٥وبابل بنسﺒة
 ،%٨٫٨٢وﻛربالء بنسﺒة  .%٧٫٨٤عىل حني رجﺢ  %٢٨٫1٣من أﻫاﱄ الديوانية أﻥ ﺇقرار الدستور ﻛاﻥ
املوﺿوﻉ الﺬي استﻄاعﺖ بﻪ املرجعية الدينية يف النﺠﻒ ﺗﻐيﲑ اإلرادﺓ األمريكية ،بﺈﺯاء  %٢٧٫٤٥يف ﻛربالء،
و %1٨٫٧٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني %1٤٫٢٩ ،من ذي قار ،و %11٫٧٦و %٩٫٨٤يف بابل والنﺠﻒ عىل
التواﱄ .وأﻇهر االستﺒياﻥ أﻥ  %٢٣٫٥٣من أﻫاﱄ بابل يروﻥ أﻥ املرجعية ﻏﲑت اإلرادﺓ األمريكية بفرﺽ
ﺇجراء االنتﺨابات ،وﻫو اﳋيار الﺬي حﺼل عىل  %1٩٫٦1من العينة يف ﻛربالء ،و %1٥٫٦٣يف الديوانية،
 %1٤٫٢٩يف ذي قار %1٣٫٩٣ ،يف النﺠﻒ ،وﱂ يﺆيدﻩ سو  %1٢٫٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني%٥٧٫1٤ .
يف ذي قار قالوا بﺄﻥ املرجعية الدينية ﻏﲑت اإلرادات األمريكية يف ﻛل االختيارات السابﻘة ،وذﻫﺐ ﺇﱃ ذلﻚ
أيﻀا  %٥٥٫٨٨من عينات بابل ،و %٥٣٫٢٨يف النﺠﻒ ،و %٣1٫٢٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني ،و%٢٩٫٤1
يف ﻛربالء ،و %٢٨٫1٣يف الديوانية .بحسﺐ ما ﻫو موﺿﺢ يف اجلدول رقم ) ،(1٥والشكل رقم ).(1٢

)(1

 - 1ذﻫﺐ  %1٥٫٦٩من مﺒحوﺛﻲ ﻛربالء و %٨٫٥٧من ذي قار اﱃ ﻛتابة خيارات اخر ﻫﻲ يف ﳎملها دمﺞ ﳋيار او خيارين من التﻲ
طرحها الﺒاحﺚ يف ورقة االستﺒياﻥ.

٢٣1

7

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ :ﻫﻞ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﲆ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻭ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ؟
اﻟﻌینﺔ

ﻋدد اﻟﻌینﺔ

ﻨﻌم
اﻟﻌدد

٢٣٢

ﻻ
اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟنجﻒ

122

17 86.07 105

13.93

ﻛر�ﻼء

51

11 78.43 40

21.57

�ﺎﺒﻞ

34

2

5.88

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

24

8

25

ذ� ﻗﺎر

35

82.86 29

6

17.14

اﻷﺴﺎﺘذة اﻟجﺎﻤﻌیین

16

16

100

0

0

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

10

100

0

0

300

44 85.33 256

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ

94.12 32
75

14.67

جدول ) (1٦نتائﺞ اإلجابة عن السﺆال السابﻊ للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة) .اعداد الﺒاحﺚ(

ﳐﻄﻂ رقم ) (1٤ﳐﻄﻂ اإلجابات عن السﺆال السابﻊ )اعداد الﺒاحﺚ(

أﻇهرت اإلجابات عن السﺆال السابﻊ من االستﺒياﻥ أﻥ  %٨٥٫٣٣من ﳎموﻉ العينات قد

ﺷارﻛوا يف االستفتاء عىل الدستور او يف االنتﺨابات العامة التﻲ جرت يف العراﻕ بعد العاﻡ
٢٠٠٣ﻡ ،منهم  %1٠٠من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني ،و %٩٤٫1٢يف ﻛربالء ،و %٨٦٫٠٧يف
النﺠﻒ ،و %٨٢٫٨٦يف ذي قار ،و %٧٨٫٤٣يف ﻛربالء ،و %٧٥يف الديوانية .عىل حني قال

 %٢٥من عينة الديوانية أﳖم ﱂ يشارﻛوا يف االستفتاء عىل الدستور او االنتﺨابات ،وﻛانﺖ

نسﺒهم  ،%٢1٫٥٧ﺇﱃ جانﺐ  %1٧٫1٤يف ذي قار ،و %1٣٫٩٣يف النﺠﻒ ،و %٥٫٨٨يف

بابل .وبحسﺐ ما ﻫم موﺿﺢ يف اجلدول رقم ) ،(1٦والشكل رقم ).(1٤

٢٣٣

8

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ :ﳌﺎﺫﺍ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﲆ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻭ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ؟
اﻟﻌینﺔ

ﻋدد

اﺴتجﺎ�ﺔ

اﻟﻌینﺔ

اﻟمرﺠﻌیﺔ
اﻟﻌدد

٢٣٤

ﻟطﻠب ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺒرأ� أﺴبﺎب آﺨر�
اﻟمرﺠﻌیﺔ
اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟنجﻒ

105

66

62.86

24

22.86

15

14.29

ﻛر�ﻼء

40

22

55

7

17.5

11

27.5

�ﺎﺒﻞ

32

22

68.75

6

18.75

4

12.5

اﻟدﻴواﻨیﺔ

24

10

41.67

8

33.33

6

25

ذ� ﻗﺎر

29

18

62.07

4

13.79

7

24.14

اﻷﺴﺎﺘذة اﻟجﺎﻤﻌیین

16

6

37.5

4

25

6

37.5

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

4

40

1

10

5

50

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ

256

54

21.09

54

21.09

57.81 148

جدول ) (1٧نتائﺞ اإلجابة السﺆال عن الﺜامن للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة.

ﺷكل رقم ) (1٥ﳐﻄﻂ اإلجابات عن للسﺆال الﺜامن )اعداد الﺒاحﺚ(

ﻏﲑ أﻥ أسﺒاب املشارﻛة يف االستفتاء عىل الدستور أو االنتﺨابات ﺗفاوﺗﺖ بني االﺷﺨاﺹ

املﺒحوﺛني يف االستﺒياﻥ ،ﻓﻘد أﻛد  %٥٧٫٨1من الﺬين ﺷارﻛوا يف االستفتاء عىل الدستور او يف
االنتﺨابات أﻥ مشارﻛتهم ﻛانﺖ استﺠابة لﻄلﺐ املرجعية الدينية ،عىل حني أﺷار %٢1٫٠٩

منهم اﻥ مشارﻛتهم ال عالقة ﳍا برأي املرجعية أو ﺗوجيهاﲥا ،عىل حني ر ﹼدﻫا %٢1٫٠٩

ألسﺒاب ﺁخر .وقال  %٦٨٫٧٥يف بابل اﳖم ﺷارﻛوا ﺗنفيﺬا لتوجيهات املرجعية الدينية،
مﻘابل  %٦٢٫٨٦يف النﺠﻒ ،و %٦٢٫٠٧يف ﳏاﻓﻈة ذي قار ،و %٥٥يف ﻛربالء ،و%٤1٫٦٧
يف الديوانية ،و %٣٧٫٠٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني ،وقال  %٣٣٫٣٣من العينة يف الديوانية اﻥ
مشارﻛتهم ال عالقة ﳍا بتوجيهات املرجعية الدينية ،وقال مﺜلهم  %٢٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني

 ،و %٢٢٫٨٦يف النﺠﻒ ،و %1٨٫٧٥يف بابل ،و %1٧٫٥يف ﻛربالء و %1٣٫٧٩يف ذي قار.
وبحسﺐ ما ﻫو موﺿﺢ يف اجلدول رقم ) ،(1٧والشكل رقم ).(1٥

)(1

 %٢1٫٠٩ -1من العينة املﺒحوﺛة ذﻛروا اسﺒاب اخر وراء مشارﻛتهم يف االستفتاء عىل الدستور او االنتﺨابات ،أبرﺯﻫا

الداﻓﻊ الوطنﻲ ،وملامرسة حﻘﻪ الﴩعﻲ بوصفﻪ مواطن ًا ،او ﺗشﺠيﻊ الديمﻘراطية الناﺷﺌة يف الﺒلد.

٢٣٥
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ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ :ﻟﻮ ﱂ ﺗﺪﹾ ﹸﻉ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺏ "ﻧﻌﻢ" ﻋﲆ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﺎﻡ ،٢٠٠٥

ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺳﻴﻘﺮ؟
اﻟﻌینﺔ

٢٣٦

ﻋدد

ﻨﻌم

اﻟﻌینﺔ

اﻟﻌدد

ﻻ أدر�

ﻻ
اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟنجﻒ

122

30

24.59

62

50.82

30

24.59

ﻛر�ﻼء

51

11

21.57

18

35.29

22

43.14

�ﺎﺒﻞ

34

5

14.71

15

44.12

14

41.18

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

10

31.25

11

34.38

11

34.38

ذ� ﻗﺎر

35

3

8.57

20

57.14

12

34.29

اﻷﺴﺎﺘذة اﻟجﺎﻤﻌیین

16

5

31.25

8

50

3

18.75

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

0

0

8

80

2

20

300

64

21.33

142

47.33

94

31.33

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ

جدول ) (1٨نتائﺞ اإلجابة السﺆال عن التاسﻊ للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة )اعداد الﺒاحﺚ

ﺷكل رقم ) (1٦ﳐﻄﻂ اإلجابات عن السﺆال التاسﻊ )اعداد الﺒاحﺚ(.

يعتﻘد  %٤٧٫٣٣من ﳎموﻉ املﺒحوﺛني أﻥ دستور عاﻡ ٢٠٠٥ﻡ ما ﻛاﻥ ليﻘر لوال دعوﺓ املرجعية

املواطنني ﺇﱃ االستفتاء ب "نعم" ،عىل حني أجاب  %٢1٫٣٣منهم بﺄﻥ الدستور ﻛاﻥ سيﻘر من

بدوﻥ دعوﺓ املرجعية ،يف حني ﱂ ﳛدد  %٣1٫٣٣منهم خيارﻫم واﻛتفوا بﻘول " ال أدر" .ﻓﻘد

أعرب  %٥٧٫1٤يف ذي قار عن قناعتهم بﺄﻥ الدستور ما ﻛاﻥ ليﻘر لوال ﺗوجيهات املرجعية
بالتﺼويﺖ ب " نعم" للدستور ،وأيدﻫم يف ذلﻚ  %٥٠٫٨٢من عينة النﺠﻒ ،و %٥٠من

األساﺗﺬﺓ اجلامعيني ،و %٤٤٫1٢من أﻫاﱄ بابل ،و %٣٥٫٢٩من ﻛربالء ،و %٣٤٫٣٨من
الديوانية .بﺈﺯاء  %٣1٫٢٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني ومﺜلها من أﻫاﱄ الديوانية ﺇﱃ أﻥ الدستور

ﻛاﻥ سيﻘر من بدوﻥ دعوﺓ املرجعية ،وأيد ﻫﺬا االﲡاﻩ  %٢٤٫٥٩يف النﺠﻒ ،و %٢1٫٥٧يف
ﻛربالء ،و %1٤٫٧1يف بابل.

٢٣٧
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ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﴍ :ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺃﳘﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ )ﻗﺪﺭﲥﺎ ﻋﲆ ﲢﺮﻳﻚ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺃﻭ

ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ،ﺃﻭ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲠﺎ ،ﺃﻭ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻱ(؟
اﻟﻌینﺔ

ﻋدد

ﺘحر�ك اﻟرأ� اﻟﻌﺎم

اﻟﻌینﺔ اﻟﻌدد

٢٣٨

اﻟنسبﺔ

ﺘﺄﺜیرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟسیﺎﺴیین
اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

ﺜﻘﺔ اﻟنﺎس ﺒﻬﺎ
اﻟﻌدد

ﺘﺄﺜیر اﻟجﺎﻨب اﻟﻌﻘﺎﺌد�

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟنجﻒ

122

37

30.33

4

3.28

37

30.33

44

36.07

ﻛر�ﻼء

51

14

27.45

3

5.88

14

27.45

20

39.22

�ﺎﺒﻞ

34

16

47.06

0

0

14

41.18

4

11.76

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

11

34.38

1

3.13

15

46.88

5

15.63

ذ� ﻗﺎر

35

13

37.14

0

0

14

40

8

22.86

اﻟجﺎﻤﻌیین

16

6

37.5

2

12.5

2

12.5

6

37.5

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

4

40

0

0

3

30

3

30

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ

300

101

33.67

10

3.33

99

33

90

30

جدول ) (1٩نتائﺞ اإلجابة عن السﺆال العارش للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة )اعداد الﺒاحﺚ(.

ﺷكل رقم ) (1٧ﳐﻄﻂ اإلجابات عن السﺆال العارش )اعداد الﺒاحﺚ(.

عدﹼ  %٣٣٫٦٧من ﳎموﻉ العينات أﻥ أﳘية دور املرجعية يﺄﰐ من قدرﲥا عىل حتريﻚ الرأي

العاﻡ ،عل حني ير  %٣٣منهم أﻥ أﳘية دور املرجعية ﺗﺄﰐ من ﺛﻘة الناﺱ ﲠا ،ور ﹼدﻩ %٣٠
من املﺒحوﺛني ﺇﱃ ﺗﺄﺛﲑ اجلانﺐ العﻘائدي ،عىل حني ربﻂ  %٣٫٣٣أﳘية دور املرجعية بتﺄﺛﲑﻫا

يف السياسيني .ﻓﻘد قال  %٤٧٫٠٦من عينات بابل ،ومعهم  %٣٧٫٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني
و %٣٧٫1٥من عينة ذي قار املﺒحوﺛة ،و %٣٤٫٣٨من الديوانية %٣٠٫٣٣ ،من النﺠﻒ،

و %٢٧٫٤٥من ﻛربالء أﻥ اﳘية دور املرجعية الدينية يﺄﰐ من قدرﲥا عىل حتريﻚ الرأي العاﻡ.

عىل حني أﻛد  %٤٦٫٨٨من عينة الديوانية أﻥ أﳘية دور املرجعية الدينية ير ﹼد ﺇﱃ ﺛﻘة الناﺱ ﲠا،

وأيدﻫم يف ذلﻚ  %٤1٫1٨يف بابل ،و %٤٠يف ذي قار ،و %٣٠٫٣٣يف النﺠﻒ ،و %٢٧٫٤٥يف

ﻛربالء ،و %1٢٫٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني .ورأ  %٣٩٫٢٢يف ﻛربالء أﻥ أﳘية دور املرجعية
يﺄﰐ من ﺗﺄﺛﲑ اجلانﺐ العﻘائدي ،وﺇﱃ ﻫﺬا الرأي ذﻫﺐ  %٣٧٫٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني،

و %٣٦٫٠٧يف النﺠﻒ ،و %٢٢٫٨٦يف ذي قار ،و %1٥٫٦٣يف الديوانية ،و %11٫٧٦يف

بابل .بحسﺐ ما ﻫو مﺒني يف اجلدول ) ،(1٩والشكل ).(1٧

٢٣٩
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ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﴩ :ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ

ﺳﻮﻑ( ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ،ﺃﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﲆ ﺣﺎﻟﻪ ،ﺃﻭ ﻳﱰﺍﺟﻊ ،ﺃﻭ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻛﺜﲑﺍ(؟
اﻟﻌینﺔ

ﻋدد

ﻴتزاﻴد

اﻟﻌینﺔ اﻟﻌدد

٢٤٠

ﻴبﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ
اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

ﻴتراﺠﻊ

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

ﻴبتﻌد �ثی ار
اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟنسبﺔ

اﻟنجﻒ

122

90

73.77

26

21.31

6

4.92

0

0

ﻛر�ﻼء

51

39

76.47

11

21.57

1

1.96

0

0

�ﺎﺒﻞ

34

24

70.59

10

29.41

0

0

0

0

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

21

65.63

7

21.88

4

12.5

0

0

ذ� ﻗﺎر

35

26

74.29

7

20

1

2.86

1

2.86

اﻟجﺎﻤﻌیین

16

6

37.5

6

37.5

2

12.5

2

12.5

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

6

60

3

30

1

10

0

0

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ

70.67 212 300

70

23.33

15

5

3

1

جدول ) (٢٠نتائﺞ اإلجابة عن السﺆال اﳊادي عﴩ للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة )اعداد الﺒاحﺚ(.

ﺷكل رقم ) (1٨ﳐﻄﻂ اإلجابات عن السﺆال اﳊادي عﴩ )اعداد الﺒاحﺚ(.

يعتﻘد  %٧٠٫٦٧أﻥ دور املرجعية الدينية يف صنﻊ الﻘرار السياﳼ سوﻑ يﺰداد مستﻘﺒال،

عىل حني ير  %٢٣٫٣٣منهم أﻥ دور املرجعية الدينية سيﺒﻘﻰ عىل حالﻪ ،بﺈﺯاء  ،%٥و%1

عىل التواﱄ الﺬين يعتﻘدوﻥ اﻥ دورﻫا سوﻑ يﱰاجﻊ او يﺒتعد ﻛﺜﲑا .ﻓمن بني ﺛالث مائة ﺗم
ﺗعيينهم يف االستﺒياﻥ أعرب أﺛنا عﴩ ومائتني منهم ،أي ما نسﺒتﻪ  %٧٠٫٦٧عن اعتﻘادﻫم
بﺄﻥ دور املرجعية الدينية يف الﻘرار السياﳼ سيتﺰايد مستﻘﺒال  ،وﻛانﺖ نسﺒة التﺄييد ﳍﺬا الرأي
 %٧٦٫٤٧يف ﻛربالء ،و %٧٤٫٢٩يف ذي قار ،و %٧٣٫٧٧يف النﺠﻒ  ،و %٧٠٫٥٩يف بابل
 ،ويف الديوانية  ، %٦٥٫٦٣ﻓيام ايدﻩ  %٣٧٫٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني .أما اﳋيار الﺜاﲏ ،وﻫو

بﻘاء دور املرجعية السياﳼ عىل حالﻪ يف املستﻘﺒل ﻓﻘد أيدﻩ  %٣٧٫٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني ،
و %٢٩٫٤1يف بابل  ،و %٢1٫٣1يف النﺠﻒ ،و %٢1٫٥٧يف ﻛربالء %٢1٫٨٨ ،يف الديوانية
 ،و %٢٠يف ذي قار .ﺗوقعﺖ نسﺒة قليلة ﺗراجﻊ دور املرجعية يف املستﻘﺒل بلﻐﺖ  %٥من ﳎمل
العينات ،وﻛانﺖ حﺼة الديوانية منها  ،%1٢٫٥ومﺜلها من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني ،و %٤٫٩٢يف

النﺠﻒ ،و %٢٫٨٦يف ذي قار ،و %1٫٩٦يف ﻛربالء .وﺗوقﻊ  %1من ﳎمل العينات ابتعاد دور
املرجعية ﻛﺜﲑا عن التﺄﺛﲑ يف املستﻘﺒل .بحسﺐ ما ﻫو مﺒني يف اجلدول رقم ) ،(٢٠والشكل

رقم ).(1٧

٢٤1
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ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﲏ ﻋﴩ :ﺍﻻﺟﻮﺑﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﲏ ﻋﴩ ﻭﻫﻮ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻠﺴﺆﺍﻝ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﴩ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻘﻪ

اﻇهرت اﻥ  %٣٨ﳑن يتوقعوﻥ اﺯدياد دور املرجعية الدينية يف صنﻊ الﻘرار السياﳼ مستﻘﺒال
ارجعوا السﺒﺐ اﱃ حكمة املرجعية وبعد نﻈرﻫا ،ﻓيام ذﻫﺐ  %٢٠من املستﻄلعة اراءﻫم اﱃ اﻥ
السﺒﺐ يكمن يف صوابية رأي املرجعية ﻛام اﻇهرت ذلﻚ التﺠارب السابﻘة %٣٠ .من العينة

ﺗوقعﺖ استمرار ﻓشل السياسيني يف ادارﺓ الدولة مايﺒﻘﻲ اﳊاجة اﱃ استمرار املرجعية يف ﺗوجيﻪ
عملية صناعة الﻘرار السياﳼ .وﻛانﺖ اراء  %٧من العينة املستﺒانة متفاوﺗﻪ يف اسﺒاب عدﺓ بينها

ارﺗﺒاﻁ االمة روحيا باملرجعية واﴏارﻫا يف الرجوﻉ اليها ،وعدﻡ نﻀﺞ الوعﻲ السياﳼ لد

٢٤٢

املواطنني  ،واستمرار التدخالت اﳋارجية .بينام امتنﻊ  %٥من االجابة عىل السﺆال
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ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﴩ :ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻢ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻔﺠﲑ ﺍﻹﻣﺎﻣﲔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ

)ﻋﻠﻴﻬﲈ ﺍﻟﺴﻼﻡ( ﰲ ﺳﺎﻣﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻘﺒﻪ؟
اﻟﻌینﺔ

ﻋدد

ﺠید ﺠدا

اﻟﻌینﺔ

اﻟﻌدد

ﺠید
اﻟنسبﺔ

دون اﻟمطﻠوب

ﻤتوﺴط

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟنجﻒ

122

89

72.95

22

18.03

8

6.56

3

2.46

ﻛر�ﻼء

51

28

54.9

14

27.45

5

9.8

4

7.84

�ﺎﺒﻞ

34

20

58.82

11

32.35

2

5.88

1

2.94

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

20

62.5

9

28.13

2

6.25

1

3.13

ذ� ﻗﺎر

35

21

60

11

31.43

2

5.71

1

2.86

اﻟجﺎﻤﻌیین

16

13

81.25

3

18.75

0

0

0

0

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

6

60

3

30

1

10

0

0

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ

300

197

65.67

73

24.33

20

6.67

10

3.33

جدول ) (٢1نتائﺞ اإلجابة عن السﺆال الﺜالﺚ عﴩ للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة )اعداد الﺒاحﺚ(

٢٤٣

أ ﹼدت املرجعية الدينية يف النﺠﻒ دورا واﺿحا من أجل احتواء اﻵﺛار املﱰﺗﺒة عىل ﺗفﺠﲑ قﺒة
االمامني العسكريني )علهام السالﻡ( يف سامراء عاﻡ ٢٠٠٦ﻡ ،والعنﻒ الﻄائفﻲ الﺬي أعﻘﺒﻪ،
وقد رأ  %٦٥٫٦٧من املﺒحوﺛني أنﻪ ﻛاﻥ جيد ًا جدا ،عىل حني اﺷارت ﺇجابات %٢٤٫٣٣

ﺇﱃ أﻥ موقﻒ املرجعية ﻛاﻥ جيد ًا ،وجاءت بﻘية اإلجابات عىل أﻥ موقﻒ املرجعية متوسﻂ
او دوﻥ املﻄلوب وبنسﺒة  %٦٫٦٧و %٣٫٣٣من املﺒحوﺛني عىل التواﱄ .وقد رأ %٨1٫٢٥

من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني أﻥ موقﻒ املرجعية من احداث سامراء ﻛاﻥ جيدا جدا ،وذﻫﺐ ﺇﱃ
الرأي نفسﻪ  %٧٢٫٩٥يف النﺠﻒ ،و %٦٢٫٥يف الديوانية ،و %٦٠يف ذي قار ،و %٥٨٫٨٢يف

بابل ،و %٥٤٫٩يف ﻛربالء .عىل حني رأ  %٣٢٫٣٥يف بابل أﻥ موقﻒ املرجعية من أحداث

٢٤٤

سامراء ﻛاﻥ جيدا ،ومﺜلهم  %٣1٫٤٣يف ذي قار ،و %٢٨٫1٣يف الديوانية %٢٧٫٤٥ ،يف

ﻛربالء ،و %1٨٫٧٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني ،و %1٨٫٠٣يف النﺠﻒ .ومنهم  %٦٫٦٧قال أﻥ

موقﻒ املرجعية من أحداث سامراء متوسﻂ ،وﻫم  %٩٫٨يف ﻛربالء ،و %٦٫٥٦يف النﺠﻒ،
و %٦٫٢٥يف الديوانية ،ويف بابل  ،%٥٫٨٨ويف ذي قار  .%٥٫٧1ومنهم من عدﹼ موقﻒ

املرجعية دوﻥ املﻄلوب ونسﺒتهم  ،%٣٫٣٣منهم  %٧٫٨٤يف ﻛربالء ،و %٣٫1٣يف الديوانية،

و %٢٫٩٤يف بابل ،و %٢٫٨٦يف ذي قار ،و %٢٫٤٦يف النﺠﻒ .بحسﺐ ما ﻫو موﺿﺢ يف
اجلدول ) ،(٢1والشكل ).(1٩
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ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﴩ :ﻟﻮ ﱂ ﺗﺪﻉ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺠﲑﺍﺕ ﺳﺎﻣﺮﺍﺀ ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺣﺮﺑﺎ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ؟
اﻟﻌینﺔ

ﻋدد

ﻨﻌم

اﻟﻌینﺔ

اﻟﻌدد

ﻻ
اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟنجﻒ

122

94.26 115

7

5.74

ﻛر�ﻼء

51

45

88.24

6

11.76

�ﺎﺒﻞ

34

33

97.06

1

2.94

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

27

84.38

5

15.63

ذ� ﻗﺎر

35

31

88.57

4

11.43

اﻷﺴﺎﺘذة اﻟجﺎﻤﻌیین

16

16

100

0

0

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

9

90

1

10

300

276

92

24

8

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ

جدول ) (٢٢نتائﺞ اإلجابة عن السﺆال الرابﻊ عﴩ للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة )اعداد الﺒاحﺚ(.

ﺷكل رقم ) (٢٠ﳐﻄﻂ اإلجابات عن السﺆال الرابﻊ عﴩ )اعداد الﺒاحﺚ(.

٢٤٥

من بني العينة املﺒحوﺛة يف االستﺒياﻥ الﺒالﻐة ﺛالث مائة ﺷﺨﺺ ،اﺗفق مائتني وستة وسﺒعوﻥ أي
ما نسﺒتﻪ  %٩٢عىل أﻥ العراﻕ سيشهد حربا طائفية لو ﱂ ﺗدﻉ املرجعية الدينية ﺇﱃ التهدئة بعد

ﺗفﺠﲑات سامراء ،يف حني خالفهم الرأي اربﻊ وعﴩوﻥ بنسﺒة  %٨منهم .وقد أجاب بـ " نعم

"  %1٠٠من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني ،و %٩٧٫٠٦يف بابل ،و %٩٤٫٢٦يف النﺠﻒ ،و%٨٨٫٥٧

يف ذي قار %٨٨٫٢٤ ،يف ﻛربالء ،و %٨٤٫٣٨يف الديوانية .وبﺈﺯاء ﻫﺬا قال  %1٥٫٦٣يف

الديوانية أﻥ العراﻕ ما ﻛاﻥ ليشهد حربا أﻫلية وﺇﻥ ﱂ ﺗدﻉ املرجعية ﺇﱃ التهدئة ،وﺷارﻛهم الرأي

 %11٫٧٦يف ﻛربالء ،و %11٫٤٣يف ذي قار ،و %٥٫٧٤يف النﺠﻒ ،و %٢٫٩٤يف بابل.
بحسﺐ ما ﻫو موﺿﺢ يف اجلدول ) ،(٢٢والشكل ).(٢٠

٢٤٦
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ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﴩ :ﻫﻞ ﺗﺆﻳﺪ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ؟
اﻟﻌینﺔ

ﻋدد

ﻨﻌم

ﻻ

اﻟﻌینﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

إﻟﻰ ﺤد ﻤﺎ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟنجﻒ

122

85

69.67

15

12.3

22

18.03

ﻛر�ﻼء

51

29

56.86

12

23.53

10

19.61

�ﺎﺒﻞ

34

20

58.82

2

5.88

12

35.29

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

21

65.63

3

9.38

8

25

ذ� ﻗﺎر

35

19

54.29

10

28.57

6

17.14

اﻷﺴﺎﺘذة اﻟجﺎﻤﻌیین

16

12

75

1

6.25

3

18.75

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

9

90

1

10

0

0

300

195

65

44

14.67

61

20.33

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ

جدول ) (٢٣نتائﺞ اإلجابة عن السﺆال اﳋامﺲ عﴩ للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة.

ﺷكل رقم ) (٢1ﳐﻄﻂ اإلجابات عن السﺆال اﳋامﺲ عﴩ )اعداد الﺒاحﺚ(

٢٤٧

ﺗﺒني نتائﺞ اجلدول ) ،(٢٣اﻥ مائة وﲬﺲ وﺗسعوﻥ من العينات ،أي  %٦٥يﺆيد موقﻒ
املرجعية برﻓﺾ استﻘﺒال السياسيني العراقيني ،عىل حني أﻥ اربﻊ واربعوﻥ منهم ،أي بنسﺒة

 %1٤٫٦٧ير بﺨالﻑ ذلﻚ ،عىل حني أﺷار واحد وستوﻥ أي  %٢٠٫٣٣ﺇﱃ أنﻪ يﺆيد ﺇﱃ
حد ما موقﻒ املرجعية برﻓﺾ استﻘﺒال السياسيني .وقد أيد قرار املرجعية برﻓﺾ استﻘﺒال

السياسيني العراقيني  %٧٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني ،و %٦٩٫٦٧يف النﺠﻒ ،و %٦٥٫٦٣يف
الديوانية ،و %٥٨٫٨٢يف بابل ،ويف ﻛربالء  ،%٥٦٫٨٦ويف ذي قار  .%٥٤٫٢٩عىل حني

عارﺿﻪ  %٢٨٫٥٧يف ذي قار ،و %٢٣٫٥٣يف ﻛربالء ،و %1٢٫٣يف النﺠﻒ ،و%٩٫٣٨

يف الديوانية ،و %٦٫٢٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني ،و %٥٫٨٨من أﻫاﱄ بابل .أما الﺬين
أيدوا الﻘرار ﺇﱃ حد ما ﻓكاﻥ أﻛﺜرﻫم من بابل حيﺚ بلﻐﺖ نسﺒتهم  ،%٣٥٫٢٩و%٢٥

٢٤٨

يف الديوانية ،ويف ﻛربالء  ،%1٩٫٦1و %1٨٫٧٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني ،و%1٨٫٠٣
من النﺠﻒ ،و %1٧٫1٤يف ذي قار .بحسﺐ ما ﻫو موﺿﺢ يف اجلدول ) ،(٢٣والشكل

).(٢1
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ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﴩ :ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺑﺮﺃﻳﻚ ﻣﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ؟
اﻟﻌینﺔ

ﻋدد

اﻟﻌینﺔ

ﻛشﻒ اﻟتﻘصیر

اﻻﻋراب ﻋن
اﻻﺤتجﺎج

اﻟﻌدد

ﺘشجیﻊ اﻟسیﺎﺴیین

اﻤﺎم اﻟنﺎس

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

ﻋﻠﻰ ﻤراﺠﻌﺔ
ﺴیﺎﺴﺎﺘﻬم

اﻟنسبﺔ

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنجﻒ

122

ﻛر�ﻼء

51

5

�ﺎﺒﻞ

34

0

0

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

1

3.13

7

ذ� ﻗﺎر

35

3

8.57

7

20

اﻟجﺎﻤﻌیین

16

43.75 7

0

0

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

0

0

1

10

3

42

14

51

17

64

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ 300

ﺠمیﻌﻬﺎ

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

21.31 26

24

19.67

19

15.57

53

43.44

9.8

5

9.8

14

27.45

27

52.94

7

20.59

6

17.65

21

61.76

21.88

12

37.5

12

37.5

8

22.86

17

48.57

2

12.5

7

43.75

30

6

60

21.33

143

47.67

جدول ) (٢٤نتائﺞ اإلجابة عن السﺆال السادﺱ عﴩ للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة )اعداد الﺒاحﺚ(.

طرح الﺒاحﺚ بعﺾ اﳋيارات عىل العينات ألﻫداﻑ موقﻒ املرجعية برﻓﺾ استﻘﺒال
السياسيني العراقيني ،وﻫﻲ اإلعراب عن االحتﺠاج ،وﻛشﻒ ﺗﻘﺼﲑ السياسيني اماﻡ

الناﺱ ،وﺗشﺠيﻊ السياسيني عىل مراجعة سياساﲥم ،أو باجتامعها ﻛلها ،وخيار "اخر" ملن

لديﻪ سﺒﺐ ﺁخر ،وقد ذﻫﺐ  %1٤من املﺒحوﺛني ﺇﱃ أﻥ ﻫدﻑ الﻘرار اإلعراب عن االحتﺠاج
عىل عمل السياسيني ،بﺈﺯاء  %1٧رأوا اﻥ اﳍدﻑ ﻫو ﻛشﻒ ﺗﻘﺼﲑ السياسيني اماﻡ الناﺱ،
اما من رأوا أﻥ اﳍدﻑ ﻫو ﺗشﺠيﻊ السياسيني عىل مراجعة سياساﲥم ﻓﻘد بلﻐﺖ نسﺒتهم

 ،%٢1٫٣٣بيد أﻥ النسﺒة األﻛﱪ وعددﻫم مائة وﺛالث واربعوﻥ أي  ،%٤٧٫٦٧ﻓﻘد أﲨعﺖ
عىل أﻥ موقﻒ املرجعية برﻓﺾ استﻘﺒال السياسيني ﳞدﻑ ﺇﱃ ﲨيﻊ ﺗلﻚ اﳋيارات ،وﻫﻲ

ﺗشﺠيﻊ السياسيني عىل مراجعة سياساﲥم ،وﻛشﻒ التﻘﺼﲑ أماﻡ الناﺱ ،واإلعراب عن
االحتﺠاج ،وعدﹼ وا ﻫدﻑ املرجعية ﻫو االعراب عن االحتﺠاج عىل عمل السياسيني،

منهم  %٤٣٫٧٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني ،ومعهم  %٢1٫٣1من عينة النﺠﻒ ،و %٩٫٨من

٢٤٩

ﻛربالء ،و %٨٫٥٧من عينة ذي قار ،و %1٣من الديوانية ،ﻓيام ﱂ يﺆيد أي من عينات بابل
ﻫﺬا الرأي ،ونسﺒتهم  ،%٢1٫٨٨وﻛاﻥ  %٢٠٫٥٩من بابل %٢٠ ،من ذي قار ،و%1٩٫٦٧

من النﺠﻒ ،و %٩٫٨من ﻛربالء قد رأوا أﻥ اﳍدﻑ من وراء موقﻒ املرجعية ﻫو ﻛشﻒ

ﺗﻘﺼﲑ السياسيني أماﻡ الناﺱ ،وﻫو خيار ﱂ يﺆيدﻩ أي من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني .وقال %٣٧٫٥
من عينة الديوانية اﻥ املرجعية رﻓﻀﺖ استﻘﺒال السياسيني العراقيني؛ ألﳖا ﺗريد ﺗشﺠيعهم

عىل مراجعة سياساﲥم ،وقد أيدﻫم يف ذلﻚ  %٢٧٫٤٥من ﻛربالء ،و %٢٢٫٨٦من ذي قار،
و %1٧٫٦٥من بابل ،و %1٥٫٥٧من النﺠﻒ ،ﺇﱃ جانﺐ  %1٢٫٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني.

ورأ  %٦1٫٧٦من عينة بابل أﻥ ﻫﺬﻩ األﻫداﻑ الﺜالﺛة ،وﻫﻲ اإلعراب عن االحتﺠاج

عىل عمل السياسيني ،وﻛشﻒ ﺗﻘﺼﲑﻫم أماﻡ الناﺱ ،وﺗشﺠيعهم عىل مراجعة سياساﲥم

٢٥٠

الفاﺷلة ،ﻫﻲ التﻲ ﺗﻘﻒ ﲨيعها وراء رﻓﺾ املرجعية استﻘﺒال السياسيني العراقيني وﺷارﻛهم

الرأي  %٥٢٫٩٤من ﻛربالء ،و %٤٨٫٥٧من

ذي قار ،و %٤٣٫٧٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني ،و %٤٣٫٤٤من النﺠﻒ ،و %٣٧٫٥من
الديوانية .بحسﺐ ما ﻫو موﺿﺢ يف اجلدول ) ،(٢٤والشكل ).(٢٢

ﺷكل رقم ) (٢٢ﳐﻄﻂ اإلجابات عن السﺆال السادﺱ عﴩ )اعداد الﺒاحﺚ(.
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ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﴩ :ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻚ ﺑﻔﺘﻮ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ؟
)جيدﺓ جدا ،جيدﺓ ،وسﻂ ،عادية ،منعدمة(
اﻟﻌینﺔ

ﻋدد

ﺠیدة ﺠدا

اﻟﻌینﺔ اﻟﻌدد

ﺠیدة
اﻟنسبﺔ

وﺴط

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

ﻋﺎد�ﺔ
اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

ﻤنﻌدﻤﺔ
اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟنجﻒ

122

107

87.7

14

11.48

1

0.82

0

0

0

0

ﻛر�ﻼء

51

41

80.39

6

11.76

3

5.88

0

0

1

1.96

�ﺎﺒﻞ

34

28

82.35

4

11.76

2

5.88

0

0

0

0

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

25

78.13

5

15.63

1

3.13

0

0

1

3.13

ذ� ﻗﺎر

35

30

85.71

5

14.29

0

0

0

0

0

0

اﻟجﺎﻤﻌیین

16

14

87.5

2

12.5

0

0

0

0

0

0

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

9

90

1

10

0

0

0

0

0

0

12.33

7

2.33

0

0

2

0.67

ا ﻟمجمو ع 300

254

37 84.67

اﻟكﻠﻲ

جدول ) (٢٥نتائﺞ اإلجابة عن السﺆال السابﻊ عﴩ للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة.

ﺷكل رقم ) (٢٣ﳐﻄﻂ اإلجابات عن السﺆال السابﻊ عﴩ )اعداد الﺒاحﺚ(.

٢٥1

اﻥ أﻏلﺐ املﺒحوﺛني عدﹼ وا ﻓتو اجلهاد الكفائﻲ جيدﺓ جدا ،حيﺚ بلﻎ ﳎموﻉ من أيد
ﻫﺬا الرأي مائتني وارﻉ وﲬسني من أصل ﺛالث مائة استهدﻓهم االستﺒياﻥ ،أي ما نسﺒتﻪ

 .% ٨٤٫٦٧حيﺚ أيد ﻫﺬا الرأي  %٨٧٫٧يف النﺠﻒ ،و %٨٧٫٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني،

و %٨٥٫٧1ذي قار ،و %٨٢٫٣٥يف بابل ،و %٨٠٫٣٩يف ﻛربالء ،و %٧٨٫1٣يف الديوانية.

ﻓيام أجاب سﺒعة وﺛالﺛوﻥ من عينة الﺒحﺚ ،أي ما نسﺒتﻪ  %1٢٫٢٣بﺄﻥ الفتو ﻛانﺖ جيدﺓ،
وﻛانﺖ النسﺒة األعىل يف الديوانية ،التﻲ بلﻐﺖ نسﺒة املﺆيدين من مﺒحوﺛيها  ،%1٥٫٦٣ﺗلتها

ذي قار ب  ،%٢٩ .1٤واألساﺗﺬﺓ اجلامعيني  ،%1٢٫٥ﺇﱃ جانﺐ  %11٫٧٦يف ﻛل من

ﻛربالء وبابل ،و %11٫٤٨يف النﺠﻒ األرشﻑ.وقيم  %٥٫٨٨من عينة بابل وﻛربالء ﻓتو

٢٥٢

الوجوب الكفائﻲ بﺄﳖا متوسﻄة ،وأيدﻫم يف ﻫﺬا الرأي  %٣٫1٣من الديوانية ،و%٠٫٨٢
من النﺠﻒ ،وﱂ يﺆيد ﻫﺬا الرأي أي من مﺒحوﺛﻲ ذي قار واألساﺗﺬﺓ اجلامعيني .وﱂ يﺆيدﻩ
أي العينات الﺜالث مائة ،اﻥ الفتو ﻛانﺖ عادية ،ﻓيام قال ﺷﺨﺼاﻥ ﻓﻘﻂ أحدﳘا يف ﻛربالء
واﻵخر يف الديوانية أﻥ الفتو الﺗﺄﺛﲑ ﳍا .بحسﺐ ما ﻫو موﺿﺢ يف اجلدول ) (٢٥والشكل

)(٢٣
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ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﴩ :ﻣﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﺘﻮ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﺭﺃﻳﻚ؟
اﻟﻌینﺔ

ﻋدد

وﻗﻒ اﻨﻬیﺎر اﻟدوﻟﺔ

وﻗﻒ اﻨﻬیﺎر اﻟجیش

اﻓشﺎﻝ ﻤشروع ﺘﻘسیم

واﻟﻘوات اﻷﻤنیﺔ

اﻟﻌراق

اﻟﻌینﺔ
اﻟﻌدد
اﻟنجﻒ

122

ﻛر�ﻼء

51

�ﺎﺒﻞ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟنسبﺔ

10 21.31 26

8.2

8

6.56

3.28 4

60.66 74

3

8.82

0

0

5.88 2

79.41 27

0

0

15.69 8

3

18.75 6

3

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

2

ذ� ﻗﺎر

35

اﻟجﺎﻤﻌیین

16

2

5.71

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

4

40

اﻟكﻠﻲ

اﻟﻌدد

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

0

5.88

اﻟمجموع

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

ﺠمیﻌﻬﺎ

0

34

300

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

ﺤمﺎ�ﺔ اﻟمدن اﻟمﻘدﺴﺔ

آﺨر�

31.25 5

4
1
0

24 17.67 53

5.88
9.38

11.43
6.25
0

2

3.92

15.63 5

16

50

8

50

180 5.67 17 5.67

60

2

5.71

0

0

0

17 8

11.76 6

0

6.25 2

62.75 32

8.57 3
0
0

0
0

65.71 23
0

جدول ) (٢٦نتائﺞ اإلجابة عن السﺆال الﺜامن عﴩ للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة )اعداد الﺒاحﺚ(.

ﺷكل رقم ) (٢٤ﳐﻄﻂ اإلجابات عن السﺆال الﺜامن عﴩ )اعداد الﺒاحﺚ(.

60

0
0

0
0

2.86 1
12.5 2
6
9

0
3

٢٥٣

وﺿﻊ الﺒاحﺚ يف استامرﺓ االستﺒياﻥ أربعة اﻫداﻑ مفﱰﺿة لدور ﻓتو الوجوب الكفائﻲ يف حتﻘيﻘها
الختيار واحد منها ،وﻫﻲ :وقﻒ اﳖيار الدولة ،ووقﻒ اﳖيار اجليش والﻘوات األمنية ،واﻓشال

مﴩوﻉ ﺗﻘسيم العراﻕ ،وﲪاية املدﻥ املﻘدسة ،ووﺿﻊ اﳍدﻑ اﳋامﺲ وﻫو املتﻀمن ﲨيﻊ ﺗلﻚ

االﻫداﻑ االربعة ،مﻊ وﺿﻊ خيار سادﺱ مفتوح أماﻡ املﺒحوﺛني .وقد أعرب  %1٧٫٦٧منهم عن
اعتﻘادﻩ أﻥ ﻓتو اجلهاد الكفائﻲ أوقفﺖ اﳖيار الدولة ،وﻛانﺖ النسﺒة األﻛﱪ لﻸساﺗﺬﺓ اجلامعيني،
الﺬين صوت  %٣1٫٢٥منهم ﳍﺬا اﳋيار ،بﺈﺯاء  %٢1٫٣1من عينة النﺠﻒ ،و %1٨٫٧٥من

الديوانية ،و %1٥٫٦٩يف ﻛربالء ،ﻓيام أيدﻩ  %٥٫٨٨و %٥٫٧1يف ﻛل من بابل ،وذي قار عىل

التواﱄ .ورأ  %٨من املﺒحوﺛني أﻥ ﻓتو اجلهاد الكفائﻲ أوقفﺖ اﳖيار اجليش العراقﻲ والﻘوات
األمنية بعد انسحاﲠا ﻏﲑ املنﻈم من نينو ،وصالح الدين وأطراﻑ ﻛرﻛوﻙ ،منهم  %11٫٤٣يف

ذي قار ،و %٩٫٣٨يف الديوانية ،و %٨٫٨٢يف بابل ،و %٨٫٢يف النﺠﻒ ،وحﺼل ﻫﺬا اﳋيار عىل

٢٥٤

ﺗﺄييد  %٦٫٢٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني ،و %٥٫٨٨من عينة ﻛربالء .أما خيار أﻥ الفتو أﻓشلﺖ

ﺗﻘسيم العراﻕ ﻓﻘد حﺼل عىل %٥٫٦٧من اصوات العينات ،منهم  %1٥٫٦٣يف الديوانية،

و %٦٫٥٦يف النﺠﻒ ،و %٥٫٧1يف ذي قار ،و %٣٫٩٢يف ﻛربالء ،وﱂ ﳛﺼل عىل أي ﺗﺄييد من

عينتﻲ بابل واألساﺗﺬﺓ اجلامعيني .أما خيار أﻥ ﻓتو الوجوب الكفائﻲ نﺠحﺖ يف ﲪاية املدﻥ
املﻘدسة ﻓﻘد حﺼل أيﻀا عىل  ، %٥٫٦٧أعالﻫا ﻛانﺖ يف ﻛربالء بنسﺒة  ،%11٫٧٦بﺈﺯاء %٨٫٥٧

يف ذي قار ،و %٦٫٢٥يف الديوانية ،و %٥٫٨٨يف بابل ،و %٣٫٢٨يف النﺠﻒ ،وﱂ يﺆيدﻩ أي من

األساﺗﺬﺓ اجلامعيني .بيد أﻥ العدد االﻛﱪ من أصوات املﺒحوﺛني ذﻫﺐ ﺇﱃ أﻥ ﻓتو اجلهاد الكفائﻲ
نﺠحﺖ يف حتﻘيق ﻛل ﻫﺬا اﳋيارات ،حيﺚ صوت لﻪ مائة وﺛامنوﻥ ،أي ما نسﺒتﻪ  ،%٦٠وﻛانﺖ

نسﺒة التﺄييد األﻛﱪ يف بابل بواقﻊ %٧٩٫٤1ﺛم ذي قار بنسﺒة  ،%٦٥٫٧1وﻛربالء ب ،%٦٢٫٧٥

والنﺠﻒ بواقﻊ  ،%٦٠٫٦٦وحﺼل أيﻀا عىل نﺼﻒ أصوات عينات من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني،

وعينة الديوانية(1).بحسﺐ ما ﻫو مﺒني يف اجلدول ) ،(٢٦ويف الشكل ).(٢٤

 %٣ - 1من املﺒحوﺛني اعﻄوا خيارات اخر ﻫﻲ يف اﻏلﺒها ﲨﻊ بني خيارين او أﻛﺜر من اﳋيارات املﻄروحة يف االستﺒياﻥ.
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ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ :ﳌﺎﺫﺍ ﺑﺮﺃﻳﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻟﻔﺘﻮ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻲ؟
اﻟﻌینﺔ

اﻟطﺎﻋﺔ ﻟﻠمرﺠﻌیﺔ

ﻋدد

اﻟحﻔﺎ� ﻋﻠﻰ اﻤن

اﻟﻌینﺔ

ﻤواﺠﻬﺔ ﺘﻘسیم اﻟﻌراق

ردع ﺘمدد اﻟﻔكر
اﻟتكﻔیر�

اﻟﻌراق

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

ﺠمیﻌﻬﺎ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟنجﻒ

122

26

21.31

8

6.56

6

4.92

7

5.74

75

61.48

ﻛر�ﻼء

51

14

27.45

5

9.8

1

1.96

5

9.8

26

50.98

�ﺎﺒﻞ

34

4

11.76

4

11.76

0

0

1

2.94

25

73.53

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

8

25

2

6.25

6

18.75

0

0

16

50

ذ� ﻗﺎر

35

7

20

0

0

4

11.43

4

11.43

20

57.14

اﻟجﺎﻤﻌیین

16

6

37.5

0

0

1

6.25

0

0

9

56.25

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

4

40

0

0

0

0

0

0

6

60

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ

300

69

23

19

6.33

18

6

17

5.67

177

59

جدول ) (٢٧نتائﺞ اإلجابة عن السﺆال التاسﻊ عﴩ للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة.

ﺷكل رقم ) (٢٥ﳐﻄﻂ اإلجابات عن السﺆال التاسﻊ عﴩ )اعداد الﺒاحﺚ(.

٢٥٥

مسوﻏات لالستﺠابة الواسعة لفتو الوجوب الكفائﻲ
حدد الﺒاحﺚ يف مفروﺽ السﺆال أربعة ﹼ

ﲤﺜلﺖ بـ )الﻄاعة للمرجعية و اﳊفاﻅ عىل امن العراﻕ ،مواجهة ﺗﻘسيم العراﻕ ،ردﻉ ﲤدد الفكر
مسوﻍ خامﺲ يشملها ﲨيعا ،مﻊ ﺗرﻙ خيار سادﺱ اعﻄيﺖ ﻓيﻪ اﳊرية للمﺒحوﺛني(
التكفﲑي ،ﹼ

 ،وقد أﻇهر حتليل النتائﺞ أﻥ  %٢٣منهم يعتﻘد أﻥ االستﺠابة ﻫﻲ بسﺒﺐ الﻄاعة للمرجعية ،

ورأ  %٦٫٣٣منهم أﳖا جاءت للحفاﻅ عىل أمن العراﻕ  ،عىل حني ربﻄها  %٦بمواجهة ﺗﻘسيم
العراﻕ ،وﻓرسﻫا  %٥٫٦٧بالرﻏﺒة يف ردﻉ ﲤدد الفكر التكفﲑي ،والنسﺒة االﻛﱪ وﻫﻲ  %٥٩ر ﹼدت

مسوﻏات أخر ﻛانﺖ وراء
االستﺠابة ﺇﱃ االسﺒاب املتﻘدمة ﲨيعها ،ﻓيام رأ  %٢٣أﻥ ﻫناﻙ ﹼ
االستﺠابة الواسعة لفتو الوجوب الكفائﻲ ،من قﺒيل الشعور الوطنﻲ او الرﻓﺾ ملنهﺞ داعش

الدموي او ألﻛﺜر من سﺒﺐ واحد من األسﺒاب التﻲ اﻓﱰﺿها الﺒاحﺚ يف استامرﺓ االستﺒياﻥ .وﻛاﻥ

 %٣٧٫٥من مﺆيدي الرأي األول ،أي اﻥ الﻄاعة للمرجعية وراء االستﺠابة الواسعة لفتو

٢٥٦

الوجوب الكفائﻲ ﻫم من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني  ،بﺈﺯاء  %٢٧٫٤٥من ﻛربالء و %٢٥من الديوانية،
و %٢1٫٣1من النﺠﻒ ،و %٢٠من ذي قار %11٫٧٦ ،من بابل .اما النسﺒة األﻛﱪ ملﺆيدي

ﻓرﺿية أﻥ االستﺠابة جاءت للحفاﻅ عىل امن العراﻕ ﻓﺒلﻐﺖ  %11٫٧٦وﻛانﺖ يف بابل ،ﺗلتها

ﻛربالء بنسﺒة  ،%٩٫٨والنﺠﻒ بنسﺒة  ،%٦٫٥٦واخﲑا الديوانية بنسﺒة  ،%٦٫٢٥وﱂ يﺆيد ﻫﺬﻩ
الفرﺿية أي من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني أو عينة ذي قار املﺒحوﺛني .ومن بني مﺆيدي اﻥ االستﺠابة

لفتو الوجوب الكفائﻲ ﻛانﺖ ملنﻊ ﺗﻘسيم العراﻕ  %1٨٫٧٥من الديوانية ،و %11٫٤٣من ذي
قار %٦٫٢٥ ،من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني ،و %٤٫٩٢من النﺠﻒ ،و %1٫٩٦من ﻛربالء ،وﱂ يﺆيدﻩ
أي من بابل .وحﻈﻲ ردﻉ ﲤدد الفكر التكفﲑي بوصفﻪ سﺒﺐ وراء االستﺠابة لفتو الوجوب
الكفائﻲ بنسﺒة  %11٫٤٣من ﺁراء ذي قار ،وبنسﺒة  %٩٫٨من ﻛربالء ،و %٥٫٧٤من النﺠﻒ،

و %٢٫٩٤يف بابل ،وﱂ يﺆيدﻩ أحد من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني او عينة الديوانية .وقد ذﻫﺐ %٧٣٫٥٣

من بابل اﱃ أﻥ األسﺒاب املتﻘدمة ﲨيعها وراء االستﺠابة الواسعة لفتو الوجوب الكفائﻲ،

عىل حني ﻛانﺖ نسﺒة املﺆيدين يف النﺠﻒ  ،%٦1٫٤٨ويف ذي قار  ،%٥٧٫1٤و %٥٦٫٢٥من
األساﺗﺬﺓ اجلامعيني  ،و %٥٠٫٩٨يف ﻛربالء و %٥٠من الديوانية .بحسﺐ ما ﻫو موﺿﺢ يف

اجلدول ) (٢٧والشكل )(٢٥
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ﰲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻡ ٢٠١٤؟
اﻟﻌینﺔ

ﻋدد

اﺴتجﺎ�ﺔ ﻟﻔتو� اﻟوﺠوب ﺒداﻓﻊ وطنﻲ

رﻓضﺎ ﻟﻺرﻫﺎب

ﺠمیﻌﻬﺎ

اﻟﻌینﺔ اﻟكﻔﺎﺌﻲ
اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟنجﻒ

122

42

34.43

4

3.28

2

1.64

74

60.66

ﻛر�ﻼء

51

22

43.14

2

3.92

2

3.92

25

49.02

�ﺎﺒﻞ

34

3

8.82

2

5.88

0

0

29

85.29

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

12

37.5

4

12.5

2

6.25

14

43.75

ذ� ﻗﺎر

35

10

28.57

2

5.71

3

8.57

20

57.14

اﻟجﺎﻤﻌیین

16

5

31.25

0

0

2

12.5

9

56.25

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

5

50

0

0

1

10

4

40

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ

300

99

33

4.67 14

12

4

175

58.33

جدول ) (٢٨نتائﺞ ﺇجابة عن السﺆال العﴩين للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة )اعداد الﺒاحﺚ(.

ﺷكل رقم ) (٢٦ﳐﻄﻂ اإلجابات عن السﺆال العﴩين )اعداد الﺒاحﺚ(.

٢٥٧

رأ  %٣٣من العينة املﺒحوﺛة اﻥ اندﻓاﻉ الناﺱ بﺼورﺓ ﻛﺒﲑﺓ ملﻘاﺗلة داعش واالرﻫاب بعد

سﻘوﻁ نينو بيدﻫا يف  1٠حﺰيراﻥ ٢٠1٤ﻡ ،ﻛاﻥ استﺠابة لفتو الوجوب الكفائﻲ ،منهم
 %٤٣٫1٤من ﻛربالء ،و %٣٧٫٥يف الديوانية ،و %٣٤٫٤٣من النﺠﻒ ،و %٣1٫٢٥من

األساﺗﺬﺓ اجلامعيني ،و %٢٨٫٥٧من ذي قار ،و %٨٫٨٢من بابل .عىل حني ذﻫﺐ %٤٫٦٧
من ﳎموﻉ العينات ﺇﱃ أﻥ االستﺠابة جاءت عىل خلفية دواﻓﻊ وطنية ،وﻫو ماذﻫﺐ اليﻪ
 %1٢٫٥يف الديوانية ،و %٥٫٨٨يف بابل ،و %٥٫٧1يف ذي قار ،و %٣٫٩٢و %٣٫٢٨يف

ﻛربالء ،والنﺠﻒ عىل التواﱄ ،وﱂ يﺆيدﻩ أي من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني املﺒحوﺛني .أما خيار أﻥ
االستﺠابة جاءت رﻓﻀا لالرﻫاب ﻓﻘد أيدﻫا  %٤من العينات منهم  %1٢٫٥من األساﺗﺬﺓ
اجلامعيني ،و %٨٫٥٧من ذي قار ،و %٦٫٢٥من الديوانية ،و %٣٫٩٢من ﻛربالء ،و%1٫٦٤

٢٥٨

من النﺠﻒ ،والمﺆيد يف بابل .أما أسﺒاب االندﻓاﻉ ملﻘاﺗلة االرﻫاب بعد سﻘوﻁ نينو برأي

 %٥٨٫٣٣من ﳎمل العينات ﻓﱰد ﺇﱃ ﻫﺬﻩ االسﺒاب الﺜالﺛة ﳎتمعة ،والنسﺒة األﻛﱪ من
التﺄييد ﻇهرت يف بابل بمﻘدار  ،%٨٥٫٢٩ﺗلتها النﺠﻒ بنسﺒة  ،%٦٠٫٦٦ﺛم ذي قار بنسﺒة

 ،%٥٧٫1٤واألساﺗﺬﺓ اجلامعيني بنسﺒة  ،%٥٦٫٢٥وﻛربالء ،والديوانية بنسﺒة ،%٤٩٫٢
و %٤٣٫٧٥عىل التواﱄ .بحسﺐ ما ﻫو مﺒني يف اجلدول رقم ) ،(٢٨والشكل رقم ).(٢٦
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اﻟﻌینﺔ

ﻋدد

اﻻوﻝ

اﻟﻌینﺔ اﻟﻌدد

اﻟثﺎﻨﻲ
اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟثﺎﻟث
اﻟنسبﺔ

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنجﻒ

122

108

88.52

11

9.02

3

2.46

ﻛر�ﻼء

51

35

68.63

15

29.41

1

1.96

�ﺎﺒﻞ

34

23

67.65

11

32.35

0

0

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

24

75

8

25

0

0

ذ� ﻗﺎر

35

29

82.86

4

11.43

2

5.71

اﻟجﺎﻤﻌیین

16

13

81.25

3

18.75

0

0

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

8

80

1

10

1

10

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ

300

240

80

53

17.67

7

2.33

جدول ) (٢٩نتائﺞ اإلجابة عن السﺆال الواحد والعﴩين للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة) .اعداد الﺒاحﺚ(

ﺷكل رقم ) (٢٧ﳐﻄﻂ اإلجابات عن السﺆال اﳊادي والعﴩين )اعداد الﺒاحﺚ(.

٢٥٩

يف االجابة عىل ﻫﺬا السﺆال أﺷار مائتني واربعوﻥ ،أي مانسﺒتﻪ  %٨٠من ﳎموﻉ العينات ال
الﺜالث مائة ﺇﱃ أﻥ ﺛﻘل املرجعية يف الساحة العراقية يﺄﰐ يف املﻘاﻡ األول ،ﻓيام وﺿعها ﺛالث

وﲬسوﻥ أي  %1٧٫٦٧يف املﻘاﻡ الﺜاﲏ ،أما املوقﻊ الﺜالﺚ ﻓلم يﺆيدﻩ سو سﺒﻊ ﻓﻘﻂ ،أي ما
نسﺒتﻪ  %٢٫٣٣من ﳎمل العينات .حيﺚ قال  %٨٨٫٥٢من املﺒحوﺛني يف النﺠﻒ أﻥ ﺛﻘل

املرجعية يﺄﰐ يف املﻘاﻡ االول يف الساحة العراقية ،ﺗلتها ذي قار بنسﺒة  ،%٨٢٫٨٦واألساﺗﺬﺓ

اجلامعيوﻥ بـ  ،%٨1٫٢٥والديوانية بنسﺒة  ،%٧٥وﻛربالء ،وبابل بـ  %٦٨٫٦٣و%٦٧٫٦٥

عىل التواﱄ %٣٢٫٣٥.من العينة عينة يف بابل املرجعية يف املﻘاﻡ الﺜاﲏ ،ﺗلتها ﻛربالء بنسﺒة
 ،%٢٩٫٤1والديوانية بنسﺒة  ،%٢٥واألساﺗﺬﺓ اجلامعيوﻥ بنسﺒة  ،%1٨٫٧٥واخﲑا ذي قار

والنﺠﻒ بنسﺒة  %11٫٤٣و %٩٫٠٢عىل التواﱄ %٥٫٧1 .من مﺒحوﺛﻲ ذي قار ،وﺿعوا

٢٦٠

املرجعية يف املﻘاﻡ الﺜالﺚ ،ﺗالﻫم عينة النﺠﻒ بنسﺒة  ،%٢٫٤٦وﻛربالء بنسﺒة  ،%1٫٩٦وﱂ
يﺆيد ﻫﺬا الرأي أي من عينات بابل والديوانية ،واألساﺗﺬﺓ اجلامعيني .وبحسﺐ ما ﻫو مﺒني يف
اجلدول رقم ) ،(٢٩والشكل رقم ).(٢٧
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ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ؟
اﻟﻌینﺔ

ﻋدد

ﻨﻌم

ﻻ

اﻟﻌینﺔ اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

ﻓﻲ ﻤجﺎﻻت ﻤحددة

اﻟﻌدد

اﻟنسبﺔ

اﻟنسبﺔ

اﻟﻌدد

اﻟنجﻒ

122

97

79.51

2

1.64

23

18.85

ﻛر�ﻼء

51

33

64.71

1

1.96

17

33.33

�ﺎﺒﻞ

34

20

58.82

4

11.76

10

29.41

اﻟدﻴواﻨیﺔ

32

18

56.25

2

6.25

12

37.5

ذ� ﻗﺎر

35

25

71.43

1

2.86

9

25.71

اﻟجﺎﻤﻌیین

16

14

87.5

0

0

2

12.5

ﻤتﻔرﻗﺔ

10

8

80

1

10

1

10

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ

300

215

71.67

11

3.67

74

24.67

جدول ) (٣٠نتائﺞ اإلجابة عن السﺆال الﺜاﲏ والعﴩين للمﺠاميﻊ املﺒحوﺛة).اعداد الﺒاحﺚ(

ﺷكل رقم ) (٢٨ﳐﻄﻂ اإلجابات عن السﺆال الﺜاﲏ والعﴩين )اعداد الﺒاحﺚ(

٢٦1

أﻇهر حتليل اإلجابات عن ﻫﺬا السﺆال ،وﻫو األخﲑ يف االستﺒياﻥ أﻥ  %٧1٫٦٧من العينات
ﺗﺆيد استمرار ﺗﺄدية املرجعية دور املوجﻪ للرأي العاﻡ وبالتاﱄ الﻘرار السياﳼ يف العراﻕ ،ﻓيام

قال  %٣٫٦٧منهم اﳖم ال يﺆيدوﻥ استمرار ﺗﺄدية املرجعية دور املوجﻪ للرأي العاﻡ وبالتاﱄ
الﻘرار السياﳼ يف العراﻕ ،عىل حني ايد  %٢٤٫٦٧من املﺒحوﺛني اﻥ يكوﻥ للمرجعية دور يف

ﳎاالت ﳏددﺓ وأيدﻩ %٨٧٫٥ .من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني العينات استمرار ﺗﺄدية املرجعية ملﺜل
ﻫﺬا الدور ،ﺗلتهم عينة النﺠﻒ بنسﺒة  ،%٧٩٫٥1ﺛم ذي قار بواقﻊ  ،%٧1٫٤٣و%٦٤٫٧1

يف ﻛربالء ،و %٥٨٫٨٢يف بابل ،وأخﲑا  %٥٦٫٢٥يف الديوانية %٣٧٫٥.من عينة الديوانية
اﻥ املرجعية ﳚﺐ أﻥ يكوﻥ ﳍا دور ﳏدد يف ﺗوجيﻪ الرأي العاﻡ وبالتاﱄ الﻘرار السياﳼ يف

٢٦٢

العراﻕ ،وأيدﻫا يف ذلﻚ  %٣٣٫٣٣من عينة ﻛربالء ،و %٢٩٫٤1من بابل ،و %٢٥٫٧1من

ذي قار ،من النﺠﻒ  ،%1٨٫٨٥و %1٢٫٥من األساﺗﺬﺓ اجلامعيني .وبحسﺐ ما ﻫو موﺿﺢ
يف اجلدول رقم ) ،(٣٠والشكل رقم ).(٢٨

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ

اﻇهرت نتائﺞ االستﺒياﻥ الﺬي أجراﻩ الكاﺗﺐ أﻥ للمرجعية الدينية يف النﺠﻒ االرشﻑ ﺗﺄﺛﲑا

واﺿحا يف الرأي العاﻡ العراقﻲ ،وبالتاﱄ يف صناعة الﻘرار السياﳼ يف العراﻕ والسيام يف الفﱰﺓ

التﻲ ﺗلﺖ سﻘوﻁ النﻈاﻡ السابق عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ،ﻓللمرجعية ﺗﺄﺛﲑﻫا املﺒارش والﻘوي يف الرأي

العاﻡ العراقﻲ ،الﺬي يامرﺱ بدورﻩ ﺿﻐﻄا عىل صناﻉ الﻘرار السياﳼ ،بام ﻓيها قوات االحتالل
التﻲ ﻛانﺖ ﲤلﻚ الﻘرار الفعﲇ يف الفﱰﺓ التﻲ أعﻘﺒﺖ ﺇسﻘاﻁ النﻈاﻡ واﳖيار مﺆسسات الدولة

العراقية .والدور الﺬي أدﺗﻪ املرجعية الدينية يف ﺗلﻚ الفﱰﺓ اﳊساسة واﳊرجة من ﺗﺄريﺦ العراﻕ
اﳊديﺚ ﻛاﻥ واﺿحا وﲡسد ﺗﺄﺛﲑﻩ يف الﻘرار السياﳼ يف العراﻕ .وﻫو ما أﻛدﻩ ﺇقرار %٧٨٫٣٣

من ﳎموﻉ الﺬين ﺗم استﻄالﻉ ﺁرائهم باﻥ املرجعية الدينية ﺗﺆدي دورا يف صناعة الﻘرار السياﳼ
يف العراﻕ ،ﺇﱃ جانﺐ  %1٦٫٦٧أقروا بدورﻫا ولكن يف حدود معينﻪ حسﺐ رأﳞم ،وﱂ ينكر
ﻫﺬا الدور للمرجعية يف صناعة الﻘرار السياﳼ سو  %٥ﻓﻘﻂ من العينات (1).وقد ﻛاﻥ ﻫناﻙ

ﺗفاوت يف مﻘدار ﻫﺬا التﺄﺛﲑ للدور املرجعﻲ يف بناء الدولة العراقية بعد العاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ،ﺇال أﻥ

األرجحية ﻛانﺖ واﺿحة لكﱪ ﻫﺬا الدور بفارﻕ واسﻊ عن اﻵراء املﺨالفة ،حيﺚ ذﻫﺐ %٥٥

من الﺬين استﻄلعﺖ ﺁراءﻫم ﺇﱃ أﻥ دور املرجعية لﻪ ﺗﺄﺛﲑ » ﻛﺒﲑ« يف بناء الدولة العراقية يف ﻫﺬﻩ
املرحلة الﺰمانية ،مﻘابل  %٣٦أقروا ﲠﺬا الدور لكنهم وصفوﻩ باملتوسﻂ.

)(٢

ولعل دور املرجعية يف ﺗوجيﻪ الرأي العاﻡ العراقﻲ وحتريكﻪ يتﻀﺢ بشكل جﲇ باالستﺠابة
الشعﺒية الواسعة ملا ﺗﻘولﻪ املرجعية او ﺗوجﻪ بﻪ او ﺗدعو اليﻪ ،بل ﺇﻥ صمﺖ املرجعية احيانا يمكن

اﻥ يكوﻥ ﳏرﻛا للشارﻉ العراقﻲ بوصفﻪ ﺗعﺒﲑا عن حالة رﻓﺾ او عدﻡ رﺿا ،وقد اﻛد  %٨٤من
املستهدﻓني باالستﺒياﻥ ﻫﺬﻩ اﳊﻘيﻘة حول ﺗﺄﺛﲑ املرجعية الدينية يف الشارﻉ واستﺠابة الرأي العاﻡ

 - 1انﻈر جدول رقم).(1٠
 -٢انﻈر جدول رقم).(11

٢٦٣

ﳍا بشكل واسﻊ ،بﺈﺯاء  %٤٫٣٣ﻓﻘﻂ عدﹼ وا ﺇ ﹼ
ال استﺠابة ﺷعﺒية لتوجيهات املرجعية ،وقد أﺛﺒتﺖ
التﺠربة واألحداث ما ذﻫﺐ اليﻪ رأي األﻏلﺒية من أﻥ ﺗوجيهات املرجعية حتﻈﻰ باستﺠابة ﺷعﺒية
واسعة  (1).وبحسﺐ حتليل النتائﺞ ﻓاﻥ االستﺠابة ليﺲ ﳍا سﺒﺐ واحد وانام ﳍا اسﺒاب منفردﺓ

أو ﳎتمعة أحيانا ،ﻓﺒعﻀهم يستﺠيﺐ ﻵراء املرجعية وﺗوجيهاﲥا بسﺒﺐ ﺛﻘتﻪ العالية بحكمة
املرجعية وقدرﲥا عىل ﺗشﺨيﺺ مواطن الﻀعﻒ والﻘوﺓ واﳋلل ،وطرح اﳊلول املناسﺒة ،التﻲ

ﺗﺼﺐ يف خدمة الﺼالﺢ العاﻡ ،وﻫو ما ذﻫﺐ اليﻪ  %٤٠٫٣٣من العينات .ﻓيام ير ﺁخروﻥ أﻥ
االستﺠابة ﻵراء املرجعية وﺗوجيهاﲥا ﺗعدﹼ بمﺜابة استﺠابة لواجﺐ رشعﻲ يفرﺽ عىل الناﺱ

الﻄاعة واال دخل يف ﳐالفة رشعية ،عىل حدﹼ اﻥ املرجﻊ يمﺜل موقﻊ نائﺐ االماﻡ الﻐائﺐ وبالتاﱄ

ﻓﻄاعتﻪ طاعة لﻺماﻡ املعﺼوﻡ ،وﻫو ما أيدﻩ  %٢٦٫٦٧من الﺬين ﺗم استﻄالﻉ ﺁرائهم يف عموﻡ

٢٦٤

املحاﻓﻈات التﻲ ﻏﻄاﻫا االستﺒياﻥ .ﻓيام عدﹼ ﺁخروﻥ أﻥ ﺗوجيهات املرجعية ﺗنسﺠم واملﺼلحة

الوطنية العليا وحتفظ مﺼالﺢ الﺒلد ومستﻘﺒل ابنائﻪ ولﺬلﻚ ﻓاﻥ االستﺠابة ﳍا بمﺜابة موقﻒ
يسوﻍ
وواجﺐ وطنﻲ ،وﻫو ما عكﺲ رأي  %٢٫٦٧من املستﺒانني .اما بعﻀهم اﻵخر ﻓﻘد ﹼ

استﺠابة املواطنني لتوجيهات املرجعية الدينية بفشل السياسيني يف مىلء الفراﻍ الﺬي ﺗرﻛﻪ

سﻘوﻁ النﻈاﻡ السابق ،وﻓشلهم يف بناء الدولة اجلديدﺓ عىل أسﺲ صحيحة ﺗﻀمن حﻘوﻕ
ﲨيﻊ العراقيني ومﺼاﳊهم  ،يف وقﺖ ﻛانﺖ ﻓيﻪ مواقﻒ املرجعية الدينية واراﺅﻫا أﻛﺜر صوابا

وحكمة وﺇخالصا من مواقﻒ السياسيني الﺬين انشﻐل الكﺜﲑ منهم باملﺼالﺢ الشﺨﺼية

واﳊﺰبية ،والﴫاﻉ عىل السلﻄة واملناصﺐ ،وﻫوما دﻓﻊ الناﺱ ﺇﱃ ﺗوجيﻪ انﻈارﻫم صوب
املرجعية الدينية لتعويﺾ ﻏياب السياسيني وﻓشلهم  ،وﻫو ما ﺗﺒناﻩ  %٩٫٣٣من العينات .ﻓيام

قال ﺁخروﻥ ﺇﻥ طﺒيعة املرحلة التﻲ يمر ﲠا العراﻕ وﻏياب الدولة ومﺆسساﲥا ،والتحديات
التﻲ واجهﺖ الﺒلد خاصة مﻊ سعﻲ بعﻀهم لﺒﺚ الفرقة وﺇﺛارﺓ الفتنة الﻄائفية والﴫاعات

 -1انﻈر اجلدول رقم).(1٢

املﺬﻫﺒية واألﺛنية ،وﺗﺼدي املرجعية للكﺜﲑ من األمور العامة ،جعل االستﺠابة ﳍا بمﺜابة ﻓهم

ملﻘتﻀيات املرحلة وﴐوراﲥا ،وﻫﺬا الرأي حﻈﻲ بتﺄييد  %٤٫٦٧ﳑن ﺗم استﻄالﻉ ارائهم.

وذﻫﺐ بعﻀهم ﺇﱃ أﻥ االستﺠابة الواسعة من لدﻥ الناﺱ ﻵراء العينات املرجعية وﺗوجهاﲥا

ال يمكن حﴫﻫا يف سﺒﺐ واحد مهام ﻛاﻥ منﻄﻘيا ،ﻓﺄحيانا ﺗتداخل ﳎموعة 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  %1٦٫٣٣من

العينات ﺇﱃ أﻥ ﻫﺬﻩ األسﺒاب ﳎتمعة ﻛانﺖ وراء االستﺠابة الشعﺒية الواسعة ﻵراء املرجعية
الدينية وﺗوجيهاﲥا.

)(1

وﱂ يﻘتﴫ ﺗﺄﺛﲑ املرجعية الدينية يف الشارﻉ العراقﻲ والرأي العاﻡ ﻓيﻪ

ﻓحسﺐ ،وانام امتد ﺇﱃ قوات االحتالل التﻲ ﻛاﻥ ﳍا سياسات وﺇرادات خاصة عملﺖ جاﻫدﺓ

عىل حتﻘيﻘها يف العراﻕ ،لكن املرجعية الدينية استﻄاعﺖ بحكمتها وحنكتها ﺗﻐيﲑ اإلرادات
األمريكية ،وﺇجﺒار قوات االحتالل عىل ﺇعادﺓ النﻈر يف قﻀايا ﻛانﺖ ﺷﺒﻪ مﺆﻛدﺓ وﳏسومة

لﻘوات االحتالل ،وﻫو ما قال بﻪ  %٥٧٫٦٧من العينات (٢).ﻏﲑ أﻥ ﺁراءﻫم ﺗفاوﺗﺖ بشﺄﻥ أﻫم

املوارد التﻲ نﺠحﺖ ﻓيها املرجعية الدينية يف ﺗﻐيﲑ اإلرادات األمريكية ،حيﺚ رأ %1٧٫٦٧

منهم أﻥ املرجعية استﻄاعﺖ ﺗﻐيﲑ اإلرادﺓ األمريكية يف موﺿوﻉ اللﺠنة التﺄسيسية التﻲ ﻛاﻥ
يراد ﳍا ﻛتابة الدستور العراقﻲ الدائم ،حيﺚ اﻥ االدارﺓ األمريكية ﻛانﺖ ﺗريد ﺗعيني جلنة ﻏﲑ

منتﺨﺒة من العراقيني  ،يعاوﳖا خﱪاء امريكيوﻥ لكتابة الدستور ،عىل أﻥ يعرﺽ عىل الشعﺐ يف

وقﺖ الحق ،لكن املرجعية أﴏت عىل أﻥ يكتﺐ الدستور الدائم من لدﻥ جلنة ﺗﺄسيسية منتﺨﺒة

مﺒارشﺓ من الشعﺐ العراقﻲ ،وأﻥ يعرﺽ الدستور بعد ﻛتابتﻪ عىل الشعﺐ يف استفتاء عاﻡ
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 اﲤاﻡ ﻛتابة الدستور من
 - 1انﻈر اجلدول رقم).(1٣
 - ٢انﻈر اجلدول رقم ).(1٤

٢٦٥

لدﻥ اللﺠنة التﺄسيسية ،طرح يف استفتاء ﺷعﺒﻲ عاﻡ حيﺚ ﺗم ﺇقرارﻩ من ﻏالﺒية الشعﺐ العراقﻲ

 ،وقد أدت املرجعية دورا ﻛﺒﲑ ًا يف حﺚ الناﺱ عىل املشارﻛة الواسعة واملكﺜفة يف عملية
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،
وﻫو الرأي الﺬي ذﻫﺐ ﺇليﻪ  %1٦٫٣٣من املﺒحوﺛني وعدﹼ وﻩ – أي ﺇقرار الدستور -املوﺿوﻉ

األبرﺯ الﺬي نﺠحﺖ املرجعية يف ﺗﻐيﲑ اإلرادﺓ األمريكية بﻪ .يف حني ذﻫﺐ  %1٨من العينات
ﺇﱃ أﻥ املرجعية الدينية استﻄاعﺖ ﺗﻐيﲑ اإلرادﺓ األمريكية عندما ﻓرﺿﺖ خيار االنتﺨابات

العامة املﺒارشﺓ بوصفﻪ منهﺞ عمل الختيار ﳑﺜﲇ الشعﺐ يف السلﻄة ،ﻛﻲ ﺗﻘﻄﻊ الﻄريق عىل

أي التفاﻑ ﳑكن يف مراحل الحﻘة عىل ﺇرادﺓ الشعﺐ العراقﻲ ،وبالتاﱄ قﻄﻊ الﻄريق اماﻡ عودﺓ
االستﺒداد والدﻛتاﺗورية والتفرد بالسلﻄة بﺄساليﺐ التفاﻓية ﺗﺼادر ارادﺓ الشعﺐ العراقﻲ .لكن

٢٦٦

العدد األﻛﱪ بنسﺒة  %٤٤٫٣٣رأوا أﻥ املرجعية نﺠحﺖ يف ﺗﻐيﲑ 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  %٨٥٫٣٣من الﺬين ﺗم استﻄالﻉ ﺁرائهم يف االستفتاء عىل الدستور
ويف االنتﺨابات ﺗﺆﻛد وجود ﺗفاعل ﺷعﺒﻲ ﻛﺒﲑ مﻊ ﺁراء املرجعية الدينية وﺗوجيهاﲥا التﻲ

دعمﺖ مﴩوﻉ بناء عراﻕ جديد قائم عىل أسﺲ دستورية مﺆسساﺗية وﺗداول سلمﻲ للسلﻄة
صناديق االقﱰاﻉ وعىل اساﺱ حتكيم اإلرادﺓ الشعﺒية من خالل االنتﺨابات ،وﻫو املﴩوﻉ
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
واالنتﺨابات ﱂ يشارﻛوا ﲨيعهم  ،عىل ما ﺗشﲑ اليﻪ نتائﺞ حتليل املعلومات يف االستﺒياﻥ،

ﺗلﺒية لنداء املرجعية ﻓﻘﻂ  ،ﻓفﻲ حني اﻛد  %٥٧٫٨1اﳖم ﺷارﻛوا استﺠابة لﻄلﺐ املرجعية
 - 1انﻈر اجلدول رقم ).(1٥

الدينية ،قال  %٢1٫٠٩اﻥ مشارﻛتهم ال عالقة ﳍا براي املرجعية ودعوﲥا يف ﻫﺬا االﲡاﻩ.

)(1

* وﺇﻥ  %٤٧٫٣٣من الﺬين ﺷارﻛوا يف ﲡربة االستفتاء واالنتﺨابات أعربوا عن اعتﻘادﻫم
بﺄﻥ الدستور ما ﻛاﻥ ليﻘر ويمرر لوال دعوﺓ املرجعية الدينية املواطنني للمشارﻛة يف االستفتاء

عىل الدستور بكﺜاﻓة والتﺼويﺖ عليﻪ ب » نعم« ،بﺈﺯاء  %٢1٫٣٣ﻛانوا ﺿد ﻫﺬﻩ الفكرﺓ حيﺚ

قالوا اﻥ الدستور ﻛاﻥ سيﻘر وﺇﻥ ﱂ ﺗدﻉ املرجعية للتﺼويﺖ عليﻪ باإلﳚاب ،عىل حني امتنﻊ
 %٣1٫٣٣عن الﻘﻄﻊ بني الرأيني (٢).وﳎمل اﳊﻘائق السابﻘة ﺗشﲑ ﺇﱃ الدور الكﺒﲑ للمرجعية

الدينية يف الﻘرار السياﳼ والتحرﻙ الشعﺒﻲ يف العراﻕ بعد العاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ،عىل الرﻏم من اﻥ
االستﺒياﻥ أﻇهر ﺗﺒاينا يف األسﺒاب التﻲ ير الناﺱ أﳖا وراء أﳘية دور املرجعية الدينية ﻫﺬا،
حيﺚ رأ  %٣٣٫٦٧من املستﺒانني أﻥ أﳘية دور املرجعية يكمن يف قدرﲥا 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 ﲠا وبحكمتها ،التﻲ جرﲠا الناﺱ عىل مد سنني طويلة  ،والسيام يف مرحلة ما
بعد العاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ،وﻫو ما أيدﻩ  %٣٣من املﺒحوﺛني  ،بﺈﺯاء  %٣٠ربﻄوا بني أﳘية دور املرجعية
وﺗﺄﺛﲑ اجلانﺐ العﻘائدي يف الناﺱ بوصفها ﲤﺜل النيابة عن اإلماﻡ الﻐائﺐ ،وأﳖم يﻘلدوﳖا
وينفﺬوﻥ ﺗوجيهاﲥا بداﻓﻊ الواجﺐ الﴩعﻲ العﻘائدي ،الﺬي يفرﺽ طاعة املﻘ ﹲلد للمﻘ ًلد ،

وﻫﺬﻩ األسﺒاب الﺜالﺛة ليسﺖ بعيدﺓ يف الواقﻊ عن بعﻀها الﺒعﺾ ،الﻥ ﻫناﻙ حالة من التالﺯﻡ

بني الﺒعﺾ منها  ،ﻓلكﻲ يتعامل الناﺱ مﻊ أوامر املرجعية وﺗوجيهاﲥا بوصفها واجﺐ رشعي ًا

عﻘائدي ًا  ،البد من أﳖم يﺜﻘوﻥ ﲠا ويﻄمﺌنوﻥ ألعلميتها  ،وﻫﺬﻩ من رشائﻂ التﻘليد لد املسلمني
الشيعة ،وﺇذا ما وﺛق ﲠا الناﺱ وقلدوﻫا رشعيا ﻓالﺷﻚ أﳖا ستكوﻥ ﻓاعلة يف حتريكهم بوصفها

مرﻛﺰ ﺛﻘل يف الرأي العاﻡ الﺬي يﻘود الﺒلد  ،أما من يعتﻘدوﻥ بﺄﻥ أﳘية دور املرجعية يكمن
 - 1انﻈر جدول رقم) ،(1٦وجدول 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.
 - ٢انﻈر جدول رقم).(1٨

٢٦٧

يف ﺗﺄﺛﲑﻫا يف السياسيني العراقيني ﻓلم ﺗتﺠاوﺯ نسﺒتهم  %٣٫٣٣من املﺒحوﺛني (1).ويﺒدو أﻥ

األسﺒاب التﻲ دعﺖ املرجعية للتدخل يف ﺗوجيﻪ الرأي العاﻡ بام يﺆﺛر يف صناعة الﻘرار السياﳼ

يف الﺒلد ماﺯالﺖ قائمة بشكل وبﺂخر لدرجة أﻥ  %٧٠من الﺬين ﺷملهم االستﺒياﻥ ﺗوقعوا أﻥ
يﺰداد دور املرجعية الدينية مستﻘﺒال يف عملية صنﻊ الﻘرار السياﳼ يف العراﻕ ،بﺈﺯاء  %٥ﻓﻘﻂ

ﺗوقعوا لﻪ اﻥ يﱰاجﻊ ،يف حني ﺗوقﻊ  %٢٣٫٣٣أﻥ يﺒﻘﻰ مستو ﺗﺄﺛﲑ املرجعية الدينية يف الﻘرار
السياﳼ عىل وﺿعﻪ اﳊاﱄ ،ما يعكﺲ انﻄﺒاعا ﺷعﺒيا واسعا بحاجة الﺒلد والعملية السياسية
ﻓيﻪ ﺇﱃ رقابة املرجعية الدينية وﺗدخلها يف الوقﺖ املناسﺐ يف ﻇل استمرار التهديدات األمنية
واملشاﻛل السياسية واالخفاقات اﳋدمية والفسادين املاﱄ واألداري يف مفاصل الدولة.

)(٢

أما يف اجلانﺐ األمنﻲ ﻓﻘد سﺠل دور املرجعية حﻀورا واﺿحا ،والسيام مﻊ ﻏياب الدولة
وأجهﺰﲥا األمنية ﲤام ًا يف بعﺾ املراحل ،وﺗدﻓق اﻵالﻑ من اإلرﻫابيني من خارج اﳊدود،

٢٦٨

وﻫم ﳛملوﻥ مشاريﻊ طائفية وﺗكفﲑية ﱂ 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 الكﺜﲑ من مشاريﻊ اجلامعات

التكفﲑية قد ﻓشلﺖ يف حتﻘيق أﻫداﻓها  ،ﻓاﻥ ﺗفﺠﲑ قﺒة االمامني العسكريني  يف سامراء عاﻡ
٢٠٠٦ﻡ ،نﺠﺢ يف خلق ردﺓ ﻓعل قوية يف االوساﻁ الشيعية التﻲ ﺗتعامل بﻘداسة ﻏﲑ قابلة
للنﻘاﺵ مﻊ مﻘامات األئمة املعﺼومني ،ﻛاﻥ يمكن أﻥ ﺗتﻄور أﻛﺜر لوال ﺗدخل املرجعية
الدينية التﻲ ادرﻛﺖ بوﺿوح أﻥ ﻫدﻑ التفﺠﲑ ﻫو أﺷعال ﻓتيل اﳊرب األﻫلية بني الﻄوائﻒ
اإلسالمية ﻛﻲ ﺗتمكن املﺠاميﻊ التكفﲑية من حتﻘيق أجندﲥا يف الﺒالد ،ﻓسارعﺖ املرجعيات
الدينية ﺇﱃ التحرﻙ لﻀﺒﻂ ردود أﻓعال الشارﻉ وﲥدئتﻪ وﺗوجيهﻪ صوب االحتﺠاج السلمﻲ

 ،ولﺬلﻚ عدﹼ  %٦٥٫٦٧من العينات أﻥ موقﻒ املرجعية الدينية باﺯاء ﺗفﺠﲑات سامراء ﻛاﻥ

جيدا جدا يف ﺿﺒﻂ األوﺿاﻉ وأﻓشال ﳐﻄﻂ ﺇﺷعال اﳊرب األﻫلية يف العراﻕ ،ﻓيام وصفﻪ
 - 1انﻈر جدول رقم ).(1٩
 - ٢انﻈر اجلدول رقم).(٢٠

 %٢٤٫٣٣بانﻪ ﻛاﻥ جيدا (1).وﻛانﺖ ﻫناﻙ قناعة ﺷﺒﻪ ﻛاملة باﻥ األمور يف العراﻕ بعد ﺗفﺠﲑ

العسكريني ﻛانﺖ ﺗتﺠﻪ صوب اﳊرب األﻫلية والﻄائفية لوال ﺗدخل املرجعية الدينية ودعواﲥا
للتهدئة ونﺒﺬ العنﻒ  ،وقد اﻛد  %٩٢من عينة الﺒحﺚ اﻥ العراﻕ ﻛاﻥ سيشهد حربا اﻫلية

بعد ﺗفﺠﲑ اإلمامني العسكريني  لوال ﺗدخل املرجعية الدينية وﺿﺒﻄها لردﺓ ﻓعل الشارﻉ

الشيعﻲ ،وبالتاﱄ ﻓﺈﻥ ﻫﺬا اإلﲨاﻉ الشعﺒﻲ الواسﻊ يعكﺲ قناعة عريﻀة يف أوساﻁ الرأي العاﻡ
العراقﻲ أﻥ املرجعية الدينية نﺠحﺖ يف ﲡنيﺐ العراﻕ ﺷﺒﺢ اﳊرب الﻄائفية املدمرﺓ ،ﺗﺄﺛﲑﻫا

يف الرأي العاﻡ العراقﻲ وما حتﻈﻰ بﻪ من احﱰاﻡ وطاعة يف اوساﻁ الشيعة العراقيني بﺼورﺓ
خاصة ،استﺜمرﺗﻪ يف دﻓﻊ الشارﻉ الشيعﻲ باﲡاﻩ التهدئة وﺿﺒﻂ النفﺲ.

)(٢

ويمﺜل موقﻒ املرجعية الدينية من الساسة العراقيني رﻓﻀا وقﺒوال ﳍم  ،أحد املواقﻒ التﻲ

ﺗرﻛﺖ أﺛرا واﺿحا يف الشارﻉ العراقﻲ  ،ﻓﻘد أعلنﺖ املرجعية رﻓﻀها استﻘﺒال السياسيني
العراقيني بسﺒﺐ ﻓشلهم يف ﺗﻘديم اﳋدمات للمواطنني وعدﻡ الوﻓاء بتعهداﲥم االنتﺨابية
وﻓشلهم يف ادارﺓ امللﻒ األمنﻲ ومنﻊ استهداﻑ املدنيني املستمر بالسيارات املفﺨﺨة ،وﻫﺬا

املوقﻒ حاﺯ عىل ﺗﺄييد  %٦٥من الﺬين ﺷملهم االستﺒياﻥ  ،وﻫو يعكﺲ نسﺒة ﺗفاعل عالية
مﻊ موقﻒ املرجعية الدينية عىل الرﻏم من أﻥ الكﺜﲑ من السياسيني ينتموﻥ ﺇﱃ أحﺰاب قوية
ومتنفﺬﺓ وﳍا قواعد ﺷعﺒية ﻏﲑ قليلة (٣).ﻏﲑ اﻥ قراءات املستﺒانني ألسﺒاب الﻘرار ودواﻓعﻪ

ﻛانﺖ متﺒاينة  ،ﻓفﻲ حني رأ  %1٤منهم أﻥ سﺒﺐ الﻘرار ﻫو اإلعراب عن االستياء
واالحتﺠاج عىل عمل السياسيني وسلوﻛياﲥم  ،ذﻫﺐ  %1٧ﺇﱃ اﻥ اﳍدﻑ من وراء الﻘرار ﻫو

ﻛشﻒ ﺗﻘﺼﲑ السياسيني أماﻡ الناﺱ  ،عىل حدﹼ اﻥ الكﺜﲑ من الناﺱ بدأ ﳛمل املرجعية اخﻄاء
السياسيني ﻛوﳖا حﺜﺖ الناﺱ عىل املشارﻛة يف االنتﺨابات التﻲ جاءت ﲠﺆالء السياسيني ،عىل

حني رأ  %٢1٫٣٣اﻥ املرجعية أرادت من وراء قرارﻫا ﺗشﺠيﻊ السياسيني عىل مراجعة
 - 1انﻈر جدول رقم ).(٢1
 - ٢نﻈر جدول رقم ).(٢٢
 - ٣انﻈر جدول رقم ).(٢٣

٢٦٩

أنفسهم وسياساﲥم يف املرحلة املاﺿية وﳏاولة حتسني أداءﻫم خالل املرحلة املﻘﺒلة ،اال اﻥ
 %٤٧٫٦٧من العينات اﺗفﻘوا عىل أﻥ األسﺒاب السالفة ﳎتمعة ﺗﻘﻒ وراء قرار املرجعية برﻓﺾ
استﻘﺒال السياسيني ،بمعنﻰ أﻥ املرجعية أرادت ارسال أﻛﺜر من رسالة يف وقﺖ واحد ،ﻓهﻲ

أعربﺖ عن احتﺠاجها عىل عمل السياسيني ﻏﲑ املﻘنﻊ وﻓشلهم الﺬريﻊ والسيام يف املﺠالني
األمنﻲ واﳋدمﻲ ،وﻛشﻒ ﺗﻘﺼﲑﻫم أماﻡ الرأي العاﻡ العراقﻲ ) ودعﺖ يف مراحل الحﻘﻪ

الناﺱ ﺇﱃ عدﻡ اعادﺓ انتﺨاب املﻘﴫين( ،وأرادت ﺗشﺠيﻊ السياسيني عىل حتسني أدائهم
وﺗﻘديم خدمات اﻓﻀل للمواطنني ووقﻒ نﺰيﻒ الدﻡ العراقﻲ بوﺿﻊ خﻄﻂ ﻓاعلة لﻀﺒﻂ
االوﺿاﻉ األمنية (1).وألﻥ األوﺿاﻉ يف العراﻕ عاﺷﺖ حالة من الﻘلق األمنﻲ الكﺒﲑ وعدﻡ

االستﻘرار ،ﻓﻘد ﻇلﺖ املرجعية الدينية ﺗتابﻊ اﳋروقات األمنية عن ﻛﺜﺐ وﺗوجﻪ الﺒيانات
والتﴫﳛات والرسائل املﺒارشﺓ وﻏﲑ املﺒارشﺓ وبﺼورﺓ مستمر‘ ﺇﱃ اﳊكومة والﻘيادات

٢٧٠

األمنية من أجل ﺿﺒﻂ األوﺿاﻉ األمنية وﲪاية ارواح الناﺱ ووقﻒ التدﻫور األمنﻲ  ،ويف

بعﺾ اﳊاالت أصدرت املرجعية الدينية بيانات استنكار ألحداث أمنية معينة ،وبعﺾ ﺗلﻚ
الﺒيانات ﲪلﺖ انتﻘادات الذعة للحكومة والﻘيادات األمنية ،ﺇال أﳖا ﱂ ﺗتﺨﺬ خﻄوات عملية

يف ﺇدارﺓ امللﻒ األمنﻲ وﺗوجيهﻪ ﻛام ﻓعلﺖ بعد العارش من حﺰيراﻥ عاﻡ ٢٠1٤ﻡ ،حني سﻘﻄﺖ
ﳏاﻓﻈة نينو ﺛم صالح الدين وأجﺰاء من ﳏاﻓﻈة ﻛرﻛوﻙ وديﺈﱃ بيد ﳎاميﻊ داعش التكفﲑية ،

حيﺚ أصدرت ﻓتو الوجوب الكفائﻲ التﻲ دعﺖ ﻓيها الﻘادرين عىل ﲪل السالح للدﻓاﻉ عن

الوطن بوجﻪ املد التكفﲑي الداعﴚ .وقد ﻛشفﺖ الفتو عن ﺗﺄﺛﲑ واسﻊ للمرجعية الدينية
يف الشارﻉ العراقﻲ أﺛار الكﺜﲑ من املراقﺒني ،ودعا جهات أخر ﺇﱃ أعادﺓ ﺗﻘييم موقﻊ املرجعية
الدينية يف العراﻕ ،حيﺚ ﺗﻄوﻉ أﻛﺜر من مليوﲏ مواطن خالل ﻓﱰﺓ قياسية ،ووصلﺖ طالئﻊ

املتﻄوعني ﺇﱃ مناطق الﻘتال بﺄسلحتها الشﺨﺼية قﺒل أﻛامل االستعدادات لتﻄوعهم وﺗدريﺒهم
من لدﻥ اجلهات اﳊكومية ،وبالفعل لعﺒﺖ ﻓتو الوجوب الكفائﻲ دورا جيدا جدا يف اﳊرب

 - 1انﻈر جدول رقم).(٢٤

عىل التنﻈيامت األرﻫابية بحسﺐ  %٨٤٫٦٧من العينات يف االستﺒياﻥ ،ﻓيام قال %1٢٫٣٣
بﺄﳖا ﻛانﺖ جيدﺓ (1).وقد ذﻫﺐ  %1٧٫٦٧من مﺆيدي الفتو يف العينة ﺇﱃ أﳖا أدت ﺇﱃ وقﻒ

اﳖيار الدولة العراقية ،عىل حني وصفها  %٨منهم بﺄﳖا أوقفﺖ اﳖيار اجليش والﻘوات األمنية،

وأﳖا أﻓشلﺖ مﴩوﻉ ﺗﻘسيم العراﻕ بحسﺐ  %٥٫٦٧من العينات  ،ومﺜلهم رأو أﳖا نﺠحﺖ
يف ﲪاية املدﻥ املﻘدسة ،عىل حدﹼ أﻥ داعش ﴏحﺖ بعد سﻘوﻁ نينو ،وصالح الدين أﻥ

اﳍدﻑ التاﱄ ﻫو بﻐداد ،وﻛربالء ،والنﺠﻒ ،ﺇال أﻥ الكم االﻛﱪ من االرﺁء ومﻘدارﻩ  %٦٠رأ
اﻥ ﻓتو الوجوب الكفائﻲ حﻘﻘﺖ ﻛل ﺗلﻚ االﻫداﻑ  ،أي أﳖا أوقفﺖ اﳖيار الدولة العراقية

وقواﲥا األمنية والعسكرية ،واﻓشلﺖ مﴩوﻉ ﺗﻘسيم العراﻕ عىل دولة ﺷيعية وأخر سنية

وﺛالﺜة ﻛردية وﺗم ﺗداولﻪ ﺇعالميا وبﺼورﺓ واسعة يف اوقات سابﻘة ،ومنعﺖ وصول داعش ﺇﱃ
املدﻥ الدينية املﻘدسة لد الشيعة وﻫﻲ ﻛربالء والنﺠﻒ والكاﻇمية وسامراء (٢).اما االستﺠابة

الواسعة وامللفتة للنﻈر لفتو الوجوب الكفائﻲ التﻲ أصدرﲥا املرجعية الدينية يف  1٤حﺰيراﻥ
عاﻡ ٢٠1٤ﻡ ،أي بعد أربعة اياﻡ من سﻘوﻁ املوصل  ،ﻓﻘد ارجعها  %٢٣من العينية املﺒحوﺛة

ﺇﱃ طاعة الناﺱ للمرجعية الدينية التﻲ ﲤتلﻚ سلﻄة روحية عىل الفرد الشيعﻲ ﻇلﺖ عىل

الدواﻡ مﺼدر قلق لﻸنﻈمة الشمولية والدﻛتاﺗورية ،وﻫﻲ سلﻄة يراﻫا الرأي العاﻡ الشيعﻲ
امتدادا لسلﻄة األئمة املعﺼومني بﺼورﺓ أو بﺄخر ،يف حني قال  %٦٫٣٣أﻥ االستﺠابة

ﻛانﺖ للحفاﻅ عىل أمن العراﻕ بﴫﻑ النﻈر عن التفسﲑ املﺬﻫﺒﻲ او الﻄائفﻲ ،عىل حدﹼ اﻥ
اﳊشد ﺿم متﻄوعني من أدياﻥ ومﺬاﻫﺐ وقوميات متعددﺓ وﱂ يﻘتﴫ عىل الشيعة ﻓﻘﻂ وﺇﻥ

ﻛاﻥ الكم االﻛﱪ منهم ،وقال  %٦اﻥ االستﺠابة ﻛانﺖ ﲠدﻑ منﻊ ﺗشﻈﻲ العراﻕ وﺗﻘسيمﻪ

عىل أسﺲ طائفية وقومية  ،وربام حتويلﻪ ﺇﱃ ﻛيانات متناحرﺓ ﻓيام بينها ،ﻓيام أعﻄﻰ %٥٫٦٧
من املستﺒانني ﺗفسﲑا ﻓكريا لالستﺠابة الشعﺒية لفتو الوجوب الكفائﻲ بالرﻏﺒة بالتﺼدي
للتمدد املحتمل للفكر التكفﲑي ﺇﱃ مناطق العراﻕ األخر ،بوصفﻪ ﻓكرا مدمرا للنسيﺞ

 - 1انﻈر جدول رقم).(٢٥
 - ٢انﻈر جدول رقم ).(٢٦

٢٧1

االجتامعﻲ ولﻘيم السلم والتعايش؛ ألنﻪ يﻘوﻡ عىل اساﺱ الﻘمﻊ واالﻛراﻩ ورﻓﺾ اﻵخر
،ويسعﻰ لنﴩ سلوﻛيات وأﻓكار أقرب ﺇﱃ قيم اجلاﻫلية والﺒداوﺓ وقسوﺓ الﺼحراء منها ﺇﱃ

سامحة اإلسالﻡ  ،وﺗﺄﻛيدﻩ قيم السالﻡ واملحﺒة والتعايش السلمﻲ وقﺒول االختالﻑ الفكري
ﻏﲑ املهدد للسلم االجتامعﻲ والﻘيم النﺒيلة ،يف حني قال  %٥٩من عينة الﺒحﺚ أﻥ األسﺒاب
املتﻘدمة ﲨيعا ﻛانﺖ وراء استﺠابة ﺗلﻚ اﳊشود الﺒﴩية املليونية لفتو املرجعية  ،لدرجة

أجﱪت املرجعية عىل اصدار ﺗوﺿيحات الحﻘة استﺜنﺖ ﻓيها املوﻇفني ورشائﺢ أخر من
ﺗلﻚ الفتو ،يف الوقﺖ اﳊاﴐ عىل أقل ﺗﻘدير (1).وﻛانﺖ للعينات قراءﺓ أخر اﻛﺜر عمومية

وأقل ﲣﺼيﺼا من الﻘراءﺓ السابﻘة  ،حيﺚ ﻓرس  %٣٣منهم اندﻓاﻉ الناﺱ ملﻘاﺗلة اإلرﻫاب بعد

سﻘوﻁ نينو ومناطق ﺁخر يف  1٠حﺰبراﻥ ٢٠1٤ﻡ بﺄنﻪ استﺠابة لفتو الوجوب الكفائﻲ

التﻲ أصدرﲥا املرجعية بعد أربعة اياﻡ من ذلﻚ التاريﺦ ،بﺈﺯاء  %٤٫٦٧ر ﹼدوﻫا ﺇﱃ مشاعر وطنية
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دﻓعﺖ املواطنني للتﻄوﻉ بعد أﻥ بات واﺿحا أﻥ االﳖيار الﺬي سﺒﺒﻪ سﻘوﻁ املوصل يف مﺆسسة
اجليش ويف اﳊالة املعنوية العامة ﻛاﻥ ﻛﺒﲑا وخﻄﲑا وينﺬر بكوارث أخر عىل الوحدﺓ الوطنية

العراقية ،وذﻫﺐ  %٤من العينة ﺇﱃ أﻥ رﻓﺾ املنهﺞ االرﻫاﰊ لداعش واجلامعات االرﻫابية
األخر املتحالفة معها ﻛاﻥ السﺒﺐ وراء استﺠابة العراقيني للفتو ،يف حني ﲨﻊ %٥٨٫٣٣

من العينة ﻫﺬﻩ األسﺒاب الﺜالﺛة ،ﻓهﻲ ﳎتمعة أﻓرﺯت ﻫﺬﻩ االستﺠابة الشعﺒية الواسعة لفتو

الوجوب الكفائﻲ  ،التﻲ أحدﺛﺖ بدورﻫا ﺗﻐيﲑات عىل االرﺽ حولﺖ معادالت الﴫاﻉ
العسكري والنفﴘ واملعنوي واالعالمﻲ لﺼالﺢ العراﻕ ،بل واﺛرت يف املوقﻒ الدوﱄ الﺬي
بدأ يائسا يف بداية األمر من قدرﺓ اجليش العراقﻲ عىل ﲪاية الﺒلد من ﲥديدات داعش ،وقد

صدرت ﺗﴫﳛات ﻛﺜﲑﺓ يف ﻫﺬا االﲡاﻩ ،لدرجة أﻥ الواليات املتحدﺓ دعﺖ ﺇﱃ ﺇنشاء حتالﻒ
دوﱄ واسﻊ ملواجهة ﺗﻘدﻡ داعش يف العراﻕ ،لكن املوقﻒ الدوﱄ ﺗﻐﲑ ﻛﺜﲑا بعد االنتﺼارات

التﻲ حﻘﻘها اﳊشد الشعﺒﻲ بالتعاوﻥ مﻊ اجليش والﴩطة واالجهﺰﺓ األمنية األخر
 - 1انﻈر جدول رقم).(٢٧

والﺼحوات والﺒيشمرﻛة ،وﺗراجﻊ اﳊديﺚ عن ﻓكرﺓ ﺇرسال قوات برية من التحالﻒ الدوﱄ

بﻘيادﺓ الواليات املتحدﺓ األمريكية ﺇﱃ العراﻕ ملحاربة داعش  ،وحل ﳏلﻪ اعﱰاﻑ بﺄﻥ اجليش
واﳊشد الشعﺒﻲ والﺒيشمرﻛة والﺼحوات قادرﺓ عىل مواجهة داعش عىل األرﺽ مﻊ بعﺾ
الدعم التسليحﻲ واجلوي واالستﺨﺒاري من التحالﻒ ودول العاﱂ اﻵخر.

)(1

وما ﻛشفﻪ االستﺒياﻥ عن مد ﺗﺄﺛﲑ املرجعية الدينية يف الرأي العاﻡ العراقﻲ ،الﺬي ﲡاوﺯ ﻛل
املﺆﺛرات الداخلية واﳋارجية أيﻀا  ،البد من أﻥ ﳚعل الﺒحﺚ يﻄرح ﺗساﺅلني مهمني االول

عن ﺛﻘل املرجعية الدينية ،او بكلمة ادﻕ موقﻊ املرجعية الدينية يف سلم الﻘو املﺆﺛرﺓ يف املشهد
العراقﻲ ،والﺜاﲏ عام اذا ﻛاﻥ يﺆيد استمرار ﻫﺬا الدور يف املرحلة املﻘﺒلة ،وقد ﻛشفﺖ أجوبة

من استهدﻓهم االستﺒياﻥ عن أﻥ  %٨٠من الرأي العاﻡ العراقﻲ يﻀﻊ املرجعية الدينية يف املﻘاﻡ

االول من حيﺚ التﺄﺛﲑ يف الساحة العراقية يف الوقﺖ اﳊاﴐ ،بفارﻕ ﻛﺒﲑ عن من وﺿعها يف

املرﺗﺒة الﺜانية ،وﻫم  %1٧٫٦٧من العينات (٢).وقد أيد  %٧1٫٦٧من العينات استمرار أداء

املرجعية دور املوجﻪ للرأي العاﻡ العراقﻲ وبالتاﱄ الﻘرار السياﳼ يف الﺒالد ،بﺈﺯاء  %٣٫٦٧ﻓﻘﻂ

عارﺿوا ذلﻚ ،يف حني ربﻂ  %٢٤٫٦٧منهم استمرار ﻫﺬا الدور ولكن يف ﳎاالت ﳏددﺓ.

)(٣

 - 1انﻈر جدول رقم).(٢٨
 - ٢انﻈر جدول رقم ).(٢٩
 - ٣انﻈر جدول رقم ).(٣٠
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اﻟ�اﺗﻤﺔ

اﳋتاﻡ

اﻥ املرجعية الدينية يف النﺠﻒ ،واﻥ ﱂ ﺗكن من دعاﺓ التدخل يف العمل السياﳼ ،ﺗﺆدي ومنﺬ

سﻘوﻁ النﻈاﻡ السابق عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ ،دورا مهام ورئيسيا يف العراﻕ وصناعة الﻘرار السياﳼ من
خالل سيﻄرﲥا الروحية عىل الرأي العاﻡ العراقﻲ ،وقدرﲥا عىل ﺗوجيهﻪ بشكل يﺆﺛر ﻓيﻪ الراي

العاﻡ عىل صناعة الﻘرار السياﳼ بل وادارﺓ العملية السياسية برمتها ،وعليﻪ يمكن اﳋروج
بالنتائﺞ االﺗية-:

 -1املرجعية الدينية ،املﺆﺛر االول واالقو يف الرأي العاﻡ العراقﻲ يف مرحلة ما بعد التاسﻊ

من نيساﻥ عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ.

 -٢املرجعية ﺗستﺨدﻡ أساليﺐ متنوعة يف التواصل مﻊ الرأي العاﻡ العراقﻲ وﺗوجيهﻪ صوب

املﻄالﺒة بحﻘوقﻪ املﴩوعة.

 -٣نﺠحﺖ املرجعية الدينية من ﲡاوب الرأي العاﻡ العراقﻲ معها يف ﻓرﺽ اإلرادﺓ الشعﺒية

سوﺁء عىل سلﻄات االحتالل اﻡ الﻘو السياسية العراقية.

ﹸ
الدينية اﺛﺒتﺖ عىل مد السنوات التﻲ أعﻘﺒﺖ سﻘوﻁ النﻈاﻡ السابق قدرﲥا عىل
 -٤املرجعية
قراءﺓ األحداث بﺒعد مستﻘﺒﲇ والتحرﻙ بحﺬر ﺷديد وحكمة عالية.

 -٥املرجعية الدينية انفتحﺖ عىل العاﱂ واألمم املتحدﺓ ،واستﺨدمﺖ خﻄابا ﳛاﻛﻲ الﻘانوﻥ
الدوﱄ وقواعد حﻘوﻕ االنساﻥ.

 -٦املرجعية الدينية يف النﺠﻒ األرشﻑ ﺗﻘﻒ يف املرﺗﺒة االوﱃ من حيﺚ التﺄﺛﲑ يف صناعة
الﻘرار السياﳼ يف العراﻕ بتﺄﺛﲑﻫا يف الرأي العاﻡ الﺬي يﺆﺛر بدورﻩ يف صناﻉ الﻘرار.

 -٧املرجعية الدينية نﺠحﺖ يف ﺗﻐيﲑ الكﺜﲑ من اﳋﻄﻂ االمريكية لعراﻕ ما بعد عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ.

 -٨املرجعية الدينية نﺠحﺖ يف وﺿﻊ األسﺲ لﺒناء دولة مدنية دستورية يف العراﻕ بعد سﻘوﻁ

النﻈاﻡ السابق.
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 -٩املرجعية الدينية ﻫﻲ من دﻓعﺖ الشعﺐ العراقﻲ للمشارﻛة الواسعة يف االستفتاء عىل
الدستور واقرارﻩ واملشارﻛة يف التﺠارب االنتﺨابية عىل الرﻏم من املﺨاطر االمنية.

 -1٠املرجعية الدينية استﻄاعﺖ ﺿﺒﻂ األوﺿاﻉ يف العراﻕ واﳊد من االنفالت األمنﻲ
واالجتامعﻲ بعد سﻘوﻁ النﻈاﻡ ومنﻈومتﻪ األمنية واﳊﺰبية وحل اجليش واألجهﺰﺓ األمنية بعد

االحتالل عاﻡ ٢٠٠٣ﻡ.

 -11املرجعية الدينية نﺠحﺖ يف ﺇﹺﻓشال ﳐﻄﻄات جر العراﻕ صوب الفتنة الﻄائفية واﳊرب
األﻫلية.

 -1٢أﻥ ﻓتو الوجوب الكفائﻲ التﻲ أصدرﲥا املرجعية الدينية ﻫﻲ من أوقﻒ اﳖيار اجليش

العراقﻲ وأالجهﺰﺓ االمنية بعد سﻘوﻁ نينو ،وصالح الدين ،وأجﺰاء من دياﱃ ،وﻛرﻛوﻙ يف
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حﺰيراﻥ عاﻡ ٢٠1٤ﻡ.

 -1٣أﻥ املرجعية الدينية استﻄاعﺖ طمﺄنة ﳐاوﻑ بعﺾ الدول العاملية واالقليمية من احتامل

قياﻡ دولة دينية يف العراﻕ بالدعوﺓ اﱃ دولة مدنية دستورية مﺆسساﺗية ديمﻘراطية ،وحﺚ رجال
الدين عىل عدﻡ التدخل يف الشﺆوﻥ السياسية وا ﹺ
إلدارية للدولة.

 -1٤نسﺒة ﻛﺒﲑﺓ من العراقيني ﺗﺜق بحكمة املرجعية وقدرﲥا عىل ﲪاية العراﻕ.

 -1٥أﻥ دور املرجعية االساﺱ يف ﺇدارﺓ الشﺄﻥ العراقﻲ وﺗوجيﻪ الرأي العاﻡ سوﻑ يستمر
مادامﺖ أوﺿاﻉ العراﻕ ﻏﲑ مستﻘرﺓ ،واملﺨاطر األمنية حتيﻂ بﻪ.

 -1٦املرجعية الدينية أ ﹼدت دورا يف ﺗﻘريﺐ وجهات النﻈر بني مكونات الشعﺐ العراقﻲ ﻛوﳖا
حتﻈﻰ بﺜﻘة واحﱰامهم اجلميﻊ.

 -1٧عىل مد السنوات املاﺿية بعد سﻘوﻁ النﻈاﻡ ،أﴏت املرجعية الدينية عىل استﺨداﻡ

خﻄاب وطنﻲ معتدل ،وﱂ ﺗستﺨدﻡ لﻐة حتريﻀية او طائفية.

 -1٨ﲤكنﺖ املرجعية الدينية وعﱪ ﺛﻘلها الكﺒﲑ لد الرأي العاﻡ العراقﻲ يف ﲪاية االمالﻙ

العامة ومنﻊ التﺠاوﺯ عىل املﺆسسات اﳊكومية ،ومنﻊ عمليات االنتﻘاﻡ بعد سﻘوﻁ النﻈاﻡ

السابق.

 -1٩وقفﺖ املرجعية بالﻀد من أي قرار سياﳼ يﺆﺯﻡ العالقة بني مكونات الشعﺐ

العراقﻲ ،وﱂ ﺗﱰدد يف انتﻘاد بعﺾ السلوﻛيات السياسية علنا.
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اﻟﻤﺼاﺩﺭ

 -1ابن منﻈور ،ﲨال الدين ﳏمد بن مكرﻡ ،لساﻥ العرب ،ج ،٥بﲑوت ،دار صادر للﻄﺒاعة.

 -٢اﲪد عﲇ اﳋفاجﻲ ،اﳊرﻛات االسالمية املعاﴏﺓ والعنﻒ ،دار الشﺆوﻥ الﺜﻘاﻓية العامة،
العراﻕ ،بﻐداد.٢٠٠٩ ،

 -٣اﲪد ﻓتﺢ اﷲ ،معﺠم الفاﻅ الفﻘﻪ اجلعفري ،مﻄابﻊ املدخول ،ﻁ) ،1الدماﻡ .(1٩٩٤

 -٤اسحاﻕ نﻘاﺵ ،ﺷيعة العراﻕ ،ﻁ ،1قم ،ﺇيراﻥ ،منشورات املكتﺒة اﳊيدرية ،مﻄﺒعة أمﲑ،
1٩٩٨ﻡ.

 -٥بول بريمر ،عاﻡ قﻀيتﻪ يف العراﻕ ،ﺗرﲨة عمر االيوﰊ ،دار الكتاب العرﰊ ،بﲑوت ،ﻁ،1

.٢٠٠٦

 -٦ﺗوﻓيق السيﻒ ،ﺿد االستﺒداد الفﻘﻪ السياﳼ الشيعﻲ يف عﴫ الﻐيﺒة ،املرﻛﺰ الﺜﻘايف العرﰊ،

بﲑوت ،لﺒناﻥ.1٩٩٩،

 -٧جعفر باقر ﳏﺒوبة ،مايض النﺠﻒ وحاﴐﻫا ،النﺠﻒ االرشﻑ ،املﻄﺒعة اﳊيدرية 1٩٨٥،ﻡ.

 -٨جودت الﻘﺰوينﻲ ،املرجعية الدينية العليا عند الشيعة االمامية ،مﻄﺒعة اﳋﺰاﻥ إلحياء
الﱰاث ،بﲑوت ،لﺒناﻥ ،ﻁ.٢٠1٤، ٢

 -٩حامد الﺒياﰐ ،االرﻫاب يف العراﻕ وخﻄورﺓ انتﻘالﻪ اﱃ دول املنﻄﻘة والعاﱂ ،مﺆسسة ﺷهيد
املحراب ،بﻐداد.٢٠٠٥ ،

 -1٠حامد اﳋفاﻑ ،الرحلة العالجية لسامحة السيد السيستاﲏ واﺯمة النﺠﻒ عاﻡ ،٢٠٠٤

ﻁ ،٣دار املﺆرخ العرﰊ ،بﲑوت لﺒناﻥ.٢٠1٣،

 -11حامد اﳋفاﻑ ،النﺼوﺹ الﺼادرﺓ عن سامحة السيد السيستاﲏ ،ﻁ ،٦دار املﺆرخ العرﰊ،

بﲑوت ،لﺒناﻥ٢٠1٥ ،ﻡ.

 -1٢حسن العلوي ،اسوار الﻄني ،دار الكنوﺯ العربية ،بﲑوت ،لﺒناﻥ.1٩٩٥ ،

 -1٣حسن العلوي ،الشيعة والدولة الﻘومية يف العراﻕ  1٩1٤ﻡ1٩٩٠-ﻡ ،دار سﺒحاﻥ ،قم،
ﺇيراﻥ.٢٠٠٥،
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 -1٤حسن عﺒاﺱ نﴫ اﷲ ،النﺠﻒ االرشﻑ الق معرﻓة ووﻫﺞ نﻀال ،دار الﻘارﺉ للﻄﺒاعة
والنﴩ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ.٢٠1٤،

 -1٥حسني عىل العﺒادي ،املرجعية الﺼاﳊة ،مﻄﺒعة الﴩوﻕ ،النﺠﻒ االرشﻑ.٢٠1٩،

 -1٦ﲪيد الدﻫلوي ،املرجعية بني الواقﻊ والﻄموح ،مﺆسسة العارﻑ للمﻄﺒوعات ،بﲑوت،

لﺒناﻥ.٢٠٠٥،

 -1٧حسني خﴬ الﻈاملﻲ ،ﻓﺼل الدين عن السياسة ﻓكرﺓ استعامرية ،مﻄﺒعة مﺆسسة الﺒالﻍ

بﲑوت ،لﺒناﻥ.٢٠٠٥،

 -1٨حسني عﲇ الفاﺿﲇ ،اﳊوﺯﺓ العلمية ،دراسة وحتليل ،اﳊوﺯﺓ العلمية الﺰينﺒية نموذجا
ﳎلة املرﺷد ،سوريا – دمشق ،العددين  1٧ـ .٢٠٠٤ ،1٨
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 -1٩حسني عﲇ الفاﺿﲇ ،االماﻡ السيستاﲏ امة يف رجل ،ﻁ ،1موسسة الﺒالﻍ للﻄﺒاعة
والنﴩ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ.٢٠٠٨،

 -٢٠رﺯاﻕ ﳐور داود ،املرجعية الدينية والعمل السياﳼ ،مﻄﺒعة الﻐدير ،الﺒﴫﺓ.٢٠٠٤،

 -٢1رسول جعفرياﻥ ،التشيﻊ يف العراﻕ وصالﺗﻪ باملرجعية وﺇيراﻥ ،مكتﺒة ﻓﺨراوي ،املنامة،

الﺒحرين.٢٠٠٨ ،

 -٢٢رﺷيد اﳋيوﻥ ،ﺁماﱄ السيد طالﺐ الرﻓاعﻲ ،ﻁ ،٢دار مدارﻙ للنﴩ ،دﰊ،

االمارات.٢٠1٢،

 -٢٣رﺷيد اﳋيوﻥ ،الﻫوت السياسة االحﺰاب واﳊرﻛات الدينية يف العراﻕ ،منشورات

اجلمل ،ﻁ ،1بﻐداد بﲑوت اربيل.٢٠٠٩ ،

 -٢٤سامﻲ الﺒﻐدادي ،الفكر السياﳼ الﺜوري لﻺماﻡ اﳋمينﻲ وأﺛرﻩ يف الفكر السياﳼ
العراقﻲ ،مرﻛﺰ اﳍد للدراسات اﳊوﺯوية ،مﻄﺒعة الﺒينة ،النﺠﻒ ،العراﻕ.٢٠11،

 -٢٥سامﻲ الﺒﻐدادي ،مﺒادﺉ الدولة والﻘيادﺓ لد مراجﻊ اﳊوﺯﺓ العلمية ،مﻄﺒعة الﺒينة،

النﺠﻒ االرشﻑ.٢٠1٠،

 -٢٦سليم اجلﺒوري ،السيد السيستاﲏ مرجعية االنسانية والعيش املشﱰﻙ ،ﻁ ،1دار الراﻓدين
للﻄﺒاعة والنﴩ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ.٢٠1٣،

 -٢٧سيﻒ اﳋياﻁ ،ﻛيﻒ حكموا العراﻕ اوراﻕ يف دﻫاليﺰ ﳎلﺲ اﳊكم ،مﻄﺒعة مﺆسسة
السفﲑ ،بﻐداد٢٠٠٥ ،ﻡ.

 -٢٨صادﻕ حﻘيﻘﺖ ،ﺗوﺯيﻊ السلﻄة يف الفكر السياﳼ الشيعﻲ ،ﺗرﲨة حسني صايف ،مرﻛﺰ
اﳊﻀارات لتنمية الفكر االسالمﻲ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ.٢٠1٤ ،

 -٢٩صدر الدين الﻘﺒانﺠﻲ ،اﳊوﺯﺓ العلمية يف املعﱰﻙ الﺜﻘايف والسياﳼ ،مﺆسسة احياء

الﱰاث الشيعﻲ ،النﺠﻒ.1٤٢٧،

 -٣٠صدر الدين الﻘﺒانﺠﻲ ،بحوث يف خﻂ املرجعية ،سلسلة دراسات سياسية ،ﻁ 1قم –
ﺇيراﻥ ،ﺇصدار مكتﺐ ﺷﺆوﻥ املﺒلﻐني.٢٠٠1 ،

 -٣1صدر الدين الﻘﺒانﺠﻲ ،علم السياسة ﲡديد من وجهة نﻈر اسالمية ،مﻄﺒعة العاﱂ،

النﺠﻒ االرشﻑ.٢٠٠٦،

 -٣٢صدر الدين الﻘﺒانﺠﻲ ،املﺬﻫﺐ السياﳼ يف االسالﻡ ،ﻁ ،٢دار االﺿواء ،بﲑوت ،لﺒناﻥ،

.1٩٨٥ﳏمد الريشهري ،الﻘيادﺓ يف االسالﻡ ،ﺗعريﺐ عﲇ االسدي ،مﻄﺒعة دار اﳊديﺚ ،قم،
ﺇيراﻥ1٤1٧،ﻩ.

 -٣٣صالح عﺒد الرﺯاﻕ ،االسالميوﻥ والديمﻘراطية دراسة يف الفكر االسالمﻲ املعاﴏ،

مﻄﺒعة الساقﻲ ،ﻁ.٢٠1٥ ،٣

 -٣٤عادل رﺅوﻑ ،عراﻕ بال قيادﺓ ،قراءﺓ نﻘدية يف اﺯمة الﻘيادﺓ االسالمية الشيعية يف العراﻕ
اﳊديﺚ ،ﻁ ،1دمشق ،املرﻛﺰ العراقﻲ لﻺعالﻡ والدراسات٢٠٠٢ ،ﻡ.

 -٣٥عﺒاﺱ جعفر االمامﻲ ،الدور السياﳼ للمرجعية الدينية يف العراﻕ اﳊديﺚ ،مﻄﺒعة بيﺖ

العلم للناﲠني ،بﲑوت ،لﺒناﻥ.٢٠11،

٢٨1

 -٣٦عﺒاﺱ جعفر االمامﻲ ،الرقابة العامة للمرجعية الدينية يف العراﻕ اﳊديﺚ ،العارﻑ

للمﻄﺒوعات ،بﲑوت ،لﺒناﻥ.٢٠1٤ ،

 -٣٧عﺒاﺱ ﻛاﻇم ،ﺛورﺓ  1٩٢٠قراءﺓ جديدﺓ يف ﺿوء الوﺛائق التارﳜية ،ﺗرﲨة حسن ناﻇم،

التنوير للﻄﺒاعة ،بﲑوت ،لﺒناﻥ.٢٠1٤ ،

 -٣٨عﺒد اجلﺒار الرﻓاعﻲ ،مفهوﻡ الدولة يف مدرسة النﺠﻒ ،مﺆسسة مﺆمنوﻥ بال حدود،

الرباﻁ ،املﻐرب.٢٠1٤ ،

 -٣٩عﺒد اجلواد ياسني ،السلﻄة يف االسالﻡ نﻘد النﻈرية السياسية ج ،٢املرﻛﺰ الﺜﻘايف العرﰊ،
الدار الﺒيﻀاء ،املﻐرب.٢٠٠٩،

 -٤٠عﺒد الكريم ال نﺠﻒ ،من اعالﻡ الفكر والﻘيادﺓ واملرجعية ،مرﻛﺰ اﳍد للدراسات
اﳊوﺯوية ،مﻄﺒعة الﺒينة ،النﺠﻒ العراﻕ.٢٠11،

٢٨٢

 -٤1عﺒد اﳍادي اﳊكيم ،حوﺯﺓ النﺠﻒ االرشﻑ النﻈاﻡ ومشاريﻊ التﻄوير ،ﻁ ،٣مﺆسسة
األعلمﻲ للمﻄﺒوعات ،بﲑوت ،لﺒناﻥ٢٠1٢،ﻡ.

 -٤٢عﺒد اﳍادي اﳊكيم ،الفتاو امليرسﺓ طﺒﻘا لفتاو السيد السيستاﲏ ،ﻁ ،٥٠د ﻡ 1٤1٦ ،ﻫـ.

 -٤٣عﺰيﺰ الدﻓاعﻲ ،دولة الﺒعد الواحد ،مﻄابﻊ اﳊرﻑ العرﰊ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ.٢٠11 ،

 -٤٤عﲇ اﲪد الﺒهادﱄ ،اﳊوﺯﺓ العلمية يف النﺠﻒ معاملها وحرﻛتها اإلصالحية 1٩٢٠ـ

 ،1٩٨٠بﲑوت ،دار الﺰﻫراء للﻄﺒاعة.1٩٩٢،

 -٤٥عﲇ الوردي ،ملحات اجتامعية من ﺗاريﺦ العراﻕ اﳊديﺚ ،منشورات املكتﺒة اﳊيدرية،

قم ،ﺇيراﻥ ،مﻄﺒعة رشيعﺖ.1٩٥٨ ،

 -٤٦عﲇ ﻓياﺽ ،نﻈريات السلﻄة يف الفكر السياﳼ الشيعﻲ املعاﴏ ،مرﻛﺰ اﳊﻀارﺓ لتنمية

الفكر االسالمﻲ ،ﻁ ،٢بﲑوت .٢٠1٠

 -٤٧عامر الﺒﻐدادي ،ﻓﻘيﻪ عﴫ ورجل سياسة ملحات من حياﺓ االماﻡ السيستاﲏ ،الرائد

للﻄﺒاعة ،النﺠﻒ االرشﻑ ،ﻁ ،٢د.ت.

 -٤٨ﻏالﺐ الشابندر ،السيستاﲏ راﻫنا ،الدار الﺒيﻀاء ،لﺒناﻥ ،بﲑوت.٢٠1٥،

 -٤٩ﻓراﺱ طارﻕ مكية ،قﺼة االنتﺨابات ﺛورﺓ الدستور يف العراﻕ  ،٢٠٠٥-٢٠٠٣ﻁ،٢
دار الﺒﺬرﺓ للﻄﺒاعة والنﴩ ،النﺠﻒ.٢٠1٤،

 -٥٠ﻓﺆاد ابراﻫيم ،الفﻘيﻪ والدولة ﺗﻄور الفكر السياﳼ الشيعﻲ ،دار الكنوﺯ االدبية ،بﲑوت،

لﺒناﻥ.1٩٩٨،

 -٥1ﻓيﺒﻲ مار ،عراﻕ ما بعد  ،٢٠٠٣ﺗرﲨة مﺼﻄفﻰ نعامﻥ اﲪد ،مﻄابﻊ دار امل اجلديدﺓ ،دمشق،

سوريا.٢٠1٣،

 -٥٦ﻛامل خورﺷيد مراد ،مدخل اﱃ الراي العاﻡ ،دار املسﲑﺓ ،عامﻥ ،االردﻥ.٢٠11 ،

 -٥٧ﻛامل سلامﻥ اجلﺒوري ،السيد ﳏمد ﻛاﻇم اليﺰدي سﲑﺗﻪ واﺿواء عىل مرجعيتﻪ ومواقفﻪ

ووﺛائﻘﻪ السياسية ،ﻁ ،1مﻄﺒعة برﻫاﻥ ،قم ،ﺇيراﻥ.٢٠٠٦،

 -٥٨ﻛامل سلامﻥ اجلﺒوري ،الكوﻓة يف ﺛورﺓ العﴩين ،ﻁ ،1النﺠﻒ االرشﻑ ،مﻄﺒعة اﻵداب
.1٩٧٢،

 -٢٦ -٥٩ﻛامل سلامﻥ اجلﺒوري ،مﺬﻛرات ﺇعالﻡ الﺜورﺓ العراقية 1٩٢٠ـ ومﺼادر دراستها
-حﻘائق ووﺛائق ومﺬﻛرات من ﺗاريﺦ العراﻕ السياﳼ اﳊديﺚ) ،د.ﻡ( ،مﺆسسة الﺒالﻍ للﻄﺒاعة

والنﴩ والتوﺯيﻊ) ،د.ت(.

 -٦٠ﻛريم الرساجﻲ ،االسﺲ الدينية لالﲡاﻫات السلفية ،دار السالﻡ ،بﲑوت ،لﺒناﻥ.٢٠1٠ ،

 -٦1ﻛامل اﳊيدري ،مدخل اﱃ االمامة ،دار الﺼادقني ،قم ،ﺇيراﻥ.٢٠٠٠،

 -٦٢الري دايموند ،النﴫ املهدور االحتالل االمريكﻲ واجلهود املتﺨﺒﻄة إلحالل
الديمﻘراطية يف العراﻕ ،مرﻛﺰ اﳋليﺞ لﻸبحاث ،دﰊ ،االمارات العربية املتحدﺓ.٢٠٠٧ ،

 -٦٣ﳏسن ﻛديور ،نﻈريات الدولة يف الفﻘﻪ الشيعﻲ ،ﺗرﲨة ﳏمد ﺷﻘﲑ ،دار اﳍادي ،بﲑوت،

لﺒناﻥ.٢٠٠٤،

 -٦٤ﳏمد اﳊسينﻲ الشﲑاﺯي ،السﺒيل اﱃ اﳖاﺽ املسلمني ،دار الﺼادﻕ للﻄﺒاعة ،ﻛربالء.٢٠٠٤،

٢٨٣

 -٦٥الشيﺦ ﳏمد اسحاﻕ الفياﺽ ،منهاج الﺼاﳊني العﺒادات ،ج ،1د.ﻡ 1٤٢٦ ،ﻫـ.

 -٦٦ﳏمد بحر العلوﻡ ،النﺠﻒ االرشﻑ واملرجعية الدينية ،العارﻑ للمﻄﺒوعات ،بﲑوت،

لﺒناﻥ.٢٠1٥،

 -٦٧الشيﺦ ﳏمد السند ،اسﺲ النﻈاﻡ السياﳼ عند االمامية ،االمﲑﺓ للﻄﺒاعة والنﴩ ،بﲑوت،

لﺒناﻥ.٢٠1٢،

 -٦٨الشيﺦ ﳏمد السند ،اﳊاﻛمية بني النﺺ والديمﻘراطية ،االمﲑﺓ للﻄﺒاعة والنﴩ ،بﲑوت،

لﺒناﻥ.٢٠1٢،

 -٦٩ﳏمد الﻐروي ،املرجعية ومواقفها السياسية ،دار املحﺠة الﺒيﻀاء ،لﺒناﻥ.٢٠٠٣،

 -٧٠ﳏمد باقر الﺒهادﱄ ،اﳊياﺓ الفكرية يف النﺠﻒ االرشﻑ ،مﻄﺒعة ستارﺓ٢٠٠٤،ﻡ.

 -٧1ﳏمد باقر اﳊكيم ،اﳊوﺯﺓ العلمية املﴩوﻉ االسالمﻲ واﳊﻀاري ،حتﻘيق السيد ﳏمود اﳊكيم،

٢٨٤

ﻁ ،٢مﻄﺒعة النﺨيل) ،د.ﻡ() ،د.ت(.

 -٧٢ﳏمد باقر اﳊكيم ،اﳊوﺯﺓ العلمية نشﺆﻫا مراحل ﺗﻄورﻫا ادوارﻫا ،مﻄﺒعة عﱰت ،قم،

ﺇيراﻥ1٤٢٤،ﻫـ.

 -٧٣ﳏمد باقر اﳊكيم ،املرجعية الدينية ،ﻁ ،1مﻄﺒعة عﱰت.٢٠٠٥،

 -٧٤ﳏمد باقر اﳊكيم ،مرجعية االماﻡ اﳊكيم نﻈرﺓ حتليلية ﺷاملة ،مﻄﺒعة عﱰت ،قم ،ﺇيراﻥ 1٤٢٤،ﻫـ.
 -٧٥ﳏمد باقر اﳊكيم ،الوحدﺓ االسالمية من منﻈور الﺜﻘلني ،مﻄﺒعة االمﲑ ،قم ،ﺇيراﻥ 1٤1٣،ﻫـ.

 -٧٦ﳏمد باقر الﺼدر ،االسالﻡ يﻘود اﳊياﺓ ،ﻁ ،1دار الكتاب االسالمﻲ ،قم ،ﺇيراﻥ.1٩٨٢ ،
 -٧٧ﳏمد جعفر النوري ،دور اﳊوﺯﺓ العلمية يف وحدﺓ االمة االسالمية ،مﻄﺒعة الساقﻲ،

ﻁ.٢٠1٥ ،٣

 -٧٨ﳏمد جواد مﻐنية ،الشيعة واﳊاﻛموﻥ ،ﻁ ،٥بﲑوت ،اﳍالل للﻄﺒاعة والنﴩ .1٩٨1،

 -٧٩ﳏمد حسني الﺼﻐﲑ ،أساطني املرجعية العليا يف النﺠﻒ االرشﻑ ،بﲑوت مﺆسسة

الﺒالﻍ ،دار سلوﲏ٢٠٠٣ ،ﻡ.

 -٨٠الشيﺦ ﳏمد منتﻈري ،والية الفﻘيﻪ يف ﻓﻘﻪ الدولة االسالمية ،ﻁ ،٢ج ،1املرﻛﺰ العاملﻲ

للدراسات االسالمية ،قم ،ﺇيراﻥ1٤٠٩.ﻫـ.

 -٨1ﳏمد رﺿا املﻈفر ،عﻘائد األمامية ،النﺠﻒ االرشﻑ1٩٥٤ ،

 -٨٢ﳏمد حسني ﻛاﺷﻒ الﻐﻄاء ،أصل الشيعة وأصوﳍا ،املﻄﺒعة اﳊيدرية يف النﺠﻒ

األرشﻑ.1٩٨٥ ،

 -٨٣ﳏمد سعيد اﳊكيم ،يف رحاب العﻘيدﺓ ،ﻁ ،٢موسسة اﳊكمة للﺜﻘاﻓة االسالمية.٢٠٠٩،
 -٨٤ﳏمد سعيد اﳊكيم ،املرجعية الدينية وقﻀايا اخر ،ج  ،1،٢مﺆسسة اﳊكمة للﺜﻘاﻓة

واالعالﻡ ،النﺠﻒ االرشﻑ ،ﻁ .٢٠11، 1٠

 -٨٥ﳏمد سعيد الﻄرﳛﻲ ،الشيعة والشيوعية مساجالت يف الدين واملارﻛسية ،موسوعة

املوسم ،العدد  ،٨٩ج ،1املكتﺒة امللكية الﻫاي.٢٠11،

 -٨٦ﳏمد صادﻕ بحر العلوﻡ ،االماﻡ السيستاﲏ ﺷيﺦ املرجعية املعاﴏﺓ ،دار املحﺠة الﺒيﻀاء،

بﲑوت ،لﺒناﻥ.٢٠٠٩،

 -٨٧ﳏمد صادﻕ بحر العلوﻡ وﺁخروﻥ ،النﺠﻒ االرشﻑ ﺇسهامات يف اﳊﻀارﺓ اإلنسانية

طﺒﻊ بالتعاوﻥ مﻊ املرﻛﺰ اإلسالمﻲ يف ﺇنكلﱰا ،النارش بوﻙ اﻛسﱰا ،لندﻥ ،مرﻛﺰ ﻛربالء

للﺒحوث والدراسات.٢٠٠٠ ،

 -٨٨ﳏمد صادﻕ اﳍاﺷمﻲ ،الﺜﻘاﻓة السياسية للشعﺐ العراقﻲ وأبرﺯ حتوالﲥا ،مﻄﺒعة الساقﻲ،

بﲑوت ،لﺒناﻥ.٢٠1٣،

 -٨٩ﳏمد علوﺵ ،داعش واخواﲥا من الﻘاعدﺓ اﱃ الدولة االسالمية ،مﻄﺒعة رياﺽ الريﺲ،
بﲑوت ،لﺒناﻥ٢٠1٥ ،ﻡ.

 -٩٠ﳏمد مهدي اﻵصفﻲ ،االمة الواحدﺓ واملوقﻒ من الفتنة الﻄائفية ،مﻄﺒعة ﳎاب1٤٣٢،ﻩ.

 -٩٢مﺼﻄفﻰ ناجﻲ املوسوي ،الفكر السياﳼ للسيد ﳏمد باقر اﳊكيم ،مﻄﺒعة العﱰﺓ

الﻄاﻫرﺓ ،النﺠﻒ االرشﻑ.٢٠٠٨،

٢٨٥

 -٩٣نﺠو صالﺢ جواد ،املرجعية الدينية والعراﻕ جدلية الدين والسياسة.٢٠1٠،

 -٩٤الشيﺦ نوري حاﺗم الساعدي ،النﻈاﻡ السياﳼ يف االسالﻡ ،د ﻡ ،بﻐداد.٢٠1٣ ،

 -٩٥ﻫاﺷم املوسوي ،التشيﻊ ،نشﺄﺗﻪ ،معاملة ،ﻁ ،٢قم – ﺇيراﻥ ،مرﻛﺰ الﻐدير للدراسات
اإلسالمية ،مﻄﺒعة ﻓرودين1٩٩1 ،ﻡ.

 -٩٦دستور ﲨهورية العراﻕ ،ﻁ ،٧ﳎلﺲ النواب ،الدائرﺓ االعالمية ،ﻁ.٢٠1٣، ٧
ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻻﻃﺎﺭﻳﺢ- :

 -1اﺛﲑ ادريﺲ عﺒد الﺰﻫرﺓ ،واقﻊ بناء الدولة الديمﻘراطية املدنية يف العراﻕ بعد العاﻡ ٢٠٠٣
ومستﻘﺒلها ،اطروحة دﻛتوراﻩ ﻏﲑ منشورﺓ ،ﻛلية العلوﻡ السياسية ،جامعة بﻐداد.٢٠1٣،

 -٢اﻓياء وطن الﺰيادي ،العالقة بني العراﻕ واالمم املتحدﺓ يف ﺿوء الفﺼل السابﻊ بعد العاﻡ

٢٨٦

 ،٢٠٠٣رسالة ماجستﲑ ﻏﲑ منشورﺓ ،ﻛلية العلوﻡ السياسية ،جامعة بﻐداد.٢٠11،

 -٣باسم عﺒد السادﺓ خليﻒ ،دور املرجعية الدينية يف العملية السياسية يف العراﻕ بعد عاﻡ

) ،٢٠٠٣رسالة ماجستﲑ ﻏﲑ منشورﺓ( ،ﻛلية العلوﻡ السياسية ،جامعة بﻐداد.٢٠1٠،

 -٤خﴬ عﺒد الشهيد جﺒار ،الفكر السياﳼ عند ﳏمد حسني النائينﻲ ،رسالة ماجستﲑ ﻏﲑ
منشورﺓ ،ﻛلية العلوﻡ السياسية ،جامعة بﻐداد.٢٠1٠،

 -٥عﺒد السالﻡ ﺷهيد العيسﻰ ،اﳊكم الﺼالﺢ يف الفكر السياﳼ االسالمﻲ املعاﴏ) ،رسالة
ماجستﲑ ﻏﲑ منشورﺓ( ،ﻛلية العلوﻡ السياسية ،جامعة بﻐداد.٢٠1٠،

 -٦عالء عﺰيﺰ ﻛريم ،موقﻒ اﳊوﺯﺓ العلمية يف النﺠﻒ األرشﻑ من التﻄورات السياسية يف

العراﻕ  1٩٢1ـــ  ،1٩٢٤رسالة ماجستﲑ ﻏﲑ منشورﺓ ،ﻛلية الﱰبية  /جامعة بابل .٢٠٠٧،

 -٧ﻓراﺱ ﻛورﻛيﺲ عﺰيﺰ ،اﳋيار الديمﻘراطﻲ يف العراﻕ ما بني الرﺅية االمريكية والرﺅية
الوطنية ،رسالة ماجستﲑ ﻏﲑ منشورﺓ ،ﻛلية العلوﻡ السياسية ،جامعة بﻐداد.٢٠٠٨،

 -٨ﳏمد ﻛاﻇم مهدي االعرجﻲ ،الدولة يف الفكر السياﳼ االسالمﻲ الشيعﻲ املعاﴏ،

)رسالة ماجستﲑ ﻏﲑ منشورﺓ( ،ﻛلية العلوﻡ السياسية ،جامعة بﻐداد.٢٠11،

 -٩نﺠالء مهدي رشيﻒ ،اﺯمة اﳊكم يف العراﻕ بعد العاﻡ ) ،٢٠٠٣رسالة ماجستﲑ ﻏﲑ
منشورﺓ( ،ﻛلية العلوﻡ السياسية ،جامعة بﻐداد.٢٠1٢،

 -1٠وسن سعيد عﺒود الكرعاوي ،السيد ﳏسن الﻄﺒاطﺒائﻲ اﳊكيم ودورﻩ السياﳼ والفكري

يف العراﻕ  ،1٩٧٠-1٩٤٦اطروحة دﻛتوراﻩ )ﻏﲑ منشورﺓ( مﻘدمة اﱃ ﳎلﺲ ﻛلية الﱰبية
بﺠامعة الﻘادسية لنيل درجة دﻛتوراﻩ ﻓلسفة يف التاريﺦ اﳊديﺚ واملعاﴏ.٢٠٠٧،

ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:

 -1مﻘابلة خاصة اجراﻫا الﺒاحﺚ مﻊ السيد صدر الدين الﻘﺒانﺠﻲ بتاريﺦ .٢٠1٤\1٢\٤

 -٢مﻘابلة خاصة اجراﻫا الﺒاحﺚ مﻊ الشيﺦ عﲇ النﺠفﻲ نﺠل املرجﻊ بشﲑ النﺠفﻲ بتاريﺦ

.٢٠1٥\٦\1٥

 -٣مﻘابلة خاصة اجراﻫا الﺒاحﺚ مﻊ السيد صالﺢ اﳊكيم مدير مرﻛﺰ اﳊكمة للحوار
والتعاوﻥ بتاريﺦ .٢٠1٥\٦\1٦

ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ:

 -1الﺼحﻒ واملﺠالت

 -٢حسني الشاﻛري ،االماﻡ اﳋوئﻲ سﲑﺓ وذﻛريات ،مﻄﺒوعات املوسم ،نﴩ اﻛاديمية

الكوﻓة ،د ت.

 -٣حيدر ﳏمد السهالﲏ ،الفﻘﻪ السياﳼ ملرجعية النﺠﻒ املعاﴏﺓ ،ﳎلة العميد ،ﻛلية الفﻘﻪ،
جامعة الكوﻓة ،ال اصدار.٢٠1٣ ، 1٨

 -٤ﺯينﺐ ﺷفيق ،دور حوﺯﺓ النﺠﻒ يف مساعدﺓ الﺜورات االسالمية ،اﳍد)ﳎلة( ،العراﻕ،

٢٨٧

ﻉ ،11ﺱ.1٤٣1 ،٣

 -٥صالح عﺒد الرﺯاﻕ ،االصالح السياﳼ عن املفكرين االسالميني ،النور)ﳎلة( ،العدد ،1٤٩

ﺗﴩين اول .٢٠٠٣

 -٦صالح عﺒد الرﺯاﻕ ،ﻓتو اجلهاد للسيد السيستاﲏ خلفيتها وﻇروﻓها ،جريدﺓ الﺒينة.٢٠1٤\٦\٢٢ ،

 -٧عﺼاﻡ العامري ،معارﻙ النﺠﻒ ،صحيفة املستﻘﺒل ،ال عدد 1٦ ،1٦٧1اب  ،٢٠٠٤الﺼفحة

االوﱃ.

 -٨عﻘيل سعيد ،السﺠال الفكري والفﻘهﻲ عند الفكر االسالمﻲ الشيعﻲ حول الدولة ،الكلمة)ﳎلة(،

العدد  ،1٨السنة اﳋامسة.1٩٩٨ ،

 -٩ﳏمد جعفر النوري ،دور اﳊوﺯﺓ العلمية يف وحدﺓ االمة االسالمية ،اﳍد)ﳎلة( ،العراﻕ ،دار

اﳍد ،النﺠﻒ.٢٠1٣ ،

٢٨٨

 -1٠ﳏمد جعفر ﺷمﺲ الدين ،دور اﳊوﺯات العلمية يف عملية التﻐيﲑ ،ﳎلة املنﻄق ،بﲑوت ،عدد

) ٤٥ – ٤٤ﲤوﺯ-اب 1٩٨٨ﻡ(.

 -11ﳏمد سعيد الﻄرﳛﻲ ،االماﻡ اﳋوئﻲ املرجﻊ الشيعﻲ االﻛﱪ ،ﳎلة املوسم الفﺼلية ،عدد خاﺹ،

مﻄﺒوعات املوسم.1٩٩٣،

 -1٢ﳏمد صالح االسود ،املرجعية الدينية الشيعية ﻛﺨﻄاب بديل ،اﳍد)ﳎلة( ،العدد  ،11السنة

الﺜالﺜة1٤٣1،ﻫـ.

 -1٣ﳏمد مهدي االصفﻲ ،االمة الواحدﺓ واملوقﻒ من الفتنة الﻄائفية ،ﺷﺆوﻥ مﴩقية)ﳎلة( ،لﺒناﻥ،

العدد.٢٠٠٨ ،1

 -1٤مهدي الﴩﻉ ،املكونات السياسية للﻄائفية يف العراﻕ ،ﺷﺆوﻥ مﴩقية)ﳎلة( ،لﺒناﻥ ،العدد،1

.٢٠٠٨

 -1٥نﻀﲑ اﳋﺰرجﻲ ،املرجعية الدينية يف نﺼﻒ قرﻥ ،اﳍد)ﳎلة( ،العراﻕ ،العدد،1٢

السنة 1٤٣٢ ،٤ﻫـ.

ﺍﻻﻧﱰﻧﺖ- :

 -1املوقﻊ الرسمﻲ للسيد السيستاﲏ www.sistani.org

 -٢موقﻊ اية اﷲ الشيﺦ الفياﺽ alfayadh.org

 -٣موقﻊ اية اﷲ السيد ﳏمد سعيد اﳊكيم.www.alhakeem.com ،

 - ٤موقﻊ اية اﷲ الشيﺦ بشﲑ النﺠفﻲwww.alnajafy.com ،

 -٥موقﻊ اية اﷲ السيد صادﻕ الشﲑاﺯي.www.alshirazi.net ،

 -٦مرﻛﺰ انﺒاء االمم املتحدﺓ ،انﱰنﺖwww.un.org\arabic\news ،
 -٧مرﻛﺰ اﳊكمة للحوار والتعاوﻥwww.alhikmeh.org ،

 -٨املوقﻊ الرسمﻲ ملﺆسسة االماﻡ اﳋوئﻲwww.alkhoei.net ،
WWW.AL-MONITOR،COM -٩

 -1٠نﴩﺓ معلومات االمم املتحدﺓ النتﺨابات  ،٢٠٠٥انﱰنﺖhttp://www.ihec.iq ،

 -11موقﻊ قناﺓ العربيةwww.alarabiya.net ،

 -1٢موقﻊ اجلﺰيرﺓWWW.ALJAZERA.NET ،
 -1٣املوسوعة اﳊرﺓar.wikipedia.org ،

-1٤جريدﺓ الوطنwww.alwatan.com.ku ،

 -1٥موقﻊ ﻛتابات االلكﱰوﲏwww.kitabat.com ،

 -1٦املﺆﲤر نﺖwww.almotamar.net ،
.www.swissinfo.ch -1٧

 -1٨صحيفة االخﺒار اللﺒنانيةwww.a;-akhbar.com ،
 -1٩صحيفة الﺒياﻥwww.albayan.ae ،

 -٢٠موقﻊ الوالية االلكﱰوﲏwilayah.info ،

 -٢1موقﻊ اجلامعة االسالمية يف بابل ،انﱰنﺖwww.uofislam.net ،

٢٨٩

ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ
1-Why Ayatollah Al-Sistani's Iraq Fatwa Is So Important،- INTERNATIONALBUSNESSTIMES,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 Sociopolitical 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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اﻟﻤ ــﻼح ــﻖ

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 ورشا ًء.

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 وخاص ًة املسيحيني.

السيد السيستاﲏ ﳛرﻡ االستيالء عىل املمتلكات العامة

٢٩٤

السيد السيستاﲏ ﳛرﻡ االستيالء عىل دوائر الدولة واملستشفيات واسلحة

اجليش

٢٩٥

السيد السيستاﲏ ﳛرﻡ التعامل باملرسوقات من دوائر الدولة بيعا ورشا ًء

٢٩٦

السيد السيستاﲏ ﳛرﻡ االستيالء عىل أرايض الدولة وبناء الدور السكنية

عليها

٢٩٧

السيد السيستاﲏ ﳛرﻡ االستيالء عىل ملفات الدوائر األمنية

٢٩٨

السيد السيستاﲏ ﳛرﻡ الفساد اإلداري يف دوائر الدولة

٢٩٩

السيد السيستاﲏ ﳛرﻡ االعتداء عىل األقليات وخاص ًة املسيحيني

٣٠٠

ملحق2
نامذج من ﺁراء السيد السيستاﲏ 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 اﱃ ﳑﺜل األمني العاﻡ لﻸمم املتحدﺓ رﻓﺾ قانوﻥ املرحلة االنتﻘالية.
ث -رسالة اﱃ رئيﺲ ﳎلﺲ االمن الدوﱄ 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.

السيد السيستاﲏ يرﻓﺾ ﺗعيني اللﺠنة الدستورية من قﺒل االحتالل

٣٠٢

السيد السيستاﲏ يشﱰﻁ اختيار جلنة ﻛتابة الدستور من قﺒل الشعﺐ

٣٠٣

رسالة السيد السيستاﲏ اﱃ ﳑﺜل األمني العاﻡ لﻸمم املتحدﺓ لرﻓﺾ
قانوﻥ املرحلة االنتﻘالية

٣٠٤

رسالة السيد السيستاﲏ اﱃ رئيﺲ ﳎلﺲ االمن الدوﱄ التﻲ ﺗرﻓﺾ
ادراج قانوﻥ املرحلة االنتﻘالية يف قرار املﺠلﺲ بشﺄﻥ العراﻕ

٣٠٥

حتفﻈات السيد السيستاﲏ عىل قانوﻥ املرحلة االنتﻘالية

٣٠٦

حتفظ اخر للسيد السيستاﲏ عىل قانوﻥ املرحلة االنتﻘالية

٣٠٧

السيد السيستاﲏ يشﱰﻁ ﻛتابة الدستور بﺄياد عراقية

٣٠٨

السيد السيستاﲏ يﺆﻛد الﺜوابﺖ الدينية يف الدستور اجلديد

٣٠٩

ملحق ٣
نامذج من ﺁراء السيد السيستاﲏ حول االنتﺨابات
أ -التﺄﻛيد عىل اجراء االنتﺨابات.
ب -وجوب ﺗﺄﻛد الناخﺒني من وجود أسامئهم يف سﺠالت االنتﺨابات ٣11
ت -اﳊﺚ عىل املشارﻛة يف انتﺨابات ﳎلﺲ النواب.
ث -املرجعية عىل مساﻓة واحدﺓ من املرﺷحني.
ج -ﺗﺄﻛيد املشارﻛة يف االنتﺨابات.

السيد السيستاﲏ يﺆﻛد ﴐورﺓ اجراء االنتﺨابات

٣1٢

السيد السيستاﲏ يﻄالﺐ الناخﺒني بالتﺄﻛد من وجود أسامئهم يف
سﺠالت االنتﺨابات

٣1٣

السيد السيستاﲏ ﳛﺚ عىل املشارﻛة يف انتﺨابات ﳎلﺲ النواب

٣1٤

املرجعية ﺗعلن وقوﻓها عىل مساﻓة واحدﺓ من ﲨيﻊ املرﺷحني

٣1٥

السيد السيستاﲏ يﺆﻛد عىل املشارﻛة يف انتﺨابات ﳎلﺲ النواب

٣1٦

ملحق ٤
نامذج ملواقﻒ السيد السيستاﲏ حول اﳊوادث
االمنية وﺗفﺠﲑات سامراء ونﺒﺬ الفتنة الﻄائفية
أ -بياﻥ استنكار ﺗفﺠﲑ العسكريني يف سامراء.
ب -التحﺬير من الفتنة الﻄائفية

ت -الدعوﺓ اﱃ الوحدﺓ الوطنية ونﺒﺬ الفتنة.

ث -بياﻥ استنكار ﺗفﺠﲑ مﺌﺬنتﻲ العسكريني.
ج -بياﻥ ﺿد الفتنة الﻄائفية وقتل األبرياء.

٣1٧

بياﻥ للسيد السيستاﲏ يستنكر ﺗفﺠﲑ االمامني العسكريني يف سامراء

٣1٨

السيد السيستاﲏ ﳛﺬر من الفتنة الﻄائفية

٣1٩

السيد السيستاﲏ يدعو اﱃ الوحدﺓ الوطنية ونﺒﺬ الفتنة

٣٢٠

السيد السيستاﲏ يستنكر ﺗفﺠﲑ مﺌﺬنتﻲ اإلمامني العسكريني

٣٢1

بياﻥ للسيد السيستاﲏ ﺿد الفتنة الﻄائفية وقتل األبرياء

٣٢٢

ملحق ٥
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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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