
 م.م حيدر جابر كاظم املو�سوي
اجلامعة االإ�سالمية . النجف اال�سرف

 م.م عتاب ب�سيم م�سكل ال�سوداين
كلية الرتبية االأ�سا�سية . جامعة الكوفة





3 دور االإمام ال�سي�ستاين يف واأد الفتنة الطائفية يف العراق

املقدمة

تتمتع احلوزة العلمية يف النجف االرشف بموقع اجتامعي وسيايس بالغ األمهية، 
فقد  ومواقفها،  أحداثها  حيث  من  األمة  حركة  رسم  يف  مهمة  أدوارًا  مارست  ولقد 
أثر  الدولة واألمة كان للمرجعية  السياسية حتوالت كبرية عىل مستوى  شهدت احلياة 
واضح فيها عرب توجيهاهتا وفتواها التي أصدرهتا يف أوقات حساسة، فكانت صاحبة 
بشكل  اإلسالمية  األمة  هلا  تتعرض  التي  املصريية،  القضايا  خمتلف  يف  الفاصل  القرار 
عام والعراق بشكل خاص، و تأيت أمهية املوضوع من عمق الدور الوطني والروحي 
للحوزة العلمية يف مقاومة املحتلني الغزاة، وما هلا من مكانة دينية يف جمتمع بقى عقودًا 
طويلة متأثرًا بمرجعيته الدينية والسيام عند األغلبية الشيعية يف العراق، وملا حظيت به 
يف خمتلف مراحل نشاطها من دور توجيهي مميز هيمن روحيًا وفكريًا وسياسيًا عىل أتباع 
املرجعية الشيعية، إذ كانت صاحبة القرار املؤثر يف خمتلف القضايا املصريية الكربى التي 

تتعرض هلا األمة اإلسالمية.

نفوذ شعبي وهيبة  كان هلم من  وبام  العلمية  احلوزة  إن علامء  تقدم  ما  وعىل وفق 
الصف  لوحدة  ذلك  استخدام  عىل  حيرصون  كانوا  واخل��اص،  العام  لدى  خاصة 
مطامع  دائاًم  وراءه  تقف  كانت  التي  املسلمني  بني  واالقتتال  الفتن  ومنع  اإلسالمي 
سياسية للحكام املتسلطني عىل بالد املسلمني بغض النظر عن دعوى االنتامء املذهبي 
للحكام، ومن بني أشهر من تصدى هلذه املهمة املقدسة سامحة آية اهلل العظمى اإلمام 
عيل احلسيني السيستاين) دام ظله الوارف (، إذ لعب دورًا رئيسيًا يف العملية السياسية 
اجلارية يف العراق، فأسس ملرتكزاهتا، وواكب حتوالهتا، ورعى مسريهتا، وكان ملوقفه 
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والسيادة،  االستقالل  إلنجاز  والسعي  الوطنية،  الوحدة  عىل  احلفاظ  يف  البالغ  األثر 
والعمل إلهناء االحتالل، من خالل احلث إلعادة بناء الدولة ومؤسساهتا، عىل أساس 
االلتزام بالقانون، ومبادئ العدالة واملساواة واحرتام اآلخر، وتفعيل املشاركة الشعبية. 
لإلمام  العطرة  للسرية  فيه  تطرقنا  متهيد  من  واملتكون  هذا  بحثنا  فكرة  جاءت  هنا  من 
السيستاين، وأربعة مطالب تطرقنا يف املطلب األول موقفه من االحتالل، والثاين موقفه 

من الدستور، والثالث موقفه من االنتخابات، والرابع موقفه من الفتنة الطائفية . 



5 دور االإمام ال�سي�ستاين يف واأد الفتنة الطائفية يف العراق

التمهيد

حياته:

ن�سبه:

السيد السيستاين هو عيل بن السيد حممد باقر بن السيد عيل بن السيد حممد رضا 
عيل  بن  احلسني  الشهيد  السبط  اإلمام  إىل  الرشيف  نسبه  يرجع   ،)1( الغروي  احلسيني 
ابن أيب طالب فهو غصن من أغصان هذه الروضة الطاهرة وفرع من فروع هذه 

الشجرة الباسقة الوافرة الظالل )2(.

والدته ون�ساأته:

ولد يف التاسع عرش من شهر ربيع الثاين عام 1349ه� املوافق1930م يف مشهد 
القمع  ظروف  أجلأهتا  قد  أصفهان  يف  أصوهلا  وجدت  علوية  عائلة  من   )3( املقدسة 
ساللة  ضد  التاريخ  عرب  احلاكمة  السلطات  مارستها  التي  الديني  واإلرهاب  الفكري 
وأتباع أهل البيت إىل اهلجرة من املدينة املنورة إىل تلك البقعة الطاهرة)4(، فالسيد 
حجازي األصل والنسب نجفي املوطن سيستاين الشهرة وقد اشتهر السيستاين نسبة إىل 
التي استقرت هبا أرسته واختذها أجداده موطنًا هلم)5(،  املدينة  إيران  سيستان من بالد 
السلطان حسن  السيد حممد عنينِّ بمنصب ) شيخ اإلسالم ( يف عهد  جده األعىل هو 
املتوىف  السيستاين  رضا  حممد  بن  عيل  السيد  اهلل  آية  فهو  األدنى  جده  أما  الصفوي)6(، 
عام )1340#( والذي يعد من كبار علامء مشهد املقدسة، فقد كان فقيها كاماًل وعاملًا 
مشهد  مدينة  وفضالء  علامء  من  السيستاين  باقر  حممد  السيد  فهو  والده  أما  واعظًا)7( 
الناس  يف  الوعي  وبث  الدين  تعاليم  ونرش  اجلاللة  يف  جده  مقام  قام  وقد  املقدسة)8(، 
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يف  أجداده  سلكه  الذي  النهج  ذات  عىل  السيد  وسار   )9()#  1370  ( عام  وفاته  حتى 
طلب العلوم اإلهلية فانفتح ذهنه ووقعت عيناه وهو ملا يزل يف اخلامسة من عمره عىل 
آيات القرآن الكريم فبدأ بتعلم كتاب اهلل)10(، ثم انتسب إىل مدرسة دار التعليم الديني 
فن  تعلم  كام  واحلساب  واجلغرافية  التاريخ  يف  دروسه  وتلقى  والكتابة  القراءة  لتعلم 
اخلط عىل يد أساتذة متخصصني)11( ثم انرصف وهو مطلع العقد الثاين من عمره عام 
) 1360( _ وبتوجيه من والده _ إىل تعلم اللغة العربية وآداهبا وقراءة مجلة من الكتب 
التي تعد مقدمات رضورية لطالب احلوزة كرشح األلفية للسيوطي واملغني البن هشام 
ومقامات احلريري )12( وكان ذلك عند أستاذ اللغة العربية العالمة حممد تقي املعروف 
)األديب النيشابوري الثاين ( وكذا األستاذ األديب اهلروي ) 13( ومن أجل االغرتاف من 
منهل املعارف اإلهلية ومنبع العلوم العقلية راح السيد يدرس الفقه واألصول والعلوم 
عند  القوانني(  و)   ) اللمعة  رشح   ( فقرأ  وأساتذهتا  العلوم  هذه  جهابذة  لدى  العقلية 
 ) الكفاية  و)   ) الرسائل  و)   ) املكاسب   ( وقرأ  ) هننك(  املعروف  اليزدي  أمحد  السيد 
عن العامل املعروف الشيخ هاشم القزويني )ت 1380#( ) 14( وحرض يف املعرفة اإلهلية 
اخلارج  بحوث  حرض  كام  ت#1365(   ( األصفهاين  مهدي  امل��ريزا  العالمة  دروس 
وابتدأ  املقدسة  قم  إىل   )#1368  ( عام  يف  السيد  هاجر  االنشياين)15(  مهدي  للمريزا 
رحلته العلمية إلكامل دراسته احلوزوية من أجل االغرتاف من معني العلم واملعرفة، 
وكل ما يرتبط بالعلم اإلهلي من فنون ومعارف )16( وبام حيقق طموحه العلمي، وتوجهه 
الديني، وقت كان لواء املرجعية معقودًا آلية اهلل العظمى السيد أقا حسني الربوجردي 
 .)17 ( )ت1380( فواضب عىل حضور دروسه يف الفقه واألصول ومتابعة حمارضاته 
وحرض عند السيد احلجة الكوهكمري )ت1373#( يف الفقه)18( وقد أقام السيد يف قم 
املقدسة طيلة ثالث سنوات أصبح بفضل متابعاته وحتقيقاته، ورغبته العميقة يف اإلفادة 
بأقىص ما يمكن خمرضما وضليعا إىل حد بعيد يف علوم الرشيعة ) 19( يَمم السيد وجهه 
عام ) 1371#( ناحية مدينة جده أمري املؤمنني مأوى العلامء وكهف العرفاء، ليبدأ 
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عهدًا جديدًا من العلم واملعرفة يغني رغبته يف التطلع ملامرسة دور علمي وفقهي يرقى 
ملستوى التعبري عن النظرية اإلسالمية بأجىل صورها) 20(، من جهة ويلفت األنظار- من 
جهة أخرى – إىل أن النجف بام حتمله من تراث املرسلني وعلوم الوصيني وبام حتتوي 
من مراقد األنبياء والصاحلني مل يرق دورها الفكري ومساحتها احلضارية يف املرشوع 
– وما يزال- باجتاه حتقيق  السيد  اإلسالمي املعارص)21( إىل املستوى املطلوب، فسعى 
الواقعية هلذا الكم املعريف الذي حتتويه، وتغص بمكوناته مدينة أمري املؤمنني وقد 
وصل إىل كربالء يف أربعينية اإلمام احلسني ثم اجته إىل النجف األرشف واختذ من 
مدرسة البخاري العلمية سكن له) 22( وهو ابن الثاين والعرشين من عمره ودأب عىل 
حضور بحوث طائفة من جهابذة عرصه أمثال آية اهلل الشيخ حسني احليل ) ت#1397( 
وآية اهلل العظمى السيد حمسن احلكيم ) ت1390#( يف الفقه واألصول وآية اهلل السيد 

أيب القاسم اخلوئي ) ت#1413(.

�سيوخه يف م�سهد وقم:

إن السيد تنقل بني حوزة مشهد وقم وهنل من علوم طائفة من املراجع والفقهاء، 
الذين كانوا من أعمدة احلوزات وجهابذة العلم ابتداًء بوالده السيد حممد باقر، والشيخ 
يد  عىل  ودرس  واحلكمة،  الفلسفة  عندهم  درس  اذ  واالييس،  والغروي  األصفهاين 
النيشابوري األدب، فيام درس عىل يد املريزا مهدي االنشياين بعض بحوث اخلارج)23( 
ثم أكمل مسريته العلمية يف حوزة قم فحرض عند األستاذين السيد احلجة الكومهكمري 

)ت 1373#( والسيد حسني الطباطبائي الربوجردي )ت#1380(.

�سيوخه يف النجف االأ�سرف: 

وبدأ   – الفور  –عىل  احلضور  واكب  األرشف،  النجف  يف  املقام  به  استقر  حينام 
مثل  األرشف  النجف  علامء  كبار  لدى  العلمية  املستويات  أعىل  عىل  ودراساته  بحوثه 
العميق) 24(  السيد حمسن احلكيم والشيخ حسني احليل الذي عرف بدقة نظره وحتقيقه 
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وكذلك السيد حممود الشاهرودي والسيد أبو القاسم اخلوئي يف الفقه واألصول، وقد 
ظل مواظبا عىل حضور درس االخري ألكثر من عرش سنوات حتى أصبح من أجالء 
والسعي  العلمي  اجلهد  هذا  حصيلة  كان  وقد  بالبنان)25(  إليهم  يشار  الذين  تالمذته 
فيها  يؤكدان  اخلوئي  والسيد  احليل  الشيخ  من  االجتهاد  إج��ازات  نال  أن  احل��وزوي 
قدراته وأهليته العلمية مللكة االجتهاد ومقدرته الكاملة عىل اإلفتاء، وقد كان ذلك عام 
)1381#( حينام عزم السيد السيستاين السفر اىل موطنه مشهد كام كتب ) شيخ حمدثي 
عرصه الشيخ أغا بزرك الطهراين شهادة أخرى يطري فيها عىل مهارته يف علمي الرجال 

واحلديث()26(

تالمذته:

 اخلوئي السيد  إجازة  تضمنتها  التي  العبارات  فحوى  عىل  يقف  من  ان  احلق 
وما فيها من ثناء باهر ومديح ظاهر حيث يصف السيد السيستاين بأنه )العلم العامل 
ودالالت  التكريم  أوصاف  من  غريها  إىل   ) العظامء  الفقهاء  سند  الكامل،  والفاضل 
الطائفة  الرفيعة عند شيخ  السيستاين واملكانة  السامي للسيد  املقام  التعظيم، يقف عىل 
والتنويه  العلمي  التقييم  معرض  يف  تكن  مل  االجتهاد،  فإجازة  بالتايل  حوزهتا  وزعيم 
ببلوغ السيد السيستاين مرتبة االجتهاد – التي هي اعىل مرتبة علمية يصل إليها طالب 
األنظار  وإلفات  السيد األخالقية،  بمكانة  التعريف  بل هي بصدد  احلوزة– فحسب، 
القالئل  من  السيستاين  السيد  ان  ذلك  إىل  أضف  خصاله،  وكامل  صفاته،  عظيم  إىل 
جدًا الذين حظوا بتلك االجازة من بني أكثر من ستامئة طالب تتلمذوا عىل يد السيد 
يتسابقون  االرشف  النجف  حوزة  يف  الدينية  العلوم  طالب  بدأ  هنا  من  اخلوئي)27( 
حلضور حلقات السيد السيستاين عام )1381#( فيام رشع )بتدريس بحثه اخلارج يف 
الفقه عىل ضوء كتاب املكاسب للشيخ األنصاري()28( الذي يعد من أهم كتب الدراسة 
يف احلوزات العلمية وأنه يف مستوى رفيع جدا من املوضوعية والتعقيد) 29( وأنه البد 
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لكل جمتهد من الولوج اىل مواضيعه بدقة واحتوائها بفهم شامل وإتقان كامل، وبعد 
بدأ  كام  املستوى)30(  رفيع  اجتهادي  مبحث  يف  وتقريراته  دروسه  بإلقاء  بارش  سنوات 
حمارضاته )البحث اخلارج( يف األصول يف شعبان ) 1384#( وقد أكمل دورته الثالثة 

يف شعبان عام ) 1411#( )31( ومن ابرز تالمذته:-

1.العالمة الشيخ مهدي مرواويد . 

2. العالمة السيد حبيب حسينيان.

3. العالمة السيد مرتىض األصفهاين .

4. العالمة السيد امحد املددي.

5. السيد رياض احلكيم .

6. الشيخ حممد اجلواهري .

7. الشيخ عالء الدين الواعظي .

8. الشيخ بدر الدين الواعظي .

9. السيد حمسن البهشتي .

10. السيد حمسن اهلاشمي .

11. السيد حممد هادي بن السيد حممد رضا اخلرسان .

12. السيد حممد صادق السيد حممد رضا اخلرسان .

13. السيد حممد أمني اخللخايل .

14. الشيخ عباس كاشف الغطاء .

15. السيد حممد عيل الرباين .
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16. الشيخ حممد أمني املاماقاين .

17. السيد حممد جواد اجلاليل .

18. السيد حممد حسن اجلاليل .

19. السيد حممد الغروي .

20. الشيخ حممد القوجاين .

21. السيد حممد املهري.

22. السيد حممد رضا السيستاين.

23. السيد حممد باقر السيستاين .

24. العالمة الشيخ مصطفى اهلرندي وغريهم الكثري)32(



11 دور االإمام ال�سي�ستاين يف واأد الفتنة الطائفية يف العراق

املطلب االأول:

موقفه من االحتالل

لقد كان موقف املرجعية الدينية يف النجف االرشف -كام هو ديدهنا عىل الدوام – من 
االحتالل موقفًا واضحًا متبلورًا يف الرفض التام لوجوده، وقد استنكر السيد السيستاين 
االحتالل منذ األيام األوىل للغزو األمريكي، ووصفه بالعدوان الظامل ودعا املسلمني 
يف كل مكان اىل التكاتف والتآزر، والوقوف مع العراق يف كل ما يستطيعون)33( وأكد 
االستبدادي)34(،  النظام  تغيري  املنشود يف  السبيل  يكن هو  مل  الغزو واالحتالل  أن  عىل 
وقد شخص القوات املتواجدة عىل أرض العراق، وعرفها عىل أهنا قوات احتالل، كام 
أقر بذلك جملس األمن )35( وأعرب عن استغرابه، حني سئل: هل تؤيدون بقاء قوات 
االحتالل، فأجاب: كيف يمكن أن نؤيد بقاء قوات االحتالل يف العراق)36( وغري ذلك 
من البيانات التي تكشف عن هاجس القلق الشديد اجتاه الوجود األمريكي، وأهدافه 
العراق عشية  الشيعة يف  قيادة  »للمجتهدين يف  القيادي  الدور  إن  والواقع  العراق،  يف 
دخول القوات األمريكية العراق ) 2003م( هو نفسه عشية دخول القوات الربيطانية 
يف عام )1914م(«)37( وغري أن االختالف بني املرحلتني يكمن يف أن موقف املرجعية 
يف التدخل األخري أصبح أكثر وضوحًا وظهورًا بفضل التطور اإلعالمي والتقني، وان 
نحو  عىل  تداعياته،  مع  تعاملت  قد  األمريكي  الغزو  من  ملوقفه  املرتمجة  السيد  بيانات 
خمالف ملا تعامل به علامء احلوزة مع االحتالل الربيطاين يف عرشينيات القرن املنرصم، 
مدى  عىل  األغلبية  واضطهاد  هتميش  اىل  األمر  فانتهى  وحماربته،  بمقاومته  أفتوا  حني 
ثامنني عامًا فكان موقفه موقفًا متأنيًا ومتحفظًا من االحتالل يف ذات الوقت)38(، لذا فقد 
املحيطة  واملعايري  املوضوعية،  للظروف  وفقًا  التداعيات  لتلك  متوازن  تقييم  اىل  سعى 
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بالساحة العراقية، ولقد أدرك السيد السيستاين وأيقن أن خيار املقاومة املسلحة، ليس 
عليه  وانطباقها  –مجيعًا-  العراقيني  اتفاق  لعدم  العراق،  حترير  يف  املطلوب  اخليار  هو 
من جهة؛ وألن البعثيني متتعوا يف استهالك الشعارات الوطنية، وتفريغها من حمتواها، 
وجتيريها –متاما- باجتاه مصاحلهم من اجل احلفاظ عىل كريس احلكم من جهة أخرى، 
حتى اسلب احلس الوطني من الفرد العراقي، وذوب بصورة منظمة ومقصودة، بالتايل 
االحتالل،  العراق من هيمنة  السلمية، إلنقاذ  السبل  اعتامد  املرجعية عىل  انصبت مهة 
وقد أوضح ذلك السيد السيستاين بقوله: »إن املرجعية الدينية تدعو اىل اتباع األساليب 
السلمية يف إعادة السيادة اىل العراقيني، ومتكينهم من حكم بلدهم من تدخل أجنبي«)39( 
ودعا قوات التحالف اىل إفساح املجال للعراقيني يف أن حيكموا بلدهم بأنفسهم، من دون 
تسويف ومماطلة)40( ثم تراه يعلن ويشدد عىل إجراء االنتخابات سواء لكتابة الدستور، 
ويتناسب  االستقالل،  خطى  يرسم  الذي  األمثل  األسلوب  كوهنا  الدولة،  إلدارة  أم 
االنتخابات لغرض متكني  بإجراء  »إنام طالب  أنه:  الراهنة، فيرصح  املرحلة  وحيثيات 

الشعب العراقي من اختيار ممثليهم من إدارة بلدهم«)41(.
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املطلب الثاين:

موقفه من الد�ستور

ويضع  تكوينها  وكيفية  حكومتها  وشكل  األمة  أف��راد  حقوق  رف  يعنِّ الدستور 
املهام عىل مصاحلها وحيددها ويرسم كيفية  الداخيل ويوزع  لنظامها  املبادئ األساسية 
ممارسة السلطات العليا فيها ومداها) 42(، ومنه اشتقت ما يصطلح عليه اليوم اجلمعية 
الدستور  أو األمة لوضع  الشعب  أو مبعوثي  التي تتشكل من نواب  الدستورية وهي 
أو مراجعته أو تعديله،)43( والدستور – هبذا املعنى – ال يعد مصدرًا للترشيع يف مقابل 
القرآن الكريم املنبع الرئيس ألحكام اإلسالم والواقع أن من أعمق اإلشكاليات التي 
املشددة  املواد  الدستور يف بعض  احتاملية خوض  قد تطفوا عىل سطح االعرتاض هو 
يف الرشيعة اإلسالمية والتي ال يناط أمر القضاء واحلكم فيها إال للمعصوم وعليه 
فالتوقف يف رشعية الدستور يميض بنا احلديث عن رشعية احلاكم، واحلق ان هذا النص 

يوقفنا عىل أمرين هامني:

األول: أنه ليس هناك - يف عرص الغيبة – نص رشعي أو صيغة معينة لشكل نظام 
احلكم .

الثاين: ان حتديد نوع النظام موكول إىل األمة)45(، وعىل ذات االجتاه وهبذا املعنى 
سار السيد السيستاين بعد )2003م( يف منح األمة حقها يف اختيار شكل نظام احلكم من 
خالل دعمه املبارش للعملية السياسية يف العراق وتأكيده عىل الدعوة النتخاب جملس 
كتابة الدستور والتي تكشف – بشكل قاطع – عن إضفاء رصيح ملرشوعية هذا الدستور 
األمر الذي تتالشى معه جممل اإلشكاليات التي يمكن أن تسلبه الصبغة الرشعية وحق 
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بالغًا واصدر بشأنه  اهتامما  الدستور  السيستاين مسألة كتابة  السيد  اإلمضاء، فقد أوىل 
ومستقبله  البلد  بمصري  وتعلقه  ترصحيه-  حسب   – القصوى  ألمهيته  الشهرية  فتواه 
باالقصاء  متيزت  التي  قبل)2003م(  الدكتاتوري  احلكم  مرحلة  من  بانتقاله  مبرشًا 
واملصادرة بحقوق املواطنني والعبث هبا، وقد جاءت فتوى السيد بخصوص الدستور 
العراقي،  الدستور  لكتابة  جملس  تشكيل  االحتالل  سلطات  عزم  إليه  تناهى  أن  بعد 
واهنا ستعني اعضاء هذا املجلس باملشاورة مع السياسيني العراقيني ثم طرح الدستور 
املوقف  بيان  من  ُأريد  وحينام  العام،  الشعبي  للتصويت  املجلس  قبل  من  إقراره  بعد 
الرشعي والواجب امللقى عىل عاتق املؤمنني اجتاه قضية إعداد الدستور العراقي اجاب 
بأن » تلك السلطات ال تتمتع بإية صالحية يف تعيني اعضاء جملس كتابة الدستور...
والبد من إجراء انتخابات عامة لكي خيتار كل عراقي مؤهل لالنتخابات من يمثله يف 
جملس تأسييس لكتابة الدستور ثم جيري التصويت العام عىل الدستور الذي يقره هذا 
املجلس)46(، ثم أنه أوجب عىل املؤمنني كافة املطالبة بتحقيق هذا االمر املهم واملسامهة 
جاءت  الدستور  بخصوص  السيد  فتاوى  أن  والواقع  وجه)47(  احسن  عىل  إنجازه  يف 
إدارة  قانون  ب�)  ما يسمى  أو  املؤقت،  الدستور  لنتائج صدور  املبكرة  قراءته  من وحي 
الدولة العراقية ( وأن صدوره هبذا الشكل يعطل إمكانية إصدار دستور دائم يؤسس 
لعراق موحد ديمقراطي يتمتع بالسيادة الكاملة عىل اراضيه)48( وهو من وجه نظره – 
جن بمشاريع وأيدلوجيات وكانتونات)49(  سيمكن جهات سياسية من إنتاج عراق مدَّ
تفيض اىل تشيض الوحدة الوطنية، وتركيز النفس الطائفي، من ثم يمكن القول أن هناك 
االول:  االمر  الدستور،  بخصوص  فتواه  يف  السيستاين  السيد  عليها  ركز  ثالثة  أمورًا 
الذين  الشعب،  قبل ممثيل  ان يكتب من  الدستور، وأنه »جيب  كتابة  السيد عىل  إرصار 
تم اختيارهم عن طريق االنتخابات العامة«)50( لذا فقد أكد إن »الدستور الذي يضعه 
جملس غري منتخب من قبل الشعب ال يمكن القبول به«)51(، وان جملس ال�)30( شخصًا 
املكلفني بكتابة الدستور جيب أن يتم اختيارهم من قبل الشعب العراقي بجميع أبنائه 
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الشعب، ال  قبل  املؤهلني لألنتخابات)52( »وأي دستور يضعه جملس غري منتخب من 
يمكن القبول به«)53( رشعية آللية التعيني)54( وقد وقف السيد موقفًا رافضًا اجتاه بعض 
املبادرات التي رام جملس احلكم من ورائها تكوين نوع من أنواع املجالس التي ستقوم 
بكتابة الدستور بقوله »ال صالحية هلم يف تعيني أعضاء جملس كتابة الدستور، بل البد 
من إجراء االنتخابات العامة هلذا الغرض)55(.االمر الثاين: أكد السيد عىل مواصفات 
الثوابت  هي  األساس  ركائزه  تكون  أن  ينبغي  وأنه  صياغته،  اىل  دعا  الذي  الدستور 
الدينية واملبادئ األخالقية السامية والقيم االجتامعية النبيلة للشعب العراقي اىل جنب 
مبدأ الشورى والتعددية واحرتام األقلية لرأي االكثرية)56( وهو بذلك يركز عىل رشوط 
مهمة يستحق معها الدستور إمضاء املرجعية برشوعيته ويكتسب من خالهلا احلصانة 
الدين من جهة، وال  ثوابت  ان اليناقض  بموجبه وعدم خمالفته، وهي  للعمل  امللزمة 
والتي  االجتامعية  والقيم  االخالقية  املبادئ  يف  املتجسد  االجتامعي  االرث  عن  خيرج 
دأب املجتمع العراقي عىل استقصاء أصوهلا من تلكم الثوابت من جهة اخرى، ولكي 
ال يفيض الدستور اىل تسلط طائفة وغمط حقوق أخرى، كام كان الوضع أبان النظام 
االكثرية،  لرأي  االقلية  واح��رتام  والتعددية  الشورى  قيد  السيد  وضع  فقد  السابق، 
ان  أخرى  وبعبارة  الدستور،  هلذا  الرشعي  الوجه  بموجبها  يتحقق  دستورية،  كضامنة 
املادة االساس  الثالث هي  الركائز  ان تكون  –عنده- تتوقف عىل  الدستور  مرشوعية 
لبنوده والروح لقوانينه وان احلكم بمبدأ الشورى والتعددية وحكم االغلبية، الضامن 
لألخذ ببنوده والعمل هبا .االمر الثالث: ان السيد عول كثريًا –يف كتابة الدستور- عىل 
رأي وارادة أغلبية الشعب العراقي يف كونه سيعكس تعاليم اإلسالم، وثوابت الدين، 
ح بعميق ثقته، عندما سئل عن موقع الدين من الدستور العراقي فأجاب بأن  بل رصَّ
»اإلسالم هو دين اغلبية الشعب العراقي وإذا كتب الدستور بأيدي املنتخبني من قبل 
العراقيني فمن املؤكد أنه يشتمل فيه قيم اإلسالم السمحاء)57(( ويؤكد يف موضع اخر 
فيقول: »يفرتض باحلكومة التي تنبثق عن إرادة أغلبية الشعب، ان حترتم دين االغلبية 
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التوجه  بقيمه، وال ختالف يف قراراهتا شيئًا من أحكامه«)58( وبعبارة اخرى ان  وتأخذ 
الدستور،  كتابة  يف  عليها  يعول  التي  االكيدة  الضامنة  هو  العراقي  للشعب  اإلسالمي 
وقد جتلت رغبة السيد يف مواد الدستور العراقي اجلديد، بدءًا باملادة االوىل من مواده 
والتي تنص عىل ان اإلسالم دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للترشيع والجيوز 
ان  إنه كام  إليه  ثوابت احكام االسالم،)59( ومما جتدر االشارة  يتعارض مع  قانون  سن 
عدم إسقاط رشعية الدستور قائمة عىل عدم إصدار ما خيالف ثوابت اإلسالم، بناء عىل 
املسلمة، جيب عىل تلك االغلبية ان حترتم خصوصيات  املعطى لألغلبية  مبدأ )احلق( 
وحقوق غريهم برشط عدم تطبيقها عليهم)60(، وقد اكد السيد السيستاين –حينام ذكر 
ان هناك من يتخوف من إقامة حكم ديني حيرم االقليات من بعض حقوقها – فيقول: 
»أن القوى السياسية واالجتامعية الرئيسية يف العراق، ال تدعو اىل قيام حكومة دينية، 
بل اىل نظام حيرتم الثوابت الدينية، وتعميق التعددية والعدالة واملساواة«)61( والتي من 

ابرز مظاهرها، احرتام عقائد االخرين.
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املطلب الثالث:

موقفه من االنتخابات

دعا السيد السيستاين اىل اعتامد االنتخابات العامة كوسيلة ملامرسة الشعب حقه يف 
اختيار شكل نظام احلكم يف العراق، وهو بذلك يدفع باجتاه جتسيد النظام الديمقراطي، 
ذلك  كان  وقد  والنواحي،  األقضية  جمالس  بانتخابات  وانتهاًء  الدستور  بكتابة  بدءًا 
واضحًا يف مواقفه العملية التي دفعت باجتاه رعاية هذا النهج منذ اخلطوات األوىل التي 
باركها ودعا فيها لكتابة الدستور، حني ارتأت مرجعيته تشكيل جلنة الختيار املرشحني 
ملجلس النواب العراقي)62(، ضمن رشوط روعي من ورائها املامزجة بني ممثيل األحزاب 
السياسية واملستقلني، لكي يكون هناك توازن حيول دون سيطرة جهة أو مكون سيايس 
وقد انتهت مهام اللجنة –مع ما اكتنف عملها من صعوبات ومشاكل- بتشكيل قائمة 
)االتالف العراقي املوحد( التي اتسمت اىل حد ما بالتوازن املذهبي والقومي، وضمت 
بني أطيافها أغلب مكونات الشعب العراقي)63( وما إن انتهت االنتخابات التي متخض 
عنها كتابة أول دستور دائم للعراق يف الوقت احلارض، حتى انصبت جهود املرجعية عىل 
إكامل خطى السري بالنهج الديمقراطي من خالل البيانات الداعية اىل إجراء االنتخابات 
الذي صاغه  الدستور  الشعب، وقوانني  إرادة  نظام احلكم وفق  العامة الختيار شكل 
ممثلوه املنتخبني، وقد جتلت دعوته لالنتخابات بطائفة من البيانات السياسية الكاشفة 
عن نوع السلطة يف نظام احلكم الذي يلزم »أن حيدد الشعب العراقي بجميع أبنائه من 
خمتلف األعراق والطواف، والية ذلك االنتخابات العامة«)64( ثم أنه يعلن عن شكل 
اىل  تدعو  ال  العراق  يف  الرئيسة  واالجتامعية  السياسية  القوى  »إن  فيقول:  النظام  هذا 
قيام حكومة دينية، بل اىل نظام حيرتم الثوابت الدينية للعراقيني، ويعتمد مبدأ التعددية 
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والعدالة واملساواة«)65( لذلك فقد أبدى السيد السيستاين حتفظه عىل اتفاق 11/15/ 
2003؛ ألن اآللية الواردة فيه النتخاب أعضاء املجلس الترشيعي االنتقايل التتضمن 
االنتخابات،  اىل  أن يصار  بد  العراقي متثياًل حقيقيًا، وال  الشعب  يمثل  تشكيل جملس 
ليكون املجلس منبثقًا عن اإلرادة العراقية، حمفوظًا من كل طعن يف رشعيته)66( وحينام 
أعرب بعض الرشكاء السياسيني عن خشيتهم من أن تؤدي تلك االنتخابات اىل إقامة 
حتققت  لو  »االغلبية  ألن  وارد؛  غري  هذا  أن  السيستاين  السيد  رصح  طائفية،  حكومة 
لطائفة ما، فهي ال تؤدي اىل بروز أغلبية سياسية هلم، فأن املتوقع أن يكون يف كل طائفة 
بخصوص  سديدة  قراءة  عن  ينبئ  البيان  أن  خيفى  وال  خمتلفة«)67(  سياسية  اجتاهات 
املستقبل السيايس الذي ستفيض إليه مبادئ احلرية، وتقره صناديق االقرتاع من خالل 
االنتخابات العامة، حيث تالشت االغلبية الطائفية يف خضم االنقسامات السياسية، ومل 
يعد هناك بروز عددي لفئة، او طائفة عىل حساب اخرى . ومما يسفر عن عنايته العظيمة 
يف  الناخبني  تسجيل  مراكز  فتح  العليا  املفوضية  قررت  عندما   – العامة  باالنتخابات 
ارجاء العراق ملدة ستة أسابيع اعتبارا من 1/ 11/ 2004 – هو تنبيه للتفاصيل املؤهلة 
للتصويت، من خالل التوجيهات التي اوجب هبا عىل املواطنني – وجوبا رشعيا – وهو 
مل  من  أن  عىل  وأكد  صحيحة،  بصورة  الناخبني  سجل  يف  أسامئهم  إدراج  من  التحقق 
يدرج اسمه خلطأ، أو لغريه مراجعة اللجنة االنتخابية يف منطقته، وإبراز املستمسكات 
املهم  األمر  إنجاز هذا  املسارعة يف  اوجب عىل وكالئه ومعتمديه  أنه  املطلوبة)68(، كام 
من خالل تشكيل اللجان الشعبية)69( وشدد عىل أن هذه االنتخابات ال تقل أمهية عن 
انتخابات جملس كتابة الدستور، وأوجب –ألجل ذلك عىل املواطنني- رجاالً ونساء- 
عىل  واملؤمتنني  العليا،  املصالح  عىل  احلريصني  فوز  لضامن  للمشاركة،  احلثيث  السعي 
ثوابت الدين )70( وعدم تشتيت األصوات وتعريضها للضياع )71(، وعليه يمكن القول 

أن بيانات السيستاين –آنفا- تنطوي عىل مجلة من النقاط
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االوىل: إن اطمئنان السيد بأن االنتخابات – يف بلد متنوع األعراق والطوائف مثل 
العراق – ستكون األداة املثىل يف إعطاء كل ذي حق حقه، وحتقيق املصالح العليا التي 
من أولوياهتا احلفاظ عىل ثوابت الدين ) 72(وهو مايكشف عن اعتامده الكبري عىل التوجه 

الفكري هلذا الشعب.

ثانيًا: إن املرجعية إنام طالبت بإجراء االنتخابات، لتطبيق معاين الديمقراطية من 
خالل متكني الشعب من اختيار ممثليه )73( وإدارة بلده بنفسه .

العرقية  املحاصصات  لتجاوز  والعادل  الوحيد  السبيل  االنتخابات هي  إن  ثالثًا: 
والطائفية يف أي تشكيلة حكومية؛ ألهنا صامم األمان يف أن حيظى كل مكون سيايس بام 

يستحقه .

عند  الوطنية،  واملسؤولية  الدينية  املرشوعية  من  حتظى  االنتخابات  إن  رابعًا: 
مناسبة، وقد  وأكثر من  أكثر من مورد،  تؤكد عليها يف  دفعها ألن  ما  الدينية  املرجعية 
يكون  ما  بأوسع  هبا  املشاركة  عىل  العمل  الناس  عىل  واوجبت  هبا  باملطالبة  رصحت 
العراقية  املرأة  يغمط  مل  السيستاين  السيد  أن  اىل  االشارة  من  والبد   . صورة  وبأفضل 
حقها يف أن يكون هلا دور يف العملية السياسية، حيث يقول: »ال مانع من ذلك مع توفر 
الرشوط واملؤهالت القانونية، ومن املؤمل أن يكون للمرأة العراقية دور كبري يف تطوير 

العراق ورقيه ورفعته«)74(
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املطلب الرابع:

موقفه من الفتنة الطائفية

يلمس الباحث يف نصوص طائفة واسعة من فتاوى السيد، إيالءه االهتامم البالغ 
باجلانب االجتامعي للمكون اإلسالمي سواء يف داخل العراق، أم يف خارجه من خالل 
تركيز معاين األخوة وجتذير مفاهيم التالحم بني أبناء اإلسالم من الشيعة والسنة، من 
بَِحْبِل  ﴿َواْعَتِصُموا  خالل دعوة السيد للوحدة الوطنية ومن منطلق قرآين قال تعاىل: 
ُقوا ﴾، فرتاه حني ُيسئل: كيف تكون املعاملة مع اإلخوة املسلمني  َتَفرَّ الّله َجِميًعا َوَل 
األخّوة  وحفظ  باملداراة   « القول  برصيح  جييب  األخرى  اإلسالمية  املذاهب  أبناء  من 
اإلسالمية ومصالح املسلمني العليا)75( ثم أن السيد يلفت األنظار اىل دور الشعائر يف 
إهلاب املشاعر وتقريب القلوب، فيعمد اىل توظيفها، السيام الصالة التي يدفع الرشع 
وحيث عىل أدائها مجاعة، لتحقيق تلك املعاين، فرتاه جيوز الصالة خلف أبناء املذاهب 
اإلسالمية األخرى إذا كانت الصالة حمققة للوحدة اإلسالمية وكان االقتداء مصداقًا 
الشعب  أبناء  بني  االجتامعية  اللحمة  تقوية  أجل  املسلمني)76( ومن  مع سائر  للمداراة 
الناصبية)77( غرضه من  املذاهب، تراه جيوز املؤمن من املخالفة غري  العراقي من مجيع 
ذلك تعبيد السبيل وإزالة العقبات التي تكون يف طريق التجانس االجتامعي واحلفاظ 
عىل النسيج املسلم من أسباب التناحر والتقاطع، والواقع أن من أبرز األمثلة التي تدل 
عىل حكمة السيد السيستاين العالية، وإحساسه العميق بأمهية الرتويج لثقافة التسامح 
بني أبناء املجتمع املسلم »وتقوية ما يسميه علامء االجتامع ب�) العالقات التفاعلية ( بني 
الترصفات  بعض  منعه ألسباب اخلالف من خالل ضبط  الواحدة«)78(هو  األمة  أبناء 
غري املوزونة والتي حدثت نتيجة غياب سلطة القانون بعد عام )2003م(، كقيام بعض 
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»هذا  أن  عىل  فشدد  منها،  اجلامعة  أئمة  وطرد  السنة،  أهل  مساجد  باقتحام  اجلامعات 
العمل مرفوض متامًا، والبد من رفع التجاوز، وتوفري احلامية، وإعادته اىل جامعه معززًا 
مكرمًا«)79( ويؤكد أن التواصل مع إخواننا أهل السنة قائم سواء عن طريق اللقاءات 
املبارشة أو غريها، ووجهات النظر بيننا وبينهم متطابقة، أو متقاربة يف معظم القاضيا 
الرئسيسة)80( وأن أسباب اخلالف منعدمة بني الطرفني وعىل فرض وجودها، فهو يقرر 
األساليب املثىل يف إزالتها، عن طريق انتهاج احلوار املتني للتقارب وحل املشاكل)81( ثم 
أنه يقرص العنف الطائفي عىل اجتاهني: االول: ما يامرسه الفرقاء السياسيون من العنف 
للحصول عىل بعض املكاسب السياسية والثاين: ما يامرسه التكفرييون من أجل الرصاع 
بني الطائفتني، وهو بذلك ينقي الساحة االجتامعية ويربئها من أي لون من ألون النزاع 
.وقد حترك السيد وتعامل ميدانيًا ضد أبعاد املخطط الطائفي الذي أريد تنفيذه يف العراق 
من خالل زرع بذور الفتنة الطائفية وسلب العراق حقه يف السالم واالستقرار، حني 
مىض زعامء خاليا الدم من التكفرييني والبعثيني واإلرهابيني يف إشاعة الرعب وإثارة 
التفرقة بني صفوف العراقيني عن طريق مسلسل رهيب من التفجريات الدامية، أودعوا 
فيه كل ما لدهيم من مكر ولؤم وحقد، وقد خاطبهم السيد بطائفة من األحاديث)82( 
املتواترة عن النبي منها قوله: »أل إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
...الخ«)83( »من شهد أن ل إله إل اهلل وان حممد رسول فقد حقن ماله ودمه«)84( ويبدو 
أن اخلطاب يف واقعه موجه للعراقيني مجيعًا، وليس لتلك الطائفة الضالة فقط، وهدفه 
من ذلك التأكيد عىل الثوابت اجلامعة للطيف العراقي، ورصف اجلهود نحوها .واحلق 
لقد جتلت قدرة املرجعية يف معاجلة هذا امللف الشائك واملعقد بحكمة عالية، فكانت 
فعمدت  املرحلة،  خطورة  مع  -متاما-  مواقفها  وتالءمت  السيايس،  احلدث  قلب  يف 
الطائفة  تالقيه  كانت  ما  مع  فعل  رد  اىل  تتحول  أن  بنفسها يف  تنأى  أن  عىل  –ابتداء- 
الشيعية من اإلبادة اجلامعية املنظمة، ثم تبلورت مواقفها باجتاه توحيد اخلطاب الديني 
بنبذ العنف، وتوحيد الصف، وضبط النفس، ومواجهة )جاهليات موغلة يف استئصال 
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اإلنسان وحريته()85(، كام أنه استبق خمطاطات األعداء يف بث الطائفية بني أبناء الشعب، 
وأودع األمان واالطمئنان يف النفوس حني رصح »أنه ال خماوف من وقوع فتن طائفية 
يف العراق، إذا مل تتدخل أطراف أجنبية يف شؤون العراق« )86( وحينام بدأ التكفرييون 
نشاطهم، وأعلنوا عن خمططهم، كشف عن النوايا املبيتة واحلقيقية من وراء ترصحياهتم، 
»إن  يقول:  إذ  مآرهبا  املخططات  هذه  حتقق  أن  من  أكرب  العراقيني  وعي  أن  عىل  ونبه 
عنف  أعامل  من  وأعقبها  وماسبقها  التهديدات،  هذه  إطالق  من  األس��اس  اهلدف 
إيقاع  هو  العراق  أرجاء  خمتلف  يف  األبرياء،  من  اآلالف  عرشات  استهدفت  إجرامية 
الفتنة بني أبناء هذا الشعب الكريم وإيقاد نار احلرب األهلية ... ولكن معظم العراقيني 
بتحقيق  للعدو  يسمحوا  ولن  اخلبيثة  األهداف  هبذه  تام  وعي  عىل   – احلمد  وهلل   –

من  الطاهر  بلدهم  ثرى  عىل  وأريق  وأذى،  ظلم  من  ناهلم  ومهام  اإلجرامية،  خمططاته 
دماء زكية ألهليهم وأحبتهم«)87( . ويبدو أن األسلوب الذي اتبعه عمالء التكفري وقادة 
التطرف يف التعامل مع امللف الطائفي عن طريق القتل اجلامعي والتهجري وغري ذلك، 
أثبت فشال ذريعًا يف خلط األوراق، وبث سموم الفرقة، فلجؤوا اىل سبل جديدة تتمثل 
يف رضب املقدس الديني من أجل إثارة النفوس، وإيقاد جذوة احلرب الطائفية فعمدوا 
اىل هتديم القبة املطهرة ملرقد اإلمامني العسكريني، فتصاعدت أعامل العنف يومها، 
وتفاقم أمرها بشكل مروع وخميف، حتى أصبح العراق قاب قوسني أو أدنى من الدخول 
يف نفق االقتتال املذهبي، وتراءى أن بصيص األمل يف اخلالص من تداعيات تلك األزمة 
بات خيفت شيئا فشيئا، وذلك أن املصيبة متثل – يف واقعها- حتديًا غري مسبوق للشعور 
اإلسالمي عمومًا، والوجود الشيعي عىل وجه اخلصوص، فتهديم املراقد املقدسة ظاهرة 
دخيلة عىل النسيج العراقي، تنطوي عىل خالصة املكر واللؤم واخلبث، أريد من ورائها 
النسيج، وإشعال فتيل أزمة كارثية إنسانية عىل مستوى إقليمي، وليس عىل  متزيق هذا 
مستوى العراق، لذا فقد كان حترك احلوزة بمستوى خطورة احلدث، فسارع مراجع احلوزة 
الكبار وهم آيات اهلل العظام السيد حممد سعيد احلكيم والشيخ حممد إسحاق الفياض 
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والشيخ بشري النجفي اىل االجتامعي بالسيد السيستاين، واختاذ اإلجراءات املناسبة، لوقف 
أعامل العنف واإلمساك بزمام األمور قبل أن خترج من السيطرة وتنتهي اىل ما ال حتمد 
عقباه، فبادر مكتب السيد السيستاين اىل إصدار البيان الذي أدان به تلك اجلريمة النكراء، 
وأعلن احلداد سبعة أيام جاء فيه »أن الكلامت قارصة عن إدانة هذه اجلريمة النكراء، التي 
قصد التكفرييون من ورائها إيقاع الفتنة بني أبناء الشعب العراقي ... إننا إذ نعزي إمامنا 
صاحب الزمان ... ندعو املؤمنني ليعربوا خالهلا باألساليب السلمية عن احتجاجهم 
وإدانتهم احلرمات مؤكدين عىل ... أن ال يبلغ هبم ذلك مبلغًا جيرهم اىل اختاذ ما يؤدي اىل 
ما يريده األعداء من فتنة طائفية طاملا عمدوا عىل إدخال العراق يف أتوهنا«)88( واحلق لقد 
تعامل السيد السيستاين مع هذه األزمة بوعي وحكمة عاليتني، فلم يسمح بردود االفعال 
العفوية من أن تتحكم بحركة الشارع ويالحظ – خالفًا لبياناته السابقة – أنه شخص 
اجلهة املنفذة لتلك اجلريمة وهم التكفرييون، وربام أراد من وراء ذلك امتصاص ردود 
األفعال الغاضبة ومحاية أهل أبناء املذاهب اإلسالمية األخرى منها، وتربئتهم من اقرتاف 
تلك اجلريمة، مؤكدًا بذلك فحوى ترصحياته السابقة – بخصوص الشعب العراقي – 
وأنه سيكون أكثر انسجاما وتقاربا، إذا مل تتدخل األيادي األجنبية يف الشأن العراقي)89(، 
ومل يغفل عن بركان الغضب الذي كان يموج به الشارع العراقي، لذا – ومن أجل التنفيس 
عن الكبت، ومواساة الناس بتلك الصدمة –كام عرب عنها- دعا املؤمنني اىل التعبري عن 
ذلك باألساليب السلمية، ولكي ال تكون االحتجاجات أداة طيعة بيد االنتقام، وخترج 
عن سلميتها فقد ذكر السيد وحذر من أن يبلغ هبم ذلك مبلغًا حيقق مآرب األعداء من 
إحداث فتنة طائفية . وقد ظهر موقف السيد جليًا ف فكان نداء السيد السيستاين من وسط 
رضيح اإلمام احلسني يعلن ان العهد الذي تآمر عليك الطامعون يف حق والية ابيك 
وأخيك يعود ثانية ويعدون العدة للقتل والذبح األكثر بشاعة من ذي قبل ... لكن النداء 
م فلوهلم وفضح مؤامراهتم واستقبح التاريخ أعامهلم وفتحت من  كان باملرصاد، فقد حجَّ

جديد الصفحات التي طويت ونقشت بأحرف الشياطني وهي تفسري مسار احلقيقة . 
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اخلامتة

يف هناية البحث توصل الباحثان اىل النتائج االتية:

1.إن السيد السيستاين حاول ان حيافظ عىل السمة الوطنية للبلد واالنتامء العريب 
وان  واقعًا،  واإلرهاب  التطرف  عن  تبتعد  عالية  بعقالنية  ممزوجًا  له  الديني  والتوجه 

تفرض نفسها عىل العامل ليتحول بذلك اىل زعيم جمدد يف هذا املضامر .

2.إن السيد السيستاين حاول أن حيافظ عىل وحدة البلد من شبح التقسيم والتفتت 
التأكيد  خالل  ومن  الدستور  كتابة  يف  العرب  السنة  مشاركة  عىل  الضغط  خالل  من 
النفط  الثروة وقانون  البلد كتوزيع  القرارات املصريية يف  الوطني يف مجلة  التوافق  عىل 

واالتفاقية األمنية .

3.إرصار السيد عىل كتابة الدستور وأنه جيب أن يكتب من قبل ممثيل الشعب الذين 
تم اختيارهم عن طريق االنتخابات العامة .

4.ان مواصفات الدستور الذي دعا إىل صياغته ينبغي أن تكون ركائزه األساسية 
للشعب  النبيلة  االجتامعية  والقيم  السامية  األخالقية  واملبادئ  الدينية  الثوابت  هي 

العراقي إىل جنب مبدأ الشورى والتعددية واحرتام األقلية لرأي األكثرية . 

5.ان السيد عول كثريًا يف كتابة الدستور عىل رأي وإرادة أغلبية الشعب العراقي يف 
كونه سيعكس تعاليم اإلسالم وثوابت الدين . 

6.ان السيد طالب بإجراء االنتخابات لتطبيق معاين الديمقراطية من خالل متكني 
الشعب من اختيار ممثليه وإدارة بلده بنفسه .
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7.ان االنتخابات حتظى باملرشوعية الدينية واملسؤولية الوطنية .

8. أكد السيد ان االنتخابات هي السبيل الوحيد والعادل لتجاوز املحاصصات 
العرقية والطائفية يف تشكيلة أي حكومة.

 . العربية  الكردية  األهلية:  احلرب  فخ  يف  الوقوع  دون  حيول  أن  السيد  9.اراد 
الشيعية السنية .
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الهوام�س
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