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املقدمة

واملنطقة  العراق  أح��داث  يف  فاعل  دور  الرشيفة  الدينية  للمرجعية  كان  لقد 
الدين  علامء  مشاركة  تاريخ  يعود  إذ  يتجاهله،  أن  ألحد  يمكن  ال  النظام  سقوط  قبل 
العراقيني يف صميم السياسة إىل سنوات احلرب العاملية األوىل، حيث دعا علامء الشيعة 
للجهاد مع العثامنيني ضد اإلنجليز، وساهم بعضهم يف القتال فعال، ويف عام 1918 
تأسس يف النجف حزب باسم )حزب النجف الرسي( من ساسة ورجال دين شيعة، 
الرشيف  أبناء  أحد  برئاسة  حكومة  وتأسيس  العراق  الستقالل  يدعو  برناجمهم  وكان 
والرئييس  األساس  دورها  تنامي  أن  إال  عام 1991،  الشعبانية  االنتفاضة  ثم  حسني، 
صعود  وبعد   ،2003 عام  للعراق  األمريكي  االحتالل  بعد  ظهر  العامة  الشؤون  يف 
التيارات السياسية اإلسالمية والقومية واملدنية إىل السلطة يف العراق اثر سقوط النظام 
يف  الدينية  املرجعية  ورعاية  بإرشاف  تطالب  الشعبية  األصوات  بعض  ظهرت  البائد، 
النجف االرشف وعىل رأسها )آية اهلل السيد عيل السيستاين( عىل العملية السياسية يف 
العراق وعدم ترك األمور بيد االحتالل وتلك التيارات السياسية املختلفة، وفعال دعت 
ابتداء  البلد  ختص  التي  األمور  كل  يف  الشعب  رأي  اخذ  إىل  الرشيفة  الدينية  املرجعية 
لكتابة  الدعوة  ثم  املؤقتة،  لتشكيل حكومة عراقية وإهناء سلطة االحتالل  الدعوة  من 
ونزهية  حرة  انتخابات  إلجراء  أيضا  والدعوة  العراقيني،  قبل  من  للبالد  دائم  دستور 
النتخابات أعضاء املجالس املختلفة، )جملس النواب، وجمالس املحافظات واالقضية 
والنواحي(، لذلك كان– وال يزال- للمرجعية الدينية يف النجف االرشف دور مهم يف 
املرحلة الراهنة ألجل تشخيص نقاط القوة والضعف يف األداء السيايس لتلك التيارات 
واألحزاب السياسية العراقية، ثم تصاعد هذا الدور وبشكل الفت للنظر بعد دخول 
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تنظيم داعش اإلرهايب للعراق وسيطرته عىل أجزاء مهمة يف املوصل واالنبار وكركوك 
وصالح الدين، وخاصة فتوى اجلهاد الكفائي لصد التنظيامت اإلرهابية والدفاع عن 
الوطن واملقدسات وآخرها الوقوف مع الشعب يف مطالبته بالتغيري وحماسبة املسؤولني 

املقرصين والفاسدين وتوفري اخلدمات للشعب.

والكتابة عن هذا املوضوع تتطلب منا التمعن والتبرص بتلك االنتصارات والبحث 
عن القوة احلقيقية الكامنة وراء تلك احلشود العظيمة، هلذا ارتأينا أن نقسم البحث اىل 
ثالثة مباحث تناولنا يف االول ومضات تارخيية عن فتاوى املرجعية، ويف الثاين املرجعية 
وفتاوى اجلهاد املقدس، ويف املبحث الثالث فتاوى املرجعية واألمن السلمي، لنختتم 

بحثنا بخامتة ونتائج للبحث ومن ثم قائمة بأهم املصادر الداعمة للبحث.

الشعب  بالتفاف  النهاية  اهلل سيتمثل يف  إن شاء  )داعش(  احلقيقي عىل  النرص  إنَّ 
حول مرجعيته الرشيدة والتي عودتنا عىل مواقفها احلاسمة يف اصعب الظروف، لتكون 
مدعومة  الشعبي  احلشد  لقوات  االسايس  والداعم  العراقيني  لكل  أمان  صامم  بذلك 
واحدة  أمة  املعركة  من  العراقيون  ليخرج  الغيارى  العشائر  وابناء  املسلحة  بالقوات 

عراقية جيمعها وطن هنائي واحد هو العراق اجلميل الواحد املستقل املزدهر.

الباحثان

بعقوبة اخلرضاء
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البحث الول:

وم�شات من تاريخ فتاوى املرجعية

ال  والتي  واملهمة  امللتهبة  باألحداث  وميلء  اجلهادي  الشيعة  علامء  تاريخ  إنَّ 
يمكن اختصارها يف بحث او بحثني، السيام احلديث منها وهو رهني التاريخ النضايل 
كان  لقد  املجاهدون..،  والعلامء  الرشيدة  املرجعية  به  قامت  الذي  الدامي  واجلهادي 
لرجال  وكان  العراق،  يف  املسلمني  تاريخ  من  احلساسية  بالغة  حقبة  يف  النضال  هذا 
الدين واملرجعية دورهم املميز بدءًا من ثورة التنباك مرورًا باالحتالل الرويس إليران، 
واالحتالل الربيطاين للعراق وثورة العرشين، واخريًا وليس اخرًا فتوى اجلهاد الكفائي 
الذي اصدرته املرجعية باجلهاد ضد عصابات )داعش( ومن لف لفهم من ازالم النظام 

السابق وبقايا البعث املقبور. 

والبخس،  التشويش  من  الكثري  مسارها  عرب  العظيمة  الفتاوى  هذه  شاب  لقد 
واالمة  املرجعية  بني  الرتابط  إضعاف  العاملي  واالستكبار  املعادية  الدوائر  حاولت  اذ 
االسالمية واجياد حواجز بينهام..، فقد استطاع االستعامر واملتعاونون معهم استقطاب 
العديد من الكيانات والوجودات السياسية، لكنها عجزت عىل احلصول عىل تعاطف 
املرجعية او تعاطف مرجع شيعي واحد، بل ان املرجعية والعلامء الراجعني للمرجعية 
املسلمني  بالد  يف  تدخله  ومقاومة  االستعامر  من  املبدئي  موقفهم  البداية  منذ  حددوا 

ورفض اي خيار يمس استقالل البلدان االسالمية.

للبالد االسالمية خالل  الوريقات عىل حقبة حتدي االستعامر  لقد ركزنا يف هذه 
جتتمع  لكنها  تارخيية،  مواجهة  من  عديدة  انامطًا  أخذ  التحدي  وهذا  املاضيني  القرنني 
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يف هدف واحد هو مواجهة اهلجمة االستعامرية والتطرف االسالمي والسعي لتحقيق 
وعلامئها  الرشيدة  املرجعية  لفتاوى  كان  لقد  واالمان.  االمن  وسيادة  البالد  استقالل 
البارز يف حياة  التارخيي  التأثري عىل حركة االحداث وصناعة املوقف  الدور االكرب يف 
االمة االسالمية خالل تارخيها احلديث يف الظرف اخلالد التي تعيشه االمة االسالمية 
حركة  عىل  التأثر  كامل  تلق  مل  لكنها  باملرجعية  احاطت  التي  االجواء  صعوبة  ورغم 
الفاعل  احلضور  وفتاوهيا  للمرجعية  كان  فلقد  واالجتامعية،  السياسية  االح��داث 
االرهابية  املحاوالت  أخريًا  الراهنة،  الساحة  عىل  دخل  ولقد  االحداث،  حركة  عىل 
والداعشية التي حتاول حتجيم والغاء تأثري املرجعية عىل الساحة وما ييل ومضات من 

فتاوى اجلهاد للمرجعية الرشيدة: 

لقد كانت أوىل فتاوي اجلهاد يف العراق وايران التي اصدرهتا املرجعية فيام ختص 
حركة املرشوطية يف ايران واحداثها عام 1906 م وكذلك احلركة الدستورية العثامنية 
السيايس  الوعي  بدايات  وتشكلت  السيايس  احلس  عىل  بصامهتا  تركت  1908م  عام 
وبداية االرهاصات احلزبية يف املدن العراقية، فأسست عدة احزاب سياسية يف النجف 
احلديث  يطول  كثر  جماهدون  دين  رجال  برز  حيث  وطهران،  واسطنبول  والبرصة 
الن  االسم  هبذا  وسميت  بالدستور  املطالبة  حركة  هي  املرشوطية  وحركة  عنهم..، 
امللك يف حكم رعيته  او  السلطان  الدستور بمثابة رشط عىل  الداعني هلا اعتربوا مواد 
وقد استمدت هذه الفكرة من فكرة العقد االجتامعي التي شاعت يف اوربا بعد الثورة 

الفرنسية )1(.

ثم جاءت ثاين فتاوى اجلهاد الذي اصدرته املرجعية يف العراق وايران عندما تم 
احتالل ايران من القيارصة الروس عام 12 متوز /1909م حيث حارب هذا االحتالل 

)1( ينظر: موسوعة السياسة العراقية، د. حسن لطيف الزبيدي، دار العارف، بريوت، 2012 
م، ط2: 582. 
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الوعي االسالمي لدى املرجعية يف ايران والعراق عام 1911، فقد وقف علامء العراق 
وعىل رأسهم الشيخ حممد رضا الشبيبي والشيخ عبد الكريم اجلزائري والسيد مهدي 
احليدري والسيد اسامعيل الصدر والشيخ امحد الصايف والشيخ مهدي اخلاليص موقفًا 
عىل  مطلقني  ضده  باجلهاد  فتاوى  واص��دروا  إليران  الرويس  االحتالل  ضد  شديدًا 
اجلمهور  يف  واسعة  مجاهريية  استجابة  وجدت  التي  اجلهاد  حركة  اسم  هذا  موقفهم 
ايران،  من  واخراجها  روسيا  ملحاربة  العراقيني  املجاهدين  كتائب  وتشكلت  املسلم 
اخليام  الكاظمية وقد نصبت  املقاتلني يف  الدين اجلهاد جتمع آالف  وعند اعالن علامء 
يف اطراف البلدة وملسافات طويلة وخرجت العشائر العراقية يف عرشة آالف مقاتل اىل 
منطقة املحمودية الستقبال علامء الدين واملجاهدين القادمني من النجف، وقبل وصول 
الطالئع اىل الكاظمية وصلت اىل العراق اخبار انسحاب القوات الروسية من ايران )1(.

واصدرت جملة العلم عام 1910 للسيد هبة الدين الشهرستاين الذي عاضده حممد 
السيايس والثقايف  الوعي  بنرش  الرجلني  الغطاء ومتيزت مساعي هذين  حسني كاشف 

الذي مهد لثورة العرشين يف العراق.

أما فتوى اجلهاد ضد االحتالل الربيطاين، والذي ما ان دخلت القوات الربيطانية 
ارجاء  كل  يف  ودوت  اجلهاد  دعوات  ارتفعت  حتى  م   1911 عام  العراقية  االرايض 
االسالم  بيضة  عن  للدفاع  فتاوى  عدة  النجف  يف  املرجعية  اصدرت  حيث  العراق، 
ضد العدو الكافر واصدر حممد سعيد احلبويب والسيد كاظم اليزدي والشيخ اخلاليص 
وشيخ الرشيعة مصطفى الكاشاين وعيل الداماد فتاوى باجلهاد ضد املحتل الربيطاين، اذ 
افتى حممد تقي الشريازي يف سامراء مقر املرجعية الدينية آن ذاك فتوى برضورة اجلهاد 
وحماربة املحتل الربيطاين وارسل ابنه حممد رضا لاللتحاق بجامعة من العلامء يف جبهات 

الصدرين  النهرين  مركز  االسدي،  خمتار  احلديث،  السيايس  العراق  تاريخ  موجز  ينظر:   )1(
للدراسات والبحوث /النجف، 2001: 14 0
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القتال يف اجلنوب كام وصل اىل النجف 600 فارس من املجاهدين االكراد وحتركت 
كتائب شعبية يف عدة مدن لتلبية فتوى اجلهاد، بعد ان ادرك العراقيون اهنم امام حقيقة 
استعامرية بغيضة تنوي استعباد الشعب العراقي وامتصاص ثرواهتم وسحق كرامتهم.

يف  الربيطانية  للمآرب  التصدي  فتاوى  العراق  يف  الدينية  املرجعية  اصدرت  فقد 
عليه  احلسني  االمام  والدة  بمناسبة  بغداد  يف  كبري  اجتامع  وعقد  م،   1920/4/21
للتنسيق  العراق  التحرك السيايس يف عموم  السالم يف جامع احليدرخانه ضم قيادات 
فيام بينهم لتصعيد نشاط اجلهاد ضد سلطات االحتالل، وقد انتخب املجتمعون وفدًا 
لتقديم مطالب األمة، واللقاء اىل الوكيل احلاكم امللكي العام يف بغداد، ومل تلق مطالب 
رجال الدين واملرجعية آذان صاغية لدى الربيطانيني، مما اضطر رجل املرجعية االول 
وقد  العراق،  من  املحتل  إلخراج  املسلح  الكفاح  فتوى  اصدار  الشريازي  تقي  حممد 

ذهب مجع من العلامء اىل رضيح االمام احلسني واقسموا مجيعًا عىل ما اتفقوا عليه.

ملطالب  االستجابة  يريدون  ال  الربيطانيني  ان  الدين  وعلامء  للمرجعية  بدا  لقد 
م   1920 عام  حزيران   30 يف  العراقية  الثورة  ان��دالع  ولدت  احلالة  وهذه  الشعب 
ليستكمل فيها املرشوع الشيعي السني الطويل يف العمل السيايس ضد االستعامر الذي 

بدأ بالتحرك السيايس ثم جلأ اىل العمل املسلح حني مل جيد ثمة خيارًا آخر )1(

الذي  اجلديد  اخلطر  الكفائي ضد  اجلهاد  فتوى  املرجعية هي  فتاوى  اخر  وكانت 
هيدد بيضة االسالم اال وهو حركة داعش الوهابية التي سيطرت وبواسطة االستكبار 
العاملي بالسيطرة عىل اجزاء من العراق وسوريا، لقد كان لفتوى املرجعية االثر الكبري 
يف وقف تقدم داعش للوصول اىل بغداد واملراقد الدينية يف كربالء والنجف اضافة اىل 

الدعم املادي واملعنوي لرسايا احلشد الشعبي والقوات املسلحة.

الثقلني، دمشق، د.ت:  )1( دور علامء الشيعة يف مواجهة االستعامر، سليم احلسيني، مؤسسة 
.244
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املبحث الثاين:

املرجعية وفتاوى اجلهاد املقد�س

املعطيات الصادرة عن االحداث يف العراق تعكس العديد من الصور والتجليات 
وقامات،  وشخوص  مواقف  مناسبة  كل  يف  تظهر  الشمس،  وضوح  واضحة  حلقائق 
ملسار  جديدة  خارطة  منعطف  كل  يف  لرتسم  مفصلية،  تكون  ان  تفتأ  ال  ومتغريات 
االحداث املتداخلة، سياسيا واجتامعيا واقتصاديا، حتى بات لدى القايص والداين رؤية 
متكاملة تبني له اخليط االبيض من االسود، فتكشف تارة عمن محل العراق شعبا ووطنا 
بني جنبيه وروحه، وبني من اختذ من هذا العنوان مصطلحا للمتاجرة واملامكسة والرتبح 
الشخيص، ماديا ام معنويا، لتطيح املحن التي مرت هبذا البلد الكثري من االقنعة املزيفة، 
ممن اتقن املكر والنفاق واخلديعة، ويف الوقت ذاته كشفت عن معادن االوفياء للدين 
والوطن واالمة االسالمية والعربية، لتصقل بذلك درر الرجال ممن اوفوا بام عاهدوا اهلل 
عليه، ما تعرض له العراق من نكسة اهتز هلا صميم الدولة، وكادت لوال لطف اهلل ومهة 
الغيارى ان تطيح بمكتسبات العهد اجلديد، وتبدد سيل الدماء الذي جرى عىل مدى 
عقود يف سبيل اقامة نظام ديمقراطي ضامن للحرية والتعددية للفرد واملجتمع، لقد كان 
اثر كبري يف حشد  ثوبا هلا  التي تتخذ من االسالم  التكفريية  لتهديد داعش واحلركات 
بيضة  تستهدف  التي  الرشسة  اهلجمة  بوجه هذه  للوقوف  الشعب  من  واسعة  طاقات 
انتفاضات وثورات  االسالم، وعىل اجلميع االنتباه اىل وجود حماولة مستمرة لتصوير 

الشعوب املظلومة عىل اهنا سيناريوهات مفتعلة من قبل بعض االجهزة الدولية)1(.

)1( ربيع الشعوب، وخريف الدكتاتوريات، اكرم احلكيم، مطبعة العدالة، بغداد 2012: 144.
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عن  بعيدًا  ليس  املناسبة  اإلجراءات  واختاذها  الرشيدة  املرجعية  اصطفاف  ولعل 
مواقف املرجعية، والتي هي صامم امام كلام اشتد اخلطر وضاقت السبل، لذا كان لنداء 
املرجعية الرشيدة الدور الفاعل، حيث هب العراقيون من كل حدب وصوب، لنرصة 
العراق والدفاع عن عرضه وأرضه وماله، فرضبوا أروع البطوالت التي سطروها يف 
التاريخ  صفحات  عىل  نقشت  ذهب،  من  بحروف  مالمحهم  وكتبوا  التحرير  معارك 
بصور خالدة ال تنسى أبدًا عىل مر الزمان، فكان النداء رصخة يف وجه الظلم واهلمجية 
ذلك،  الحيصل  أن  أبوا  الشعبي  احلشد  من  أبناءنا  ولكن  األذى،  بشعبنا  أرادت  التي 
فتناخوا فيام بينهم، وسحقوا رؤوس اخلونة واالرهاب من الدواعش التكفرييني ومن 
والسامراء  الدين  آمريل ومحرين وصالح  هلا يف  مثيل  انتصارات ال  لفهم وحققوا  لف 
رغم الترصحيات واملواقف النشاز لبعض الكتل ورجاالت كانتونات السياسة الداعمة 
لداعش، وهناك مسالة اخرى ظهرت بعد2003 وهي وسائل االعالم التي ليس هي 
وسيلة فنية فقط، بل هي احدى وسائل اهليمنة السياسية، كام ان امريكا سعت لتحسني 

صورهتا امام الشعوب العربية)1(.

الوقوف  وأن  املقدس  اجلهاد  فتوى  اسناد  يف  الكبري  الدور  االيب  لشعبنا  كان  لقد 
ووطني  رشعي  واج��ب  ومساندهتم  املقدس  واحلشد  واجليش  االمنية  القوات  مع 
الظروف عىل كل عراقي رشيف غيور عىل أرضه وعرضه، وإن تضمني اخلطط  متليه 
عن  دفاع  ذاته  بحد  هو  املناطق  تلك  وحترير  املدنيني  اإلجالء  خمارج  تأمني  العسكرية 
حقوق االنسان التي انتهكتها عصابات داعش االجرامية بأبشع الصور، اننا مطالبون 
اليوم بدعم قوات احلشد املقدس بالغايل والنفيس لوقفته البطولية وان نشيد بقوة بفتوى 
املدنيني  سالمة  لتأمني  ودعوهتا  الشعبي  احلشد  جلهود  التنظيمية  وتوجيهاهتا  املرجعية 
التي  االثار  بتكثيف اجلهد احلكومي ملعاجلة  املرجعية  املناطق، كام طالبت  تلك  سكان 

دار  العقايب،  عودة  د.عيل  العربية،  البلدان  يف  والتغيري  الواسع  الشعبي  اجلامهريي  احلراك   )1(
الضياء، بعداد2013: 85.
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سببتها هذه اهلجمة الرشسة عىل العراق شعبا وحضارة..)1(. 

لقد اثبتت وقائع االحداث جتربة منفردة قام هبا احلشد الشعبي يف تاريخ حركات 
لتحرير الوطن وحماربة اإلرهاب وإعطاء درس كبري يف مواجهة االهنيار النفيس واهلزيمة 
العسكرية وخطوة مهمة لتحرير األرض واسرتجاع السيادة، ولعل هذا هو االهم من 
وجهة نظر املرجعية الرشيدة؛ ألن استعادة األمة إلرادهتا وقدرهتا عىل مواجهة التحديات 
والتداعيات ضامن لكل العراقيني ومصدر انبعاث الطمأنينة يف نفوسهم، سيام أن احلشد 
الشعبي املقدس بات حيقق االنتصارات تلو االنتصارات يف ظل االنقسام والتآمر الدويل 
واإلقليمي، ولقد انقلبت املعادالت واملؤامرات، واننا نثمن ونحيي بطوالت أبنائنا من 
القوات االمنية واحلشد الشعبي ملا يسطرونه من بطوالت وتضحيات لتحرير املناطق 

العراقية التي وقعت حتت سيطرة العصابات االجرامية الالإسالمية.

ان هذه التجربة الفريد والتي املتها الظروف الصعبة واخلطر االيت من خلف احلدود 
لتمزيق بيضة االسالم النقية وتقسيم العراق الغايل اىل دويالت حتكمها عصابات جمرمة 
تتخذ من االسالم ثوبا مزيفًا...لقد كانت جتربة احلشد املقدس إنموذجًا منريًا وفريدًا 
لتالحم الشعب العراقي االيب املجاهد بكل قواه وفئاته وقومياته أزالت واماطت الستار 
ملن كان عىل أعينهم غشاوة، وان الشهادة يف الدفاع عن بيضة املسلمني هي اعىل انواع 
الشهادة عرب التاريخ الطويل، فقد كان للمرجعية الدور الكبري يف تشجيع الناس للتضحية 
يف سبيل االسالم وان خط الشهادة يتحمل مسؤوليته املرجع عىل اساس ان املرجعية 
للحشد  وحتية  املسلحة  للقوات  وحتية  لشبابنا  فتحية   ،)2( واالمامة  للنبوة  امتداد  هي 
الشعبي املجاهد، حتية وإجالل وأكبار للشعب العراقي ولألمهات الالئي أنجبن رجاالً 
وأرضعنهم حب الوطن وحتية لآلباء الذي سقوا أبنائهم من الوفاء والشجاعة، ورفعوا 

)1( السيد عيل احلسيني السيستاين، حياته فكره، اصدار مكتبة احلضارة، بريوت، لبنان2010: 
.208

)2( االسالم يقود احلياة، حممد باقر الصدر، جممع الثقلني العلميط3، بعداد، 2004: 201.
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رؤوسنا عاليا يف سامء الوطن، وحفظتم االرض والعرض، إهنا رسالة اىل التاريخ، إنكم 
مؤمنون صدقتم بام عاهدتم اهلل، فطوبى للرجال األمناء عىل شعبهم وأهلهم وأبنائهم، 
وطوبى لكل من يقف موقف الرشفاء يف يوم ضاعت فيه القيم، وانحطت األخالق، 

وبعدًا لكل من يصد عينيه عن اهله يوم الضيق.

إنَّ هذه اهلبة املباركة جاءت لتقلب موازين القوى لصالح وطننا الذي استباحت 
داخليًا  الزمن وتآمر رشس  بغفلة من  العزيزة  الظالم والرش واحلقد بعض مدنه  قوى 
وخارجيًا لتزداد جراح املواطن العراقي املنكوب بالفساد واملنهوب ماله وخرياته، لقد 
أسقط احلشد الشعبي بام يمتلك من حس وطني عاٍل وعقيدة قتالية وروح استشهادية 
يكيلون  هم  فها  واخلارج،  الداخل  ودواعش  األعداء  ومؤامرات  مراهنات  كل  كبرية 
نادرة  بشجاعة  أرضنا  وحيررون  فلوهلم  ويسحقون  داعش  لرشاذم  املوجعة  الرضبات 
والوطنية، واضعني  الدينية  الرموز  والنرص من عظمة  التحدي  يستلهمون روح  وهم 
نيل  أو  لألبد  ودحرهم  االع��داء  عىل  امل��ؤزر  النرص  احلسنيني  أحدى  أعينهم  نصب 
الشهادة، وقد روت دماؤهم الزكية أرضنا العزيزة يف كل مدننا التي دنستها عصابات 
داعش يف آمريل واالنبار ودياىل وصالح الدين، فكانوا بحق السند القوي ألبطال جيشنا 
املغوار ورشطتنا الوطنية وهم يذودون عن األرض والعرض، فهنيئا الشهادة ملن ناهلا 
والنرص املؤزر بإذن اهلل لشباب احلشد الشعبي وهم يتقدمون الصفوف لتحرير كل شرب 

من أرضنا العزيزة من دنس جرذان داعش ومن ينارصهم من أعداء وطننا الغايل.

اال  توصف  أن  يمكن  ال  الشعبي،  احلشد  أبطال  يسطرها  التي  البطوالت  روعة 
بالرصخة الكربى التي أذهلت األعداء وقلبت املوازين وقضت مضاجع أرباب الفتنة 
وقلبت الطاولة عىل رؤوسهم وقطعت الطريق عىل خمططات التقسيم الرامية اىل الغاء 
املنطقة  الريادي ومكانته املرموقة يف  العراق من اخلارطة السياسية والقضاء عىل دوره 
النجف  يف  الرشيدة  املرجعية  لفتوى  وإكبار  بإجالل  هنا  نقف  أن  من  البد  و  والعامل، 
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األرشف لسامحة السيد السيستاين )دام ظله( التي كان هلا الفضل االول يف هذا السيل 
فكرة  إن  حيث  تضحياهتم،  نويف  وال  الشعبي  احلشد  ألبطال  املجاهدين  من  البرشي 
اجلهاد األصلية عند املسلمني والعرب تربهن عن ادراكهم لفكرة االستمرار واخللود 
يف حياة االمم االخرى فالفرد يفنى واحلول ينقيض ليحفظ لألجيال املقبلة حريتها اذ ال 

حياة بغري احلرية والشعب الذي يفقد حريته يعيش عيشة امليت)1(. 

وكان  بكاملها  العسكرية  املؤسسة  معه  هتدمت  السابق  النظام  سقط  أن  فمنذ 
راحوا  السياسيون  ولكن  احلضارات  بعراق  تليق  أسس  عىل  جديد  من  تبنى  أن  أملنا 
-ولالسف- يتصارعون عىل خريات ومناصب الدولة، ناسني أن هناك رشا وأخطارًا 
حتيط به من كل اجلهات، وبشكل مفاجئ ظهرت قوى الظالم من املتطرفني والبعثيني 
وغريهم حتت عنوان داعش. وبني ليلة وضحاها تساقطت املدن العراقية بأيدهيم التي 
من  قوائم  سوى  جيشا  نجد  ومل  حمتال  العراق  حمافظات  من  بعض  وأصبح  ترحم  ال 
األسامء الفضائية ومئات من الشباب العزل تساق للذبح يف سبايكر وهنا أصبح اخلطر 
واضحا ليس عىل اإلنسان العراقي فحسب، بل حتى املراقد املقدسة ناهيك عن ثروات 
البلد وأصبح الشعب بكل أطيافه حائرًا مهزوما أمام هذا البالء يبحث عن منقذ، وفعال 
نادى  إذ  املواجهة  طبيعة  عن  األول  املسؤول  السيستاين  والسيد  الدينية  احلوزة  كانت 
بفتوى اجلهاد الكفائي فهب الشعب لتلبية النداء دفاعًا عن الدين واألرض والعرض 
وها هم يتسابقون عىل الشهادة وقد حتققت االنتصارات عىل األرض، نعم لو مل تكن 

الفتوى ملا بقي يشء من العراق.

املشاكل،  لتسوية  واسعة  إجيابية  آفاق  فتح  يف  كبرية  أمهية  هلا  االنتصارات  فهذه 
وتعزيز التالحم بني مجيع املكونات العراقية، وايضًا جيب االهتامم بمستحقات احلشد 
واملعدات  واألسلحة  الذخرية  من  املطلوب  وتوفري  املتطوعني  مرتبات  ودفع  الشعبي 

)1( الثورة العراقية الكربى، عبد الرزاق احلسني، مؤسسة املحبني، قم، 1426 ه�: 27.
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متخصصة  جلان  تشكل  ان  جيب  لذا  املستقبل،  انتصارات  وحتقيق  األع��داء  ملواجهة 
لرعاية مقاتيل احلشد الشعبي و استيعاهبم بالكامل ضمن إطار الدولة وتقديم يد العون 
لعوائلهم وادراج الشهداء منهم ضمن فقرات مؤسسة الشهداء، كذلك نطالب بعدم 
الزهد برجال احلشد األبطال من الذين سطروا أروع املالحم يف معاركهم مع اإلرهاب 
طاعة للمرجعية و حفاظا عىل املقدسات و حتريرا لألرايض املغتصبة، دفاعا عن الوطن 

و املواطنني.

وما عسانا نقول إزاء ما يسطره أبطالنا امليامني من مالحم بطولية يف سوح الوغى 
دعائمها  أرسى  التي  واملبادئ  القيم  أجل  من  مجعاء  اإلنسانية  عن  نيابة  يقاتلون  وهم 
مجيع الرسل واألنبياء فام من نبي مرسل أو كتاب منزل إال ويدعو إىل املحبة والتسامح 
وهو  مقيتة  بوحشية  البرش  وقتل  والبغضاء  للكره  تدعو  داعش  وعصابات  والسالم، 
عاثت  التي  اإلرهابية  العصابات  وهذه  يشء،  كل  له  وسخر  كرمه  الذي  اهلل  خليفية 
الرجال أن يتصدوا هلم،  ينج منهم برش وال حجر كان البد من  يف األرض فسادًا ومل 
فتناخى أبطالنا من رجال اجليش والرشطة واحلشد الشعبي ملبني نداء الوطن مفسدين 
بوصف  أقول  عساين  فام  اجلود،  غاية  أقىص  بالنفس  واجلود  عزته  أجل  من  أرواحهم 
بطوالت هؤالء األبطال الشجعان الذين كلت األلسن عن وصف بطوالهتم اال قول 

ايب متام:

الكتب م��ن  أن��ب��اء  أص���دق  ال��س��ي��ف 
 يف ح���ده احل���د ب��ني اجل���د وال��ل��ع��ب

إنَّ افضل الطاعات عىل االطالق اجلهاد والتعاون لردع هؤالء الطغاة عن البغي 
القوة  ان  البداهة  فمن  والكفاح،  بالعمل  اال  واالخرة  الدنيا  يف  يشء  لإلنسان  وليس 
رشط اساس لكل جهاد ونضال ومن البداهة ايضا انَّه ال قوة اال بالوحدة وهل ذهبت 
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االندلس من قبل فلسطني من بعد اال بتفريق الكلمة وتصدع الصف)1(.

ختاما أقول أهيا الرابضون بسوح الوغى نحن مدينون لكم بكل يشء، وما عسانا 
اال نرفع أكفنا داعني اهلل تعاىل أن يسدد خطاكم وينرصكم عىل القوم الظاملني ويعيدكم 
النرص  ابتسامة  رسم  تعيدون  وأنتم  الغار  بأكاليل  حمملني  غانمني  ساملني  دياركم  إىل 
والفرح عىل ثغر العراق الباسم وطن احلب ودار السالم الذي ظل عصيا عىل االعداء 

عىل مر الزمن.

)1( يف ظالل هنج البالغة، حممد جواد مغنية، دار التيار، بريوت لبنان، 2013، 3: 231.
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املبحث الثالث: 

فتاوى املرجعية والأمن ال�شلمي 

مل تكن املرجعية الدينية بعيدة عن متغريات الواقع العراقي وأحداثه، كام أن هذه 
األحداث مل تكن بعيدة عن املرجعية ودورها الديني، وعليه فقد تعايشت هذه املؤسسة 

مع هذا الواقع وتعاطت مع الوقائع واألحداث التي مرت به. 

نأى  اذ  العراقي،  الشيعي  الوسط  يف  مسموعة  السيستاين  السيد  مرجعية  وُتعّد 
باملرجعية )النجف يف العراق( عن امليل إىل طرف دون آخر، يف الساحة الداخلية، وعىل 
الرغم من كثرة أتباعه، إال أنه بقي بعيدًا من االنخراط املبارش بالسياسة، وتدخالته يف 
الوضع السيايس كانت نادرة منذ الغزو، الذي قادته الواليات املتحدة عام 2003، إذ 
قال مع بداية الغزو األمريكي للعراق أنَّه: )إذا كان هناك حاجة إليهم )أي األمريكيني( 
نحو  عىل  العراق  يف  وجودهم  يكون  أن  ال  املتحدة،  األمم  ب��إرشاف  عملهم  فليكن 
قوات احتالل()1(. إال أنَّه يف أواخر عام 2003 تدّخل يف السياسة للمرة األوىل، داعيًا 
أول  تشكيل  أعقبه  الذي  الدستور،  عىل  االستفتاء  يف  الكبرية  املشاركة  إىل  العراقيني 
حكومة انتقالية، كام دعا سامحته يف فرتات العنف الطائفي يف البالد بني عامي 2006 
التهدئة، وبعد مرور عام عىل ذلك، تدّخل مرة أخرى إلهناء املعركة يف  و2008، إىل 

عام 2004.

ويف الوضع الراهن، بعد هجوم )داعش(، وّجه سامحته دعوة ضمنية اىل تشكيل 
حكومة وطنية حتظى بتأييد كل العراقيني هلا القدرة عىل حتمل اعباء البلد ومواجهة خطر 

)1( السيد عيل احلسيني السيستاين، حياته فكره: 196.
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التطرف املتمثل ب�)داعش(، كام طالب سامحته الربملان باالنعقاد يف املواعيد الدستورية، 
العراقيني  التنظيم،  أيام عىل هجوم  لتشكيل )حكومة حتظى بقبول وطني(، ودعا بعد 
من كل الطوائف إىل »مقاتلة داعش«، موضحًا أنه إذا مل يتم طرد هذه اجلامعة املتطرفة 
من العراق، فسيندم اجلميع غدًا، ومعتربًا إياها مجاعة تكفريية، وبالء عظياًم، ابُتليت هبا 

منطقتنا)1(.

اما بام خيّص املسألة الكردية، فدعا إىل عدم التخيل عن مدينة كركوك امُلتنازع عليها 
بني العرب واألكراد، مؤكدًا أنه »ال يسمح بدجمها أو بيعها«؛ ألهنا نفس كل عراقي، مهام 
يكن اعتقاده الديني، وأن موضوعها غري قابل للنقاش، أو مسموح بطرحه، وقال أن 
»ثروات العراق جيب أال ُتقّسم بني أشخاص سمحوا ألنفسهم بالتحدث باسم العراق، 

وهم يسعون لتقسيمه وفق املصالح اخلاصة«.

أما ما يتعلق بمسألة الفتنة الطائفية، فقال: »إن هذا العمل مرفوض متامًا«، موضحًا 
أن »ال رصاع دينيًا بني الشيعة والسنة يف العراق، بل هناك أزمة سياسية، ومن الفرقاء من 
يامرس العنف الطائفي، للحصول عىل مكاسب سياسية، وخلق واقع جديد، بتوازنات 
بني  الرصاع  تأجيج  إىل  يسعون  الذين  التكفرييني  ممارسات  ذلك  إىل  ُيضاف  خمتلفة، 

الطرفني، وهلم مرشوعهم املعروف«.

الفيدرالية ونوعها  العراقي اجلديد، أوضح أن »أصل  الدستور  وبام خيّص مسألة 
أن  اىل  مشريًا  املنتخبني،  ممثليه  عرب  العراقي،  الشعب  يقّرره  أن  جيب  للعراق  املناسب 
قبل  من  منتخبة  بأيد  الدستور  ُكتب  وإذا  العراقي،  الشعب  غالبية  دين  هو  اإلسالم 

العراقيني، فمن املؤكد أّنه سُتمّثل فيه قيم اإلسالم، وتعاليمه السمحاء.

الشعب  أن  األخرية  العراقية  الرئاسية  االنتخابات  موضوع  من  موقفه  يف  ورأى 
العراقي قّرر مصريه بنفسه من طريق إجراء االنتخابات، ودعا مقّلديه إىل املشاركة يف 

)1( املصدر السابق 102.
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التصويت، باعتبارها واجبًا رشعيًا.

عىل  زالت  وما  اهلل  حفظه  السيستاين  بالسيد  متمثلة  الرشيدة  املرجعية  كانت  لقد 
دويالت  اىل  البلد  وتقسيم  الطائفية  الفتنة  زرع  يف  االحتالل  بمخططات  ودراية  علم 
متناحرة قائمة االصطفاف الطائفي واملناطقي والتي يمكن عدها القنبلة املوقوتة التي 
هتدد النسيج االجتامعي العراقي، وإن إثارة الدوافع واالنفعاالت املذهبية من جهات 
دينية ورسمية وسياسية ستكرس الكراهية ثم الرغبة يف االنفصال وتقسيم العراق إىل 
دويالت صغرية، علام بأن العشرية كوحدة اجتامعية تعد عامل توحيد، عىل الرغم من 
الذي  العراق،  يف  الدائر  الرصاع  أن  و  املذهبية،  الواحدة  العشرية  أبناء  انتامءات  تباين 
وصل إىل محل السالح، أخذ طابعا مناطقيا بمزاعم الدفاع عن املذهب، بتشجيع من 

جهات رسمية)1(.

الكل يعلم ان املرجعية الدينية يف العراق خصوصا ويف جممل الدول التي يتواجد 
فيها الشيعة عموما هلا خصوصية التوجيه واالرشاد والنصح من جانب ووضع منهج 
العمل بالتعبد عىل فتاواها من جانب اخر، حيث تكون الفتوى ملزمة التباع أي مرجع 
يصدر فتواه باجتاه حتقيق الغرض االهلي وما يتعلق بحياة الناس عموما حني تتعرض 
العراق نمر بأقسى ازمة  اليوم نحن يف  الداهم.  حياهتم ومقدساهتم ودينهم اىل اخلطر 
امنية متر عليه ألول مرة وهبذا احلجم املؤثر يف الواقع السيايس واالجتامعي، ان العراق 
يعاين اليوم من مشاكل حقيقية وحتديات كبرية فباإلضافة اىل التحدي االكرب يف حماربة 
االرهاب الداعيش والتحديات االمنية االخرى النامجة من احتضان البعض لإلرهابيني 
والسيارات  الناسفة  باألحزمة  الوطن  بإخواهنم ورشكائهم يف  الفتك  ودعمهم هلم يف 
املفخخة، ويف املقابل اعتداء البعض من حاميل السالح خارج اطار الدولة عىل املواطنني 
اآلمنني والتعّدي عىل امواهلم وممتلكاهتم، باإلضافة اىل التحدي االمني بمختلف صوره 

)1( دور العلامء الشيعة: 86 .
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هناك التحدي االقتصادي واملايل الذي هيدد باهنيار االوضاع املعيشية للمواطنني نتيجة 
انخفاض اسعار النفط يف اآلونة االخرية من جهة وغياب اخلطط االقتصادية املناسبة 
وعدم مكافحة الفساد بخطوات جدّية من جهة اخرى، ومع كل هذا املشكل نجدها 
وإنتامءاهتم  طوائفهم  خمتلف  يف  العراقيني  جيمع  الذي  االمان  وصامم  السلمي  الراعي 
السياسية من خمتلف  العملية  فقد وجهت دعوات متكررة ألطراف  الدينية والعرقية، 
وحرص  الوطن  هذا  ابناء  بني  السلمي  والتعايش  االهيل  الِسلم  رعاية  اىل  املكونات 
السالح بيد الدولة ودعوة املسؤولني والقوى السياسية التي بيدها زمام االمور اىل ان 
َيعوا حجم املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم وينبذوا اخلالفات السياسية التي ليس وراءها 
بام حيقق  البلد  ادارة  الشخصية والفئوية واملناطقية، وجيمعوا كلمتهم عىل  املصالح  اال 
مل  العراقيني  بدماء  واملتاجرين  الساسة  أن  اال  شعبهم،  ألبناء  والتقّدم  والسعادة  الرفاه 
يكونوا عىل قدر املسؤولية من ذلك، وهذا ما دفع املرجعية الرشيدة يف النأي عن نفسها 

وعدم التدخل يف السياسة متخذة من الصمت سالحًا بوجه هؤالء الساسة.

لقد دأبت املرجعية الرشيدة منذ اليوم االول لالحتالل إىل العمل ملصلحة الشعب 
يف كل األمور التي ختص البلد ابتداء من الدعوة لتشكيل حكومة عراقية وإهناء سلطة 
والدعوة  العراقيني،  قبل  من  للبالد  دائم  دستور  لكتابة  الدعوة  ثم  املؤقتة،  االحتالل 
)جملس  املختلفة،  املجالس  أعضاء  النتخابات  ونزهية  حرة  انتخابات  إلجراء  أيضا 
النواب، وجمالس املحافظات واالقضية والنواحي(، وهي حتاول يف كل ذلك احلفاظ 
عىل األمن السلمي للمواطن العراقي، وال تزال متارس دورها عىل الرغم من مقاطعتها 
التيارات  لتلك  السيايس  األداء  يف  والضعف  القوة  نقاط  تشخيص  ألجل  للسياسيني 
واألحزاب السياسية العراقية، ثم تصاعد هذا الدور وبشكل الفت للنظر بعد دخول 
تنظيم داعش اإلرهايب للعراق وسيطرته عىل أجزاء مهمة يف املوصل واالنبار وكركوك 
وصالح الدين، فاصِدَرت فتوى اجلهاد الكفائي لصد التنظيامت اإلرهابية والدفاع عن 
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الوطن واملقدسات وآخرها الوقوف مع الشعب يف مطالبته بالتغيري وحماسبة املسؤولني 
املقرصين والفاسدين وتوفري اخلدمات للشعب.

وإذا عدنا إىل أسباب تدخل املرجعية الدينية يف األمور السياسية والعامة للبالد، فان 
هناك عددًا من األحداث والتطورات التي ظهرت يف العراق بعد االحتالل األمريكي 
عام 2003، جعلت املرجعية الدينية الرشيدة تنهض من طورها التقليدي الذي ابتعد 
عن التدخل املبارش يف األمور السياسية للعراق، إىل التدخل املبارش، وبطرق عديدة منها 
التوجيه واإلرشاد، ومنها إصدار البيانات حول العمل السيايس ومنها دعوة ومساندة 
االنجرار  وعدم  التهدئة  إىل  الدعوة  ومنها  واالجتامعية  السياسية  مطالبها  يف  اجلامهري 
وراء الفتن الطائفية، للحفاظ عىل وحدة البلد وتوفري االمن السلمي للمواطن، ويمكن 

أن ندرج بعض هذه األسباب لذلك ومنها: 

1. ترى املرجعية أن دورها يعني االرشاف عىل شؤون املؤمنني الروحية والعبادية 
واالجتامعية وهي تكليف وليس ترشيفًا وهي قبل كل يشء مقام ديني اجتامعي وليست 
مركزا سياسيا، لذا فإن االنتخابات يف نظر املرجعية ليست شأنا سياسيا فقط بل هي شأن 
ملقام  تصديه  وبحكم  املرجعية  اهتاممات  دائرة  يف  يدخل  االجتامعي  والشأن  اجتامعي 
الدينية، )آية اهلل العظمى السيد عيل السيستاين( تدخل يف قضية االنتخابات  املرجعية 
والتي يعتقد أهنا األساس املتني للعملية السياسية وللحياة االجتامعية يف أي جمتمع أو 
بلد، ومن خالل التأمل يف جتارب االمم التي تتمتع بنظم سياسية مستقرة وبحياة هادئة، 
فسالمة احلياة السياسية يكون بوجود انتخابات حرة نزهية تعرب عن رأي األمة وإرادهتا، 
ابتدائيا بل جاء كجواب لتساؤل عرضه عليه  عىل أن إعطاء رأيه باالنتخابات مل يكن 
بعض مقلديه، وقد أجاب عىل التساؤل املذكور بصفته مرجعا للتقليد ال زعيام سياسيا، 
لإليامن  ميله  باحتامل  واحلدس  التلميح  باب  من  يأيت  االنتخابات  عىل  إرصاره  أن  كام 

بوالية األمة عىل نفسها وبقيمومتها عىل ذاهتا. 
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2. إن تدخل املرجعية يف احلياة السياسية، نابع من مواقفها وحرصها الشديد عىل 
أن ينال كل العراقيني حقوقهم، وان ال يكون هنالك متييز لرشحية معينة عىل حساب بقية 
رشائح األمة، وتأيت أيضا من تفهم املرجعية الرشيدة ألمهية الدستور يف حياة أي أمة 
وهي ترى أمهيتها يف حياة األمم املتحرضة، وهو يتامشى مع ما تدعو إليه املرجعية من 
إحالل السلم والعدالة االجتامعية لكافة مكونات الشعب العراقي وان ال يكون لفئة ما 
امتياز عىل بقية الفئات، وهذا هو موقف ابوي جتاه رشائع املجتمع العراقي وليس موقفا 

سياسيا الزاميا.

3. فلقد كانت مرجعية اية اهلل )السيد عيل السيستاين( ترى بان االمور ستتحسن 
أن ظهور تقصري واضح  االنتخابات حيث سيأخذ كل ذي حق حقه، إال  عند اجراء 
خالل  من  املكونات،  خمتلف  من  العراق  يف  السيايس  للعمل  تصدوا  الذين  قبل  من 
العراق وليس عىل أساس  للحكم يف  الطائفية-  املحاصصة  الطائفي-  التقسيم  ظهور 
الدولة  مفاصل  كل  يف  واإلداري  املايل  الفساد  استرشاء  كذلك  واملؤهالت،  الكفاءة 
وعىل خمتلف املستويات الذي مل يشهده العراق خالل تارخيه السيايس، وأخريا أدى هذا 
الفقر  مستويات  وتزايد  اخلدمات  إىل سوء  املايل  والفساد  السياسية  الكتل  بني  التناحر 
ورسقة املال العام، ودخول املجموعات اإلرهابية كتنظيم داعش اإلرهايب واالستيالء 
عىل مساحات واسعة من العراق، وعىل الرغم من التحذير املستمر للمرجعية الدينية 
للسياسيني من خطورة هذه األمور عىل مستقبل العراق، ودعواهتا املستمرة إىل االلتزام 
بحرية الشعب وتوفري العيش السليم له واحلفاظ عىل املال العام، ومطالبتها املواطنني 
أساس  عىل  االختيار  إىل  املحافظات،  أو  النواب  مستوى  عىل  انتخابات  أي  بداية  يف 
الكفاءة والنزاهة لتويل املناصب العليا يف البالد، وذلك يف حماولة لتغيري الوضع القائم 
وإهناء حالة االنقسام والفساد املسترشي بالطرق الديمقراطية عن طريق االنتخابات، 
إال أن الوضع بقي عىل حاله ومل يتغري، بل زاد من سوء األمور إىل األزمة االقتصادية 
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السياسية  األمور  يف  دورها  تصاعد  املرجعية  جعل  هذا  كل  النفط،  أسعار  النخفاض 
للبالد، وعدم ترك األمور بيد السياسيني احلاليني.

4. بعد وصول التنظيامت اإلرهابية إىل املناطق املقدسة واآلهلة بالسكان، وقتلها 
اآلالف من العراقيني يف املوصل وصالح الدين عىل أساس طائفي، وعدم وجود قوات 
عسكرية نظامية من اجليش والرشطة قادرة عىل وقف تقدم اإلرهاب، أدركت املرجعية 
الدينية خطورة الوضع األمني احلايل، واحتامل انجرار البالد للحرب األهلية الشاملة، 
لذا جاءت دعوة املرجعية الدينية لكل العراقيني إىل اجلهاد الكفائي للدفاع عن الوطن 
واملقدسات، وتشكيلها لقوات احلشد الشعبي ودعمهم باملال والسالح، إذ إن ختاذل 
السياسيني واالنقسام بني الكتل واألحزاب السياسية، دفعها الن تأخذ زمام املبادرة يف 

الدفاع عن الوطن واملقدسات والشعب.

5. تسعى املرجعية الدينية لالحتفاظ بالطابع اإلسالمي للعراق، خاصة يف الوقوف 
بوجه اإلحالل واملد التكفريي، و لذا مل توافق عىل الوجود األمريكي لوقت طويل، كام 
خلطواهتا  ومباركتها  الدينية  املرجعية  رضا  كسب  حتاول  كانت  السياسية  القيادات  أن 
وقراراهتا، كام حدث يف االنتخابات السابقة الكتساب الرشعية، كذلك رفضت اغلب 

هذه القيادات السياسية تواجد االحتالل يف العراق ودعت ال خراجه.

رشائح  خمتلف  ومن  الواسع  الشعبي  بالتأييد  العراق  يف  الدينية  املرجعية  متتع   .6
تفرق بني مكون وآخر، وتصدهيا  مل  التي  الوطنية  ملواقفها  املجتمع، وذلك  ومكونات 
لدعم القيادات السياسية يف العراق حتقيقا لتوازن سيايس، وحتقيقا لسلم اجتامعي لعدم 
وقوع حرب طائفية او اهلية وصوال اىل استقرار املجتمع العراقي داخليا، فقد دعت 
لقد   ،العسكريني اإلمامني  مرقد  تفجري  ومنها  االحداث  من  العديد  يف  للتهدئة 
وحماولة  العراق  ضد  حتاك  التي  االمريكية  للمخططات  واعية  الدينية  املرجعية  كانت 
شعبية  دعوة  بمثابة  هلا  الواسع  الشعبي  التأييد  هلذا  فكان  فيه،  الطائفية  احلرب  إثارة 
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واألخري  األول  امللجأ  وعدت  للبالد،  العامة  الشؤون  يف  الدينية  املرجعية  لتدخل 
للعراقيني للوقوف بوجه السياسة اإلدارية غري الفعالة يف العراق.

7. بعد املظاهرات األخرية املطالبة باإلصالح واخلدمات، دعت املرجعية الدينية 
عرب وكالئها يف كربالء اىل االستجابة ملطالب املتظاهرين وتوفري اخلدمات هلم والقيام 
باإلصالحات الرضورية، لقد سبقت املرجعية هذه الدعوات بسنوات عديدة، إذ ومنذ 
االحتالل دعت إىل اإلصالح السيايس وتوفري اخلدمات واألمن للشعب العراقي، هلذا 
السيستاين( ومن خالل وكيل  السيد عيل  العظمى  املرجع األعىل )آية اهلل  كانت دعوة 
املرجعية يف كربالء يف خطب اجلمعة احلكومة العراقية باختاذ »خطوات جادة« لتحسني 
األوضاع يف البالد غداة تظاهرات عمت املحافظات العراقية وقال: »إن املرجعية الدينية 
العليا إذ تقدر عاليا أداء املواطنني األعزاء ممن شاركوا يف مظاهرات يوم أمس بصورة 
سلمية حضارية ومن مل يشاركوا حتسبا ملخاطر استغالهلا من قبل ذوي املآرب اخلاصة 
سبيل  يف  وملموسة  جادة  خطوات  اختاذ  إىل  العراقية  واحلكومة  النواب  جملس  تدعو 
التموينية وتوفري  البطاقة  الكهربائية ومفردات  الطاقة  العامة والسيام  حتسني اخلدمات 
وقبل  الدولة،  دوائر  خمتلف  يف  املسترشي  الفساد  ومكافحة  للعاطلني  العمل  فرص 
هذا وذاك: اختاذ قرارات حاسمة بإلغاء االمتيازات غري املقبولة التي منحت لألعضاء 
احلاليني والسابقني يف جملس النواب وجمالس املحافظات ولكبار املسؤولني يف احلكومة 
مناصب  استحداث  عن  واالمتناع  وغريهم  اخلاصة  الدرجات  وذوي  ال��وزراء  من 
حكومية غري رضورية تكلف سنويا مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب املحروم وإلغاء 
ما يوجد منها، إن املرجعية الدينية التي طاملا أكدت عىل املسؤولني رضورة العمل عىل 
إدارة  يف  احلايل  النهج  عىل  االستمرار  مغبة  من  حتذر  املرشوعة  الشعب  مطالب  حتقيق 
الدولة ومما يمكن أن ينجم عن عدم اإلرساع يف وضع حلول جذرية ملشاكل املواطنني 
التي صربوا عليها طويال«، كام اكد املرجع االعىل ايضا عىل: »إن املرجعية الدينية العليا 
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التعبري  املواطنني املرشوعة وحقهم يف  الذي تؤكد عىل تعاطفها مع مطالب  الوقت  يف 
عن آرائهم بصورة سلمية، تبدي قلقها من أن خترج التظاهرات التي دعا إليها بعض 
األطراف عن السيطرة وتستغل من قبل ذوي املآرب واألجندات اخلاصة وتؤدي إىل 
إزهاق األرواح والتعدي عىل املمتلكات العامة واخلاصة، ولذلك هتيب باملواطنني أن 

يكونوا عىل حذر من هذا األمر.

8. إن القوة الناعمة التي اعتمدت عليها املرجعية الدينية يف النجف، التي تعتمد 
أسلوب  وهو  واإلص��الح،  بالتغيري  املطالبة  نربة  يف  اهل��ادئ،  التصاعد  أسلوب  عىل 
دبلومايس نموذجي جديد، يستحق فعال أن يكون مدرسة مستقلة بذاته؛ ألن املرجعية 
جناح  ألي  امتالكها  عدم  حيث  من  بسيطة  متتلكها-  بسيطة  وطرق  بأدوات  نجحت 
من أجنحة السلطة- من أن تغري الكثري من املعادالت، دون اخلروج عن أطر النسقية 
الديمقراطية احلاكمة يف البلد، اذ إن املظاهرات التي حصلت يف العراق، مل تكن عفوية، 
يف  الدينية،  املرجعية  اتبعته  الذي  البطيء،  التصاعد  منهج  مع  متناغمة  جاءت  إهنا  بل 
تصعيد خطاهبا اإلصالحي، ضد فساد سلطات الدولة ومؤسساهتا، إىل درجة وصلت 
ترفع،  شعارات  املرجعية  كالم  يكون  بأن  واملرجعية،  اجلمهور  بني  التناغم  حالة  فيها 
العامة  احلالة  قبل  من  عجيب  انصياع  مع  اجلامهري،  قبل  من  تقدم  رسمية  ومطالبات 
للمتظاهرين مع توصيات املرجعية، يف ضبط إيقاع املظاهرات، وضبط احلالة االنفعالية، 

وفورة الغضب لدى اجلمهور يف جمملها العام.

االطول  والذراع  الفاعل  الدور  هلا  الرشيدة  املرجعية  ان  لنا  تثبت  كله  هذا  ومن 
ملموس  دور  اي  يوجد  ال  اذ  واالصالح،  بالتغيري  والقيام  املؤسسات،  بناء  عملية  يف 
والتغيري االخرية، فمن خالل  العراقية يف حركة اإلصالح  الدولة  للسياسيني ورجال 
أدواهتا البسيطة املعتمدة عىل ثقة اجلمهور هبا، وبنزاهتها وبحالتها األبوية، ومن َحُسَن 
لتوصياهتا؛  املنفذ  دور  من  أكرب  دورًا  إعطاؤه  يمكن  ال  السياسيني،  من  وفعله  وصُفُه 
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احدثت املرجعية الدينية ثورة للمطالب واالصالح، وان دورها سوف يكون له وقع 
خاص يف احداث العراق الالحقة، فقد استجاب ملطلبها كل السياسيني العراقيني، من 
سنة وشيعة وكرد، اذ إن تصويت الربملان عىل حزم االصالح يف الربملان وبوقت قصري 
واملظاهرات  الشارع  ضبط  أن  كام  الدينية،  املرجعية  تدخل  لوال  ليحدث  كان  ما  جدا 
هو االخر ما كان أن يكون سلميا لوال دعوة املرجعية اىل سلمية املظاهرات، واحرتام 
االنبار  اهل  واعتصامات  مظاهرات  رأينا سابقا كيف حتولت  فقد  العامة،  املؤسسات 
وايواء  عنف،  اعامل  اىل  وتلك-  املظاهرات  هذه  بني  الكبري  الفارق  – رغم  واملوصل 
دينية   مرجعية  وجود  عدم  هو  والسبب  والطائفيني،  السياسية،  للعملية  املعارضني 

خيضعون هلا تقودهم نحو السلمية والتهدئة.

عيل  السيد  العظمى  اهلل  )اية  رأسها  وعىل  الرشيدة  الدينية  املرجعية  زالت  وما 
غايتها  التي  التظاهرة  عىل  للحفظ  وتسعى  وبدقة،  يوميًا  األحداث  ترقب  السيستاين( 
رَي جلهة سياسية، وباخلصوص اجلهات الرسمية واحلزبية التي قد  اإلصالح، وأن الجُتَ
تنربي الحتواء هذه التظاهرة باملال وبالوعود الوردية الكاذبة، ألنه من اخلطر أن َتْقُدم 
اجلهات احلزبية املتهالكة عىل املنصب واملال لتتبنى تلك التظاهرات، كام البد لنا أن ال 
ننسى الدور الذي يلعبه البعثيون يف مراقبة الساحة السياسية والعمل باخلفاء الستغالل 
املوقف لصالح أجنداهتم اخلاصة. وإن تظاهرة السابع من آب من هذا العام أظهرت 
يف  املنترش  للفساد  املقاوم  املرشوع  جتسيد  يف  الدينية  املرجعية  تؤديه  الذي  الدور  أمهية 
املحاصصة  بسبب  التنفيذية  واحلكومة  الترشيعي  الربملان  داخل  الدولة  مرافق  مجيع 
عن  للدفاع  الطبيعية  الشعبي  احلشد  أمهية  التظاهرة  أظهرت  كام  البغيضني،  والرشاكة 
املرشوع اإلصالحي للدولة العراقية بِدءًا من مقاومة اإلرهاب وانتهاء بمقاومة الفساد 
املسترشي يف أوساط الطبقة السياسية والطبقة احلاكمة، ولقد آن األوان للرشوع بعملية 
إلهناء  الدستور  بنود  بعض  بتغيري  الفساد  وحماربة  واألخالقي،  السيايس  اإلصالح 
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حاالت اجلنوح السيايس والقانوين.
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اخلامتة

بعد هذا التجوال املمتع واجلميل يف مواقف املرجعية الرشيدة وأثرها عىل السلم 
األهيل نصل اىل اخلامتة التي نوجزها:

بل  فقط  للمسلمني  ليس  االمان،  الصامم  بأهنا  الرشيدة  املرجعية  اثبتت  لقد   .1
جلميع اطياف الشعب العراقي.

2. لقد اثبت احلشد الشعبي بأنه االداة الرادعة لكل خمططات االستعامر ودوائره 
االمربيالية

3. ترى املرجعية أن دورها يعني اإلرشاف عىل شؤون املؤمنني الروحية والعبادية 
واالجتامعية وهي تكليف وليس ترشيفًا وهي قبل كل يشء مقام ديني اجتامعي وليست 

مركزا سياسيا.

4. إن تدخل املرجعية يف احلياة السياسية، نابع من مواقفها وحرصها الشديد عىل 
العراقيني حقوقهم، وان ال يكون هنالك متييز لرشحية معينة عىل حساب  ينال كل  أن 
السلم والعدالة  املرجعية من إحالل  إليه  بقية رشائح األمة، وهو يتامشى مع ما تدعو 

االجتامعية لكافة مكونات الشعب العراقي.

عن  للدفاع  الكفائي  اجلهاد  إىل  العراقيني  لكل  الدينية  املرجعية  دعوة  جاءت   .5
والسالح،  باملال  ودعمهم  الشعبي  احلشد  لقوات  وتشكيلها  واملقدسات،  الوطن 
إلدراكها خطورة الوضع األمني احلايل، واحتامل انجرار البالد للحرب األهلية الشاملة.

6. تسعى املرجعية الدينية لالحتفاظ بالطابع اإلسالمي للعراق، خاصة يف الوقوف 
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بوجه اإلحتالل واملد التكفريي.

7. عىل الرغم من التأييد الشعبي الواسع هلا، اال أهنا مل تفرق بني مكونات الشعب 
او  طائفية  حرب  وقوع  لعدم  اجتامعي  لسلم  وحتقيقا  سيايس،  لتوازن  حتقيقا  العراقي 

اهلية وصوال اىل استقرار املجتمع العراقي داخليا.

8. نجحت املرجعية بأدوات وطرق بسيطة متتلكها من حيث عدم امتالكها- ألي 
أطر  اخلروج عن  دون  املعادالت،  من  الكثري  تغري  أن  من  السلطة-  أجنحة  جناح من 

النسقية الديمقراطية احلاكمة يف البلد.

املرجعية  جعل  العراقي  الشأن  يف  االخفاقات  واستفحال  االزم��ات  تراكم   .9
برضورة  الشعب  بلسان  العراقية  احلكومة  ختاطب  اىل  االرشف  النجف  يف  الرشيدة 

االصالح وحماسبة الفاسدين.

املقرتحات

أكثر  بصورة  السياسية  الشؤون  يف  الدينية  احلوزة  وعمل  وجود  تطوير  وألجل 
فاعلية، نقرتح أن يتم ارشاك علامء الدين من ذوي اخلربة واالختصاص يف مناصب يف 
السلطة القضائية واملؤسسات املدنية األخرى يف الدولة، ألجل العمل عىل التزام الدولة 
العام،  واملال  املواطنني  حقوق  عىل  التعدي  من  املسؤولني  ومنع  املواطنني،  بحقوق 
بتنفيذ مطالب  وتطمني الشعب من أن املرجعية الدينية قريبة من صنع القرار ومهتمة 
يف  الدين  مراجع  كل  جيمع  موحد،  مرجعي  شورى  جملس  تشكيل  وأخريا  املواطنني، 
احلوزات الدينية املختلفة، لتشكيل قيادة موحدة للتشاور يف إدارة شؤون البالد وتوحيد 

دورها القيادي يف املجتمع.
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