
 ال�شيخ الدكتور اأحمد علي عبود اخلفاجي
كلية الدرا�شات الإن�شانية اجلامعة / النجف الأ�شرف





3

مقـــــدمة

تعّد املرجعية الدينية االمتداد احلقيقي الالزم لإلمامة التي تشكل بدورها االمتداد 
الطبيعي للنبوة يف أبعادها املختلفة، وخاصة يف بعدهيا العقائدي والسيايس، وقد رسم 
هذا االمتداد للمرجعية الطريقة التي تنتهجها وتسلكها من التعامل مع مجيع الظروف 
التي  واخلطوط  الرشوط  وحسب  السياسية،  والظروف  األوضاع  فيها  بام  واألوضاع 
ذات  وأدوار  بمراحل   البيت أهُل  مرَّ  فقد   ،العصمة بيت  أهل  وضعها 
ظروف وعوامل خمتلفة جعلتهم يترصفون مع تلك الظروف بام يتالءم مع رشوط كل 

مرحلة ودور.

وبام ان املرجعية الدينية هي االمتداد الطبيعي لإلمامة فإن عملها جيب ان يكون يف 
ظل  ما قام به أئمة أهل البيت من أدوار ومواقف خمتلفة.

لقد تقلدت املرجعية الدينية وظائف وواجبات عديدة جعلتها حتمل أمانة الرسالة 
املحمدية و مارست األدوار واملواقف واملراحل ضد حركة االنحراف والتدهور مثلام 

مارسها أئمة أهل البيت.

يوم  من  السلطة  عىل  املتعاقبة  احلكومات  ظله(  )دام  السيستاين  السيد  راعى  لقد 
واإلرشاد  والنصيحة  بالتوجيه  احلارض  وقتنا  وحلد  العراق  يف  البائد  النظام  سقوط 
واملالحظات القّيمة التي تصب يف مصلحة األمة والوطن، وبام ينفع املسار السيايس يف 
هذه اللحظات السياسية احلاسمة التي متر عىل البالد، بام فيها من مآٍس وأحزان، وخاصة 
فيام يتعلق برتدي الوضع األمني، فقد كان وما زال بحق صامم األمان يف عدم انجرار 
البالد يف حرب طائفية مؤملة حترق األخرض واليابس، رغم االعتداءات الصارخة التي 



مهرجان فتوى الدفاع املقد�س الثقايف الول4

أنصبت عىل العراقيني وباستمرار من التكفرييني والظالميني أتباع أزالم صدام وترويع 
األهايل وعىل اختالف األصعدة من قتل وذبح وسلب وهنب وهتجري بالقرس وتدمري 
له اجلبني، وكان من  يندى  بام  األئمة والعلامء والصاحلني واألولياء  للمساجد وملراقد 
املمكن أن ُيرد عىل هذه األفعال الظاملة بام يعادله أو أكثر لوال إرصار مراجعنا العظام 

وخصوصًا سامحة السيد السيستاين )دام ظله( عىل التحيل بالصرب لوأد الفتنة.

ومما ينبغي ذكره أنه نجـح هبـذه السـياسة احلكيمة، إذ أفشلت خمططات املنحرفني 
عن  واملروق  الظامل،  والتكفري  اهلدامة،  النعرات  إثارة  عىل  لياًل  هنارًا  يعملون  الذين 

األخالق احلسنة.
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مبحث متهيدي:

ال�شرية الذاتية واملالمح الفكرية لل�شيد ال�شي�شتاين

قد ختتلف الناس عىل نوعية السلطة ومصادر مرشوعيتها او عىل كفاءهتا وصالح 
حاهلا ورجاهلا، لكن رضورهتا لألمن والنظام العام هو أمر ال جدال فيه )فإنه متى غابت 
السلطة قل الصالح، وكثر اهلرج واملرج، وفسدت املعايش، بل أن املعلوم انه مع وجود 

الرؤساء وانقباض ايدهيم وضعف سلطاهنم، يكثر الفساد ويقل الصالح())(.

شؤون  ادارة  عىل  تقوم  عليا  لسلطة  جدا  ماسة  حاجة  هنالك  إن  القول  ويمكن 
االجتامعية  االحتياجات  بني  التناسق  لتحقيق  وذلك  العامة،  اموره  وتسيري  املجتمع 
املتفاوتة وأساليب اشباع هذه االحتياجات، وجتميع القوى الفعالة وتوجيهها الوجهة 
التي تؤهلها خلدمة املجتمع عىل النحو االكمل، كام ان هذه السلطة رضورية إلشاعة 
رأيا  املجتمع  حيتاج  وبالتايل  وحقوقهم،  اآلخرين  عىل  واالعتداء  الظلم  بوجه  العدل 

موحدا يمتلك القاطعية والواقعية والقدرة عىل التنفيذ))(.

هي  السكان  بني  والعدل  االهيل  السلم  عىل  املحافظة  بني  جتمع  التي  السلطة  إن 
هي  تكون  والتي  السياسية  السلطة  هلذه  االول  الغرض  ألنه  احلال،  بطبيعة  االمثل 

الواسطة يف اجياد احلكم الصالح)3(.

 ،(986 االضواء،  دار  ط)،  باالعتقاد،  يتعلق  فيام  االقتصاد  الطويس،  احلسن  بن  حممد   )((
ص97).

))( كاظم احلائري، املرجعية والقيادة، ط)، مكتبة الكلمة الطيبة، بغداد، ))0)، ص)3.
والنرش،  لألبحاث  العربية  الشبكة  الصالح،  احلكم  دليل  السياسة  رجل  السيف،  توفيق   )3(

بريوت، ))0)، ص5).
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واجلامعات  االفــراد  فيه  جتتمع  ككيان  الدولة  يف  العام  النظام  حفظ  رضورة  إن 
والذي من خالله يتم ارساء مبادئ العدل والسالم وأحقية العيش الكريم رضورة تتفق 
عليها كل اآلراء واألفكار االسالمية من حيث النتيجة، وإن اختلفت يف شكل النظام 
السيايس السائد، وحدود املامرسة السياسية واملعاجلة امليدانية للحوادث يف هذا البلد أو 

ذاك))(.

االجتاه  مستوى  عىل  وجد  وطبيعته  السيايس  النظام  شكل  يف  االختالف  أن  كام 
الفكري )املذهبي( الواحد، فالشيعة كفرقة اسالمية اختلف علامءها يف هذه املسألة ولكل 

حججه وأدلته يف ذلك مع اتفاقهم يف النتيجة والغاية وهي إفشاء العدل والسالم))(.

يف ضوء ما تقدم يمكن القول إن حركة علامء الدين واملراجع عىل املستويني الفكري 
وامليداين هتدف اىل اهلدف ذاته فهم يسعون جاهدين اىل احلفاظ عىل حياة الناس اوالً 
)القيم العظمى( فهو هدف كل املصلحني وأول أولوياهتم عىل اختالف توجهاهتم، وإذا 
كان اهلدف والغاية من كل دين او نظرية انسانية هي حياة االنسان فمعنى ذلك ان كل 
ما يوفر لإلنسان واإلنسانية السالم واحلياة احلرة الكريمة هو هدف العلامء والفالسفة 

واألديان واألفكار)3(.

العراق  األحداث يف  برز دورهم وبشكل واضح عىل مرسح  الذين  العلامء  ومن 
بعد سقوط )نظام البعث الدموي( هو السيد السيستاين وهو من كبار العلامء املجتهدين 
ولد السيد يف مدينة مشهد املقدسة يف 7 ربيع االول 349)هـ اي يف عام 8)9)م وهبا 

))( خدجية النرباوي، حقوق االنسان يف االسالم، ط)، دار السالم للطباعة والنرش، القاهرة، 
006)، ص98).

االسالمي  املركز  ط3،  العراق،  يف  االسالمية  احلركة  مسرية  اجلمر،  سنوات  املؤمن،  عيل   )((
املعارص، بريوت، 003)، ص497.

)3( حممد حسني الصغري، أساطني املرجعية العليا يف النجف االرشف، مؤسسة البالغ، بريوت، 
003)، ص73).
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نشأ وأكمل قراءة املقدمات والسطوح والعلوم العقلية واملعارف االهلية لدى مجلة من 
أعالمها حتى أتقنها ثم هاجر بعد ذلك اىل مدينة قم املقدسة سنة 368)هـ فالزم بحث 
إىل  فقهًا  الكوهكمري  والسيد حممد  فقهًا وأصوالً  الربوجردي  السيد حسني  العلمني 
فيها  النجف االرشف فحرض  مدينة  اىل  عام 950)م  املوافق  أن هاجر سنة )37)هـ 
والشيخ حسني  احلكيم  السيد حمسن  العظام  اهلل  آيات  منهم  أعالمها  دروس مجلة من 
مرتبة  السيستاين  السيد  وبلغ  ارسارهم(  اهلل  )قدس  اخلوئي  القاسم  ابو  والسيد  احليل 
)38)هـ  سنة  اخلارج  الدرس  بإلقاء  بدأ  ثم  959)م  املوافق  380)هـ  سنة  االجتهاد 

واىل االن مستمر يف ذلك))(.

وقد آلت إليه املرجعية بعد وفاة السيد ايب القاسم اخلوئي وكانت الزعامة مقسومة 
بينه وبني السيد عبد االعىل السبزواري وبعد سنة واحدة فقط تويف السيد السبزواري 

فأصبح السيد السيستاين املرجع األعىل يف العراق عام 993)م))(.

ُعِرف السيد برجاحة عقله ولديه اهتامم كبري وإطالع واسع عىل الفلسفة واآلراء 
والنظريات املعارصة فهو يعرف الشيوعية والرأساملية بدقائقها وكذلك يعرف الوجودية 
دراسة جمدية حتى  فقد درسهام  والفلسفة  باحلكمة  ولعا خاصا  لديه  أن  بدقائقها وكام 
عد أحد األركان لعلم الفلسفة يف القرن العرشين، كذلك عرف سامحته بنفاذ البصرية 
سلطات  السيام  األطراف  مجيع  باحرتام  وحظي  السيايس  بالشأن  يتصل  فيام  وخاصة 
االحتالل األمريكي وجملس احلكم االنتقايل رغم تضارب مصاحلهم، ما جعل سلطات 
تراجعت عن  فقد  اثارة حفيظته  تأخذ بمالحظاته وتتجنب  املتحدة  االحتالل واألمم 
بعض خططها بعد اصدار سامحته فتوى ضد القرارات املتخذة من قبل هذه السلطات 

مطبعة  ج3،  املوسوية،  السلسلة  يف  الــوايف  املشجر  املوسوي،  سعيدة  ابو  حسني  ينظر:   )((
اجلاحظ، بغداد، 994)، ص))).

للمطبوعات،  املعارف  مؤسسة  العراقية،  األحزاب  موسوعة  الزبيدي،  لطيف  حسن  د.   )((
بريوت، 007)، ص 8)4.
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بأعبائها عىل  فيام يضطلع  مقلديه  كثرة  اليوم مرجعية شاملة من حيث  وتعد مرجعيته 
شتى الصعد االجتامعية من حيث ادارة احلوزة النجفية من إنفاق ومشاريع وغريها))(، 
تعرض السيد السيستاين اىل مضايقات كثرية وحماوالت اغتيال والتي كتب هلا الفشل، 
البائد بمجموعة من  النظام  إذ دفع  السيد  امام منزل  املخابرات مقر دائم  وكان جلهاز 
الداخل  من  احلــوزوي  النظام  اخرتاق  ألجل  احلــوزوي؛  الوسط  داخل  االشخاص 
وفرض رقابة صارمة عىل حترك املرجعيات الشيعية، استمر هذا الوضع حتى سقوط 
وهامًا  عظياًم  ودوليًا  سياسيًا  حدثًا  شّكل  والذي   (004/4/9 يف  الصدامي  النظام 
االزمة  امهية  من  نابعة  احلدث  هذا  وأمهية  العامل  يف  مكان  كل  يف  هائاًل  دويًا  وأحدث 
التي خلقها النظام السابق بني العراق والدول العربية واإلسالمية وباقي دول العامل من 
خالل حروبه ونزاعاته كاحلرب ضد ايران والكويت واستخدام االسلحة املحرمة ضد 
ابناء الشعب العراقي من االكراد وكذلك ابادته اجلامعية التي تعرض هلا شيعة العراق 
تقوم  ببداية مرحلة سياسية جديدة  ايذانا  الدكتاتوري  النظام  يف اجلنوب، كان سقوط 
هذا  لكن  وغريها،  والسياسية  االجتامعية  احلياة  جماالت  شتى  يف  املساواة  اساس  عىل 
التغيري السيايس يف العراق رافقه احتالل عسكري حاول هذا االحتالل جتيري املرحلة 
لصاحله بغية احلصول عىل مكاسب وفرض قوانني وترشيعات وآليات حكم تنسجم 

مع إيدلوجيته وتضمن بقاء وجوده عىل ارض العراق بشكل او آخر))(.

))( ينظر: حممد حسني الصغري، الوصاية عىل السيستاين، بحث منشور يف كتاب امة يف رجل، 
مؤسسة البالغ للطباعة، بريوت، ))0)، ص9)4.

))( صالح الظاملي، املرجعية واملواقف الرصحية، السيد السيستاين أنموذجًا، بحث منشور يف 
جملة آفاق نجفية، العدد الثاين، 006)، ص3)-4).
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املبحث الأول:

موقف ال�شيد ال�شي�شتاين من الحتالل والأزمات الداخلية

لقد كان للسيد السيستاين موقف واضح يف رفضه سياسة االحتالل، وقد بنّي ذلك 
يف مواقف عدة منها رفضه استقبال احلاكم املدين بول بريمر ملرات عدة لعدم وجود ما 
يستدعي هذا اللقاء))( إذ اشري هلذا األمر يف رد عىل أحد أسئلة صحيفة اسهاي اليابانية 
ونص السؤال هو: )ما هي العالقة بني احلكومة املؤقتة وبينكم هل تتلقون الدعم منهم؟ 
ام ماذا؟(، وكان جواب مكتب السيد ما ييل: )ال عالقة بيننا وبني السلطة املؤقتة، وأما 

احلكومة املؤقتة فلم تتشكل بعد())(.

وبعد سقوط النظام واهنيار مقومات الدولة وركائزها أصبح العراق يعيش يف فراغ 
البطش  العراق جراء  املعارضة تعيش خارج حدود  سيايس كبري السيام ان مجيع قوى 
والظلم الذي تعرضوا له أبان حكم النظام القمعي السابق، يف ظل هذه االوضاع توجه 
الناس إىل املرجعية الدينية التي عاشت املعاناة كسائر ابناء العراق وصمدت بوجه الظلم 
واحلرمان مع مجيع أبناء الشعب، فام كان من املرجعية وبفعل دورها يف رعاية مصالح 
االمة إاّل أن تبدي رأهيا يف االوضاع القائمة آنذاك، إذ أوضح السيد السيستاين ان تغيري 
النظام كان يفرتض ان ال يكون عن طريق االحتالل العسكري الذي ولَّد مآيس كثرية 

منها اهنيار ركائز الدولة والعيش يف حالة من انعدام االمن واالستقرار)3(.

))( املصدر السابق، ص4).
دار  العراقية،  املسألة  يف  السيستاين  السيد  سامحة  عن  الصادرة  النصوص  اخلفاف،  حامد   )((

املؤرخ العريب، بريوت، 007)، ص44.
)3( املصدر السابق، ص96.
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اكد السيد عىل ابناء العراق الذين يمتلكون الكفاءة واملؤهالت ان يتصدوا إلدارة 
البالد وليس عليهم ان يفعلوا ذلك حتت اي سلطة اجنبية، ورفض السيستاين كل اشكال 
التدخل يف الشأن العراقي ووجوب نيل العراق استقالله بصورة كاملة غري منقوصة))(.

كام بنّي أنه إْن كان هنالك حاجة إىل قوات االحتالل ألجل إعادة بناء الدولة وتوفري 
وضع أمني مستقر فيجب أن يكون هذا الوجود حتت إرشاف األمم املتحدة ال قوات 
االحتالل العسكري، يأيت هذا املوقف من السيد السيستاين جتاه االحتالل كام هو معلوم 
دراماتيكية  تدهورا بصورة  األمني  الوضع  اذ شهد  السابق،  القمعي  النظام  اهنيار  بعد 
األوضاع  إليه  تؤول  أن  يمكن  عام  العراقي  الشارع  ضبط  يف  يساهم  السيد  جعل  مما 
األمنية من تدهور خطري إذ اصدر يف 7)/003/4) فتوى حترم هنب ممتلكات الدولة 
والوزارات، ومجيع الدوائر احلكومية، ودعا إىل املحافظة عىل هذه املمتلكات، باعتبارها 
ان  عوز  يف  كانت  وإن  العوائل  قيام  ورفض  العراقي،  الشعب  افراد  جلميع  عام  ملك 
من  تقوم حالة  أن  السيد  منع  اخرى  ))(، من جهة  احلكومية  املمتلكات  تستخدم هذه 
االنتقام واالحرتاب الداخيل وسفك الدماء بحق رجاالت النظام البائد ممن كان هلم يد 
يف قتل االبرياء إذ اوجب ان حتال هذه القضايا اىل املحاكم املختصة يف الدولة بعد قيام 
حكومة مستقلة ومنتخبة تدير شؤون البالد هبذه الطريقة احلكيمة من املعاجلة للواقع 
العراقي بكل تفاصيله، اصبحت املرجعية متمثلة بشخص السيد السيستاين مالذا للقوى 
السيستاين  السيد  مرجعية  ان  باعتبار  العراق  استقالل  عن  الباحثة  الوطنية  السياسية 
انتاج  وتعيد  الفرقاء  بني  وتوفق  الوطني  السيايس  الفعل  تنظم  وسياسية  فكرية  قاعدة 
احلياة السياسية عىل أساس املشاركة والتعايش وقبول االخر مهام كان هذا االخر، اذ 
ان مرجعية السيد السيستاين ال تريد تأسيس نظام سيايس واجتامعي واقتصادي وثقايف 

العدد  السيستاين، جريدة احلياة،  املرجع عيل  السيستاين نجل  السيد حممد رضا  ))( مقابلة مع 
.(003/4/(8 ،)(4634(

))( ينظر: حامد اخلفاف، مصدر سابق، ص358-357.
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يف البالد يكون قائاًم عىل حاكمية الفرد املطلقة، هذه احلاكمية التي كلفت العراق اكثر 
من ثالثة عقود من احلروب واألزمات وقتل وتعذيب واعتقال املواطنني))(، فمرجعية 
السيد السيستاين ال تريد عودة هذه الدكتاتورية حتت غطاء الديمقراطية لذلك اكدت 
املرجعية عىل امهية كتابة الدستور بأيدي ابناء العراق وليس عن طرق آليات توضع من 
قبل املحتل وبعض رجاالت السياسة من العراقيني الذين الهتمهم مهوم ابناء الشعب 
البيانات  العديد من  االمر من خالل  املرجعية عىل هذا  اكدت  إذ  العراقي ومطالبهم، 
التي تؤكد عدم وجود اي جهة خمولة لكتابة الدستور ما مل يتم انتخاهبا من ابناء الشعب 

عن طريق آلية االنتخابات الديمقراطية))(.

وكان للسيد السيستاين دور بارز يف حدثني هامني عصفا بالعراق:

األول: قام سامحته بإيقاف سيل الدماء واحلفاظ عىل أرواح االبرياء من املدنيني يف 
مدينة النجف االرشف يف آب 004)، بادر السيد اىل حل النزاع بعد لقاءات متعددة بني 
االطراف املتنازعة قام هبا ممثلون عن سامحته وقد أثمرت جهوده املباركة بحل األزمة 

بعد ان عجز عن حلها كثريون من اهل العلم واجلاه والساسة)3(.

الثاين: مسامهة السيد يف امخاد فتنة كادت ان تدخل العراق يف خضم حرب اهلية 
االرهابيني  من  حفنة  قيام  بسبب  وذلك  والدمار،  باخلراب  وأبنائه  العراق  عىل  تعود 
العتبة  تعّد  إذ  املقدسة  سامراء  مدينة  يف   العسكريني االمامني  قبتي  بتفجري 
الشيعية بصورة خاصة وعند اغلب  الطائفة  ابناء  املقدسة عند  املزارات  العسكرية من 
املسلمني بصورة عامة وعىل اثر هذا االعتداء االجرامي، اصدر السيد السيستاين فتواه 
الشهرية بحرمة دم العراقي بكل طوائفه، وحرمة الدم السني باخلصوص، بل قال ان من 

))( ينظر: صالح عبد الرزاق، املرجعية الدينية يف العراق واالنتخابات الربملانية وتعزيز الوحدة 
الوطنية، منتدى املعارف، بريوت، 0)0)، ص53.

))( حامد اخلفاف، مصدر سابق، ص5)3.
)3( املصدر نفسه، ص76.
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واجب الشيعي ان حيمي أخاه السني، كام دعا السيد وأكد عىل مجيع العراقيني بجميع 
أطيافهم إىل التصدي لعدوهم األول )اإلرهاب( الذي هيدد وحدة العراق مؤكدا أمهية 
بحكمته  من  السيد  استطاع  االهيل،  والسلم  الوطنية  الوحدة  لتعزيز  الثقة  جسور  بناء 
ورجاحة عقله أن يبعد شبح احلرب االهلية التي كادت ان تدخل العراق يف بركة من 
الدماء األمر الذي يظهر بوضوح ثقل ودور املرجع السيد السيستاين باعتباره صامم أمان 

للعراق والعراقيني))(.

يعد تطويق واحتواء أزمة النجف من االنجازات الكبرية واهلامة إذ تعرضت املدينة 
اىل دمار كبري جراء العمليات العسكرية بني مقاتيل جيش املهدي والقوات األمريكية، 
فقد عاد االستقرار واألمن للمدينة املقدسة واستطاع السيد بحكمته احلفاظ عىل أرواح 
املواطنني الساكنني، بل واملقاتلني ايضًا وإيصاهلم اىل أماكن سكاهنم بعيدا عن اعتقال 
باملسؤولية  اإلحساس  موقع  ومن  األبوية  الروح  هبذه  األمريكية،  القوات  ومالحقة 
الرشعية واألخالقية استطاع انقاذ املدينة وأهلها، وعىل الدوام كانت ترصحياته وبياناته 

حتث عىل السلم والوحدة ورص الصفوف ضد العدو املشرتك وهو )اإلرهاب())(.

))( ينظر: صالح الظاملي، مصدر سابق، ص78.
النجف، مصدر سابق،  السيستاين وأزمة  السيد  العالجية لسامحة  الرحلة  اخلفاف،  ))( حامد 

ص94.
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املبحث الثاين:

موقف ال�شيد ال�شي�شتاين من د�شتور جمهورية العراق ل�شنة 2005

ان البحث يف دور املرجعية الدينية العليا يف النجف األرشف))( يف كتابة الدستور 
يقودنا بالرضورة إىل أن نسبق ذلك باآلراء السياسية لفقهاء الشيعة ونظريات الدولة يف 

فقهم.

ووظائف  األحكام  قالب  يف  غالبًا  تطرح  والدولة  احلكومة  مباحث  كانت  لقد 
أحكام  هي  وما  احلكم  ممارسة  جتب  كيف  أنه  ال  احلاكم  يكون  من  والسؤال:  احلاكم 
ووظائف الدولة بعنوان كوهنا مؤسسة وشخصية حقوقية، وغالبًا ما تعلل قلة العناية 
هذه بأن الفقه الشيعي مل جيد حاجة للولوج يف قضية الدولة بواسطة الفهم اخلاص بغيبة 
اإلمام املهدي ومسألة اإلمامة وارتباطها بالدولة وتصور أن العصمة رشط للحاكم 
ما ادى إىل توقف الفكر السيايس الشيعي وقبول الفقهاء باالبتعاد عن ميدان احلكومة 
متتع  فيها  رسميًا  مذهبًا  التشيع  وإعالن  إيران  يف  العرش  الصفويني  تويل  ومع  أنه  إال 
الفقهاء بسلطة نسبية وبشكل تقليدي لكنها مل تكن عىل االطالق بمعنى نظرية دولة إذ 
اقترصت عىل القضاء ولوازمه، بينام اوجدت أوىل عالمات نظرية الدولة لدى املحقق 
الكركي الذي عد الفقيه نائبًا عامًا لإلمام املهدي واتفق األردبييل معه يف ذلك وفسح 

))( املرجعية الدينية العليا: مصطلح مستحدث عند الشيعة يطلق عىل من بلغ رتبة االجتهاد 
واألعلمية من الفقهاء، للمزيد من التفاصيل ينظر: د. جودت القزويني، املرجعية الدينية العليا عند 
الشيعة االمامية- دراسة يف التطور السيايس والعلامء، ط )، دار الرافدين للطباعة والنرش والتوزيع، 
بريوت، 005)؛ وأيضًا: د. حيدر نزار السيد سلامن، املرجعية الدينية يف النجف االرشف ومواقفها 

السياسية يف العراق 958)- 968)، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 0)0).
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املجال بذلك امام الفقهاء بشكل كبري. وكان التحول يف اثار الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
واملريزا القمي فيام كان أول من بحث والية الفقيه بشكل مفصل وكمسألة مستقلة املال 
أمحد النراقي وقال بأن مجيع وظائف السلطان يف رعيته هي للفقهاء وكانت تلك أوىل 
طالئع الفكر السيايس الشيعي فيام نقده تلميذه الشيخ مرتىض األنصاري وتتابع بحث 

املسألة حتى كتب النائيني )تنبيه األمة وتنزيه امللة())(.

القائمة عىل  الدستورية  الدولة  فكرة  قد طرق  النائيني  الشيخ حممد حسني  وكان 
حتقيق مبدأ التوازن بني احلاكم واملحكوم وتقليص صالحيات احلكومة وسلطاهتا ومن 
يقف عىل قمة هرمها وتوزيع هذه السلطات منعًا للتفرد واالستبداد وكانت أطروحته 
مشاركة مهمة وخطرية للمرجعية الدينية الشيعية يف الفكر السيايس وجتسد أطروحته 
شكل الدولة العرصية مع تأصيلها إسالميًا من خالل النص القرآين واألحاديث النبوية 

.)((وأحاديث االئمة

ومن اجلدير بالذكر أن املرجع السيد السيستاين حيظى بتأييد واسع النطاق من قبل 
مجيع الفرقاء عىل الساحة الدينية والوطنية يف العراق كام حيظى السيد السيستاين بتأييد 
العراق عىل اختالف  التطورات يف  السياسية من  فتاواه ومواقفه  مجاهريي كبري وحتظى 
املستويات )سياسية واجتامعية واقتصادية( قبوال وتقديرا من مجيع االطراف عىل املستوى 
الداخيل واخلارجي ملا يمتاز به خطابه من واقعية حتليلية ورؤية مفعمة بالنظر بالعقالنية)3(. 

حقوقه  ورعاية  أطيافه  بكل  العراقي  الشعب  مصلحة  تغليب  ذلك  من  واألهم 

))( حمسن كديفر، نظريات الدولة يف الفقه الشيعي، ترمجة: د. حممد شقري، ط)، دار اهلادي، 
بريوت، 004)، ص5)-6).

))( د. حيدر نزار السيد سلامن، سلطة النص الديني وبناء الدولة السيد السيستاين أنموذجًا، 
ط)، دار املعارف للمطبوعات، بريوت، 5)0)، ص38-)4.

)3( عباس جعفر حممد االمامي، الدور السيايس للمرجعية الدينية يف العراق احلديث، دار العلم 
للناهبني، بريوت، ))0)، ص65).
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ويتضح  األخرى  املصالح  كل  فوق  أراضيه  استقالل  عىل  واحلفاظ  كرامته  وصيانة 
موقف سامحته يف قضية مهمة وحيوية وهي مهمة كتابة الدستور العراقي اجلديد))(.

يف  ولد  والذي  االنتقايل،  احلكم  جملس  تأسيس  عن  ُأعلن   ،(003/7/(3 ويف 
تم  إذ  واجتامعيًا،  اقتصاديًا،  سياسيًا،  أمنيًا،  األصعدة،  مجيع  عىل  اعتيادية  غري  ظروف 
تشكيله من احزاب املعارضة التي كانت يف خارج العراق، وهي كل من )املؤمتر الوطني 
للثورة  األعىل  املجلس  االسالمية،  الدعوة  حزب  الوطني،  الوفاق  حركة  العراقي، 
الكردستاين(  الوطني  واالحتاد  الكردستاين،  الوطني  )احلزب  اىل  اضافة  االسالمية( 
الديمقراطيني  )جتمع  وهــي:  أخــرى  عراقية  ــزاب  أح أربعة  بعد  فيام  إليه  لتنضم 
املستقلني، احلزب الوطني الديمقراطي، احلزب االسالمي العراقي، االحتاد االسالمي 

الكردستاين( ))(.

لقد أكد سامحة السيد عىل أمهية الدستور يف معرض جواب سؤال وجه من قبل 
)مجع من املؤمنني( إىل مكتب سامحته يف النجف، وكان نص السؤال )السالم عليكم 
جملس  تشكيل  قررت  أهنا  العراق  يف  االحتالل  سلطات  أعلنت  وبركاته  اهلل  ورمحة 
لكتابة الدستور العراقي القادم، وإهنا ستعني أعضاء هذا املجلس باملشاورة مع اجلهات 
السياسية واالجتامعية يف البلد، ثم تطرح الدستور الذي يقره املجلس للتصويت عليه يف 
استفتاء شعبي عام، نرجو التفضل ببيان املوقف الرشعي من هذا املرشوع وما جيب عىل 
املؤمنني أن يقوموا به يف قضية إعداد الدستور العراقي(، وكان جواب السيد السيستاين 
بخصوص هذا األمر ما نصه )ان تلك السلطات ال تتمتع بأية صالحية يف تعيني اعضاء 
جملس كتابة الدستور، كام الضامن ان يضع هذا املجلس دستورًا يطابق املصالح العليا 
للشعب العراقي ويعرب عن هويته الوطنية والتي من ركائزها األساسية الدين اإلسالمي 

))( حامد اخلفاف، النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين يف املسألة العراقية، مصدر 
سابق، 45.

))( املصدر نفسه، ص46.
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والبد  أساسه،  من  مقبول  غري  املذكور  فاملرشوع  النبيلة،  االجتامعية  والقيم  احلنيف 
يف  يمثله  من  لالنتخاب  مؤهل  عراقي  كل  خيتار  لكي  عامة  انتخابات  إجراء  من  أوالً 
جملس تأسييس لكتابة الدستور، ثم جيري التصويت العام عىل الدستور الذي يقره هذا 
املجلس، و عىل املؤمنني كافة املطالبة بتحقيق هذا األمر املهم واملسامهة يف إنجازه عىل 
أحسن وجه، أخذ اهلل تبارك و تعاىل بأيدي اجلميع إىل ما فيه اخلري والصالح و السالم 

عليكم و رمحة اهلل و بركاته())(.

وبلغ اجلدال أوجه يف أروقة جملس احلكم، ومل يتوقع بول بريمر أن املسألة سوف 
العراقي  الرئيس  بصحبة  واشنطن  إىل  سفره  استدعى  مما  إليه،  وصلت  ما  إىل  تصل 
احلايل ورئيس جملس احلكم يف تلك الفرتة )جالل الطالباين(، مطلعًا القيادة األمريكية 
آلية لوضع  إذ طرح  الوضع،  ليعود وبجعبته خطة حلل هذا  التطورات احلاصلة،  عىل 
التعيني  بآلية كوكس )التجمعات االنتخابية( كحالة وسط بني  الدستور والتي تعرف 
االقرتاح جاء يف حماولة من سلطات  الدستور، هذا  كتابة  واالنتخاب ألعضاء جملس 
االحتالل لتخفيف الضغط املرجعي واحتوائه، لكن السيد رفض هذا االقرتاح وقال: 
إن االنتخابات يمكن أن جترى من خالل آلية حقيقية وهي االنتخابات، ليكون املجلس 

منبثقًا من إرادة العراقيني ويمثلهم بصورة عادلة))(.

وهنا يثار التساؤل عن النظرية التي تبنتها مرجعية النجف األرشف العليا املتجسدة 
البحث يف جذور  دون  عليه من  اإلجابة  يمكننا  ما ال  السيستاين، وهو  السيد  بسامحة 

عالقة املرجعيات الدينية يف النجف بأمور السياسة.

الفكر  أول عمل يف  ُيعد  امللة(  وتنزيه  األمة  )تنبيه  كتاب  أن  إىل  باإلشارة  وجدير 

))( ينظر: حامد اخلفاف، املرجعية الدينية يف النجف األرشف ومواقفها من العملية السياسية 
اجلارية يف العراق، دار املؤرخ العريب، بريوت، 006)، ص5)).

))( بول بريمر، عام قضيته يف العراق، ترمجة عمر االيويب، بريوت، دار الكتاب العريب، 006)، 
ص5)).
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املتمثل  هنجها  يف  هلا  ومتثياًل  األرشف  النجف  يف  الدينية  للمرجعية  املعارص  السيايس 
بالدولة الدستورية التي تفك االرتباط بني رجال الدين والسلطة السياسية، فكام يرى 
السيد النائيني أن االستبداد الديني أسوأ من االستبداد السيايس، وهو إن وجد ظهريًا 
قويًا وداعاًم ال يقاوم للمستبد السيايس الطاغية، إال أن ذلك مل يمنع مرجعية النجف من 
املناوئة واملحرمة النتخابات املجلس  الفتاوى  التدخل يف الشأن السيايس وإصدارهم 
احلكومة،  قبل  من  واإلبعاد  النفي  إىل  الدين  علامء  عرض  ما   (9(( لعام  التأسييس 
وبرغم ذلك ومنذ العام ))9) كان الغالب هو سيادة االحرتام واحلوار يف العالقة بني 
احلكومة وقراراهتا  التأثري يف  بمكانتها وهيبتها من  الدينية  املرجعية  الطرفني، ومتكنت 
أنشطتها  ممارسة  يف  وحريتها  واملعنوي  املايل  باستقالهلا  الدينية  املؤسسة  متتعت  كام 
العرشين شهد  القرن  من  الستينيات  أن هناية عقد  إال  والتعليمية واإلرشادية،  الدينية 
بتهمة  احلكيم  حمسن  السيد  املرجع  ابن  مالحقة  حد  إىل  األمر  وساء  العالقة  يف  توترًا 
والتضييق  بغداد  األعىل حينها يف  املرجع  بيت  االعتداء عىل  تم  ثم  النظام،  التآمر عىل 
عىل حركة وكالئه وطلبة احلوزة، وكان ذلك جزءًا من سياسة النظام البعثي بإخضاع 
أيب  السيد  املرجع  قبل  احلذر من  احلكيم جاءت سياسة  املرجع  وفاة  له. وبعد  اجلميع 
السياسية وانشغاله باجلانب  التدخل يف الشؤون  الواضح عن  بابتعاده  القاسم اخلوئي 
الديني، إذ كان البعثيون قد نصبوا العداء للمرجعية الدينية يف النجف األرشف وشنوا 
عىل  احلفاظ  مهمة  فأصبحت  العلمية،  احلوزة  لطلبة  وتسفريات  اعتقاالت  محالت 
من  املقربني  من  السيستاين  السيد  كان  وملا  األولويات  من  وحوزهتا  الدينية  املرجعية 
السيد أيب القاسم اخلوئي وخلفه من بعد السيد عبد األعىل السبزواري إذ تصدر عام 
994) زعامة املرجعية الدينية العليا فقد استمد من أستاذه التحفظ من التدخل بالشأن 
السيايس يف كنف سلطة مستبدة وغاشمة مل تتورع عن حماولة اغتياله يف عام 997) ومن 

ثم فرض حصار عىل مكتبه وسائر املراجع اآلخرين))(.

))( د. حيدر نزار السيد سلامن، سلطة النص الديني وبناء الدولة السيد السيستاين أنموذجًا، 
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وبعد عام 003) وسقوط النظام السابق دخلت املرجعية الدينية يف النجف مرحلة 
جديدة فبغياب القيادات مل يكن أمام الناس إال العودة للقيادة الدينية املتمثلة باملرجعية 
التي أصبحت ملجأ وراعيًا للشأن العام وبدأت املؤرشات واضحة باألمهية التي حيظى 
هبا السيد السيستاين وما ينتظره من دور يف صياغة مستقبل العراق وتأثرياته القوية يف 
الرأي العام ومل يكن بمقدور أحد جتاوز االعتبار املبني عىل رشعية شعبية واسعة. إذ يعد 
اللجوء إىل املرجعية الدينية يف النجف األرشف يف أوقات األزمات إرثًا وجدانيًا، وهكذا 
وجد اجلميع يف السيد السيستاين اخليمة التي جتتمع قوى الدولة حتت أعمدهتا وال مفر 

من أخذ رأيه واالستئناس بتوجيهاته ووصاياه وأقواله ورؤيته الفقهية والسياسية))(.

كان   (003 متوز  يف  العراق  يف  احلكم  جملس  تشكيل  وعقب  األثناء  تلك  ويف 
املجلس قد شكل جلنة دستورية حتضريية يف ))/003/8) تتألف من )5)( عضوًا 
وكانت مهمة اللجنة استطالعية عن طريق اتصاهلا بالقوى الفاعلة باملجتمع واإلطالع 
عىل آرائها، ثم رفع توصية إىل جملس احلكم لبيان اآللية التي ينبغي من خالهلا صياغة 
دستور جديد للبالد، إال أن املشاورات العامة التي كانت اللجنة قد بدأهتا أسفرت عن 
قوى متصارعة حول أسس اختيار جلنة كتابة الدستور أكثر من الرتكيز عىل مبادئ الدستور 
املقبل، وقد تركت تلك اللجنة القرارات الصعبة لكل من جملس احلكم وسلطة االئتالف 
اللذين كانا بدورمها حيرصان عىل معرفة موقف السيد السيستاين من طريقة تشكيل جلنة 
كتابة الدستور))(. وكان املوقف األول الواضح الذي صدر من املرجعية الدينية العليا يف 

لدى  والقيادة  الدولة  مبادئ  البغدادي،  عامر  وأيضًا:  وص38-)4؛  ص6)-9)  سابق،  مصدر 
– السيستاين، بال طبعة، مركز  – الصدر  – النائيني  العلمية مقاربة يف رؤى اخلميني  مراجع احلوزة 

اهلدى للدراسات احلوزوية، بال مكان طبع، 008)، ص)93-9.
))( د. حيدر نزار السيد سلامن، سلطة النص الديني وبناء الدولة السيد السيستاين أنموذجًا، 

مصدر سابق، ص33 وص43-44، وأيضًا: عامر البغدادي، مصدر سابق، ص94.
عن  )دراســة  الدستوري  النص  يف  الترشيعية  الصياغة  إشكالية  عيل،  القادر  عبد  تغريد   )((
دستور مجهورية العراق لسنة 005)(، جملة احلقوق )الصادرة عن كلية القانون اجلامعة املستنرصية( 
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اختيار  إرادته احلرة يف  الشعب، وتعطيل  إلغاء دور  أن رفضت بشدة  النجف األرشف 
دستور لبالده عرب ممثلني تضمهم مجعية وطنية ختتص بكتابة دستور جديد دائم للبالد))(.

ويف حني كانت رؤية السفري )بول برايمر( تقتيض بتشكيل جلنة لكتابة الدستور عرب 
التعني، فإنه وجد نفسه يف موقف صعب للغاية وشبه رأي السيد السيستاين باملشكلة؛ 
ألنه كان يرى أن االنتخابات يمكن أن تستغرق سنة، وبعد ذلك حيتاج العراقيون إىل 
كتابة دستورهم ليطرح بدوره عىل االستفتاء العام إلقراره واتباع هذه العملية يعني تأخري 
نقل السيادة حتى وقت متأخر من سنة 005) إال أنه وبعد تفكري قرر أن يطرح فكرة 
الدستور املؤقت بدالً من الدستور الدائم، وبناًء عىل قرار األمم املتحدة رقم )))5)( 
مسودة  لوضع  وبرنامج  زمني  جدول  بوضع  احلكم  جملس  ُألزم   (003/(0/(6 يف 
بينه وبني  املؤقت وإجراء االنتخابات وملا فشل املجلس يف ذلك تم االتفاق  الدستور 
سلطة االئتالف عىل وضع قانون إدارة الدولة للفرتة االنتقالية إذ حتول املجلس الرئايس 
ملجلس احلكم واملكون من )9( أعضاء إىل جلنة لكتابة الدستور املؤقت بمشاركة سلطة 
االئتالف وتولت جمموعة مُصغرة من اخلرباء وحقوقيون وقضاة وضع مسودة قانون 

إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لسنة 004).))(

بقيود  الوطنية  اجلمعية  سيكبل  بأنه  القانون  هذا  يف  السيستاين  السيد  رأى  وقد 
كثرية ال تسمح هلا باختاذ ما تراه مطابقًا ملصلحة الشعب العراقي، وكان يتوقع أن تتم 
االنتخابات بإرشاف األمم املتحدة وهكذا يرتك للجمعية الوطنية املنتخبة حرية إدارة 
التي  اآللية  وفق  عليه  واالستفتاء  الدائم  الدستور  وكتابة  االنتقالية  املرحلة  يف  البالد 

املجلد)4(، العدد)8)(، السنة)6(، ))0)، ص83).
))( د. حيدر نزار السيد سلامن، سلطة النص الديني وبناء الدولة السيد السيستاين أنموذجًا، 

مصدر سابق، ص44.
عبد  فالح  ينظر:  التفاصيل  من  للمزيد  ص83)،  سابق،  مصدر  عيل،  القادر  عبد  تغريد   )((
اجلبار، العالقات االثنية والدينية، ترمجة: سعيد عبد املسيح شحاته، بحث منشور عىل شبكة املعلومات 

 https://minorityrights.org :العاملية )االنرتنت( عىل املوقع
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يقررها املندوبون من األمم املتحدة))(.

وملا كان قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية هو خارطة الطريق لكتابة الدستور 
الدائم، فإن اجلمعية الوطنية رشعت بعد انتخاهبا باعتامد تلك اخلارطة ليكون الدستور 
إلقرار  تعتمد  ذلك  يف  وهي  وأفرادها،  ومؤسساهتا  الدولة  سري  حلركة  املحدد  هو 
مضمون الدستور عىل إدارة الشعب وهو الرأي الذي أشار إليه السيد السيستاين حينام 
العراق  يف  احلكم  نظام  )شكل  اإلجابة  فكانت  يريدها  التي  احلكومة  شكل  عن  ُسئل 
حيدده الشعب العراقي وآلية ذلك أن جتري انتخابات عامة لكي خيتار كل عراقي من 
يمثله يف جملس تأسييس لكتابة الدستور ثم ُيطرح الدستور الذي يقره هذا املجلس عىل 

الشعب للتصويت عليه، واملرجعية ال متارس دورًا يف السلطة واحلكم())(.

ثم يعود السيد السيستاين ليؤكد أن شكل العراق من حيث هويته إن كانت قومية 
خالل  من  ومذاهبه  قومياته  بجميع  العراقي  الشعب  حُيددها  إسالمية  هوية  أو  عربية 
مجعية وطنية منتخبة تكتب الدستور مع عدم تدخل املرجعية الدينية يف ممارسة دور يف 
السلطة واحلكم، والنأي باحلوزة العلمية عن التصدي ملامرسة العمل السيايس وإرتئائها 
لعلامء الدين أن ينأوا بأنفسهم عن تسلم املناصب احلكومية. ويف سؤال وجه له حول 
مدى إمكانية تطبيق فكرة )والية الفقيه يف إيران(؟ جُييب بأن تشكيل حكومة دينية غري 
املطلقة، ولكن يفرتض باحلكم اجلديد واحلكومة  الفقيه  وارد عىل أساس فكرة والية 
انبثقت عنه  التي  الدين اإلسالمي وهو دين أغلبية الشعب العراقي  اجلديدة أن حترتم 
وأن تأخذ بقيمه وال تقر ما خيالف تعليامته فالبد من أن تكون الثوابت الدينية واملبادئ 

اإلبراهيمي  األخرض  السيد  إىل  السيستاين  السيد  مكتب  من  جوابية  رسالة  يف  ذلك  جاء   )((
النصوص  ينظر: حامد اخلفاف،  للمزيد  العراقية االنتقالية.  الدورة  إدارة  املوقف من قانون  تتضمن 

الصادرة عن سامحة السيد السيستاين يف املسألة العراقية، مصدر سابق، ص07)-09).
))( د. حيدر نزار السيد سلامن، سلطة النص الديني وبناء الدولة السيد السيستاين أنموذجًا، 

ص)9) و ص4))-30).
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األخالقية والقيم االجتامعية للشعب العراقي من الركائز األساسية للدستور))(.

والواضح لدينا أن الرشعية الشعبية التي يمتلكها السيد السيستاين إضافة إىل رؤاه 
الوقادة قد أرغمت سلطة االئتالف املؤقتة والقوى السياسية عىل النزول إىل آرائه وإنفاذ 
كثري منها يف آلية كتابة الدستور ويف مضمونه السيام أن هذه الرشعية ال يكتسبها سامحة 

السيد من الطائفة الشيعية فحسب، بل تتعدى إىل كل الوان الطيف العراقي.

التي متحورت حول  والفكرية  السياسية  بالنشاطات  مليئًا  العام 005)  كان  وملا 
قضية الدستور وما جيب أن يتضمن من فقرات ومواد وما يرتتب فيه من شكل الدولة 
ونظامها السيايس ازداد اجلدل املتعدد االجتاهات بني خمتلف النخب السياسية والفكرية 
بغداد مسريات كربى مطالبة  العاصمة  العراقية وخاصة  املدن  أن شهدت  إال  فام كان 
برضورة االستجابة ملطالب املرجعية الدينية منها القانونية حول الدستور اجلديد الذي 
كتابة  املؤقتة وهكذا ُعهدت مهمة  االئتالف  الذي وضعته سلطة  القانون  سيحل حمل 
الدستور إىل اجلمعية الوطنية بعد انتخاهبا وكان األمر بوضوح استجابة إلرادة السيد 
السيستاين بكتابة دستور جديد للبالد حيظى بموافقة شعبية ويعرب عن تطلعات وآمال 

النسيج االجتامعي العراقي بكل تفاصيله القومية والسياسية))(.

وهكذا ترتكز الدولة يف فهم السيد السيستاين عىل مطلب احلرية، ففي يقني مرجع 
بأحوال  العارف  واملجتهد  املراقب  موقع  من  طويلة  لعقود  السياسة  حتوالت  عاش 
الناس تعترب الدولة حاضنة للحريات، والقوانني حمددات إجرائية. لذلك يويل املرجع 
امكن اجلهد الن تكون  ما  العراق ويعمل  أمهية كبرية ألهداف وتطلعات اإلنسان يف 
الدولة بخدمة املجتمع ال العكس، وهو بذلك يدعو إىل سيادة الدولة ونفوذ القانون 

))( حامد اخلفاف، النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين يف املسألة العراقية، مصدر 
سابق، ص)9) و ص4))-30).

))( د. حيدر نزار السيد سلامن، سلطة النص الديني وبناء الدولة السيد السيستاين أنموذجًا، 
مصدر سابق، ص47-46.
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وحماربة األفكار املسيئة ملكونات املجتمع العراقي، وهو يتعامل بذلك مع نمط الدولة 
الوطنية التي مل يؤسس هلا االجتهاد الفقهي بل جاءت هي إليه تستدعيه ألجل الدعم 
واإلرشاف األخالقي، فالدولة العراقية بعد 003) أفسحت املجال أمام فقيه النجف 
لبلورة السياسات واالعتامد عليه يف دعم مسرية السياسة كون الدولة يف هذه املرحلة ال 
تتعارض مع النجف وال ختتلف مع الفقيه العارف بأن الزمن السيايس العراقي هو زمن 
الوطنية، والسيد السيستاين يف ذلك إنام حيمي التجربة العراقية وصيانة حقوق الشعب 
العراقي دون انغالق عىل احلكم أن مل يعلن اإلسالم كيانًا للدولة، وأن األسباب التي 
تدعو املرجعية لدعم هذه التجربة هي أن السلطة أصبحت رشعية بصندوق االقرتاع 

وليس قهرية كام أهنا تعمل وفقًا لدستور ارتضاه الشعب))(.

كان للسيد السيستاين رؤية فكرية للبناء املؤسسايت والقانوين للدولة العراقية بعد 
أن أصبحت املرجعية الدينية يف النجف العامل األكثر تأثريًا يف احلالة السياسية اجلديدة 
املرجعية  فانطلقت  ما جيري،  رأهيا وموقفها من كل  ملعرفة  إليها  األنظار  تتطلع  والتي 
من أسباهبا الرشعية والوطنية واألخالقية لتقدم أفكارها من موقع حيادي وتعرب من 
خالهلا عن رؤية عرصية يف بناء دولة مدنية حديثة تستند إىل أساس املقومات املؤسساتية 
االجتامعي،  ودورها  وعالقاهتا  حركتها  وينظم  ينظمها  عام  لقانون  اخلاضعة  الرشعية 
وكان السيد السيستاين قد اكتسب تلك الرؤى نتيجة اطالعه الواسع عىل شتى العلوم 
واملعارف من التاريخ واآلداب والفلسفة والفكر السيايس إضافة إىل العلوم الدينية))(.

دولة  وبناء  واحدة،  وطنية  هوية  إجياد  عىل  حريصًا  السيستاين  السيد  كان  وهكذا 
املواطنة من خالل نظام سيايس مقبول من كل املكونات املتنوعة للشعب العراقي يقره 
واملحكوم  احلاكم  بني  للعالقات  املنظمة  الدستورية  فالدولة  الشعب،  يرتضيه  دستور 

))( عامر البغدادي، مصدر سابق، ص3-97)).
))( د. حيدر نزار السيد سلامن، سلطة النص الديني وبناء الدولة السيد السيستاين أنموذجًا، 

مصدر سابق، ص8 و ص36.
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بتوازن دقيق والتي طرحها السيد النائيني مسبقًا كان قد تم استيعاهبا يف العقل السيايس 
للمرجعية الدينية يف النجف، وأصبحت جزءًا من تراثها يف الفقه السيايس. وما حالت 
التي  السياسية بعد 003)م، والنظرية  به األحداث  السابقة وسنحت  دونه احلكومات 
آراء  خالل  من  التطبيق  يف  صداها  وجدت  للطرح  قابلة  وغري  العقول  حبيسة  كانت 
ورؤى السيد السيستاين، ومع أننا ال نجد رؤية مفصلة بعنوان الدولة للسيد السيستاين 
إال أنه يمكن مالحظتها يف هذه اآلراء والرؤى، وتظهر جلية بعد البحث والتمحيص 
فيها ويمكن إمجاهلا يف متكني الشعب من ممارسة حقه يف اختيار دستوره ونوابه يف إطار 
انتخابات عامة وضامن مشاركة أوسع القطاعات من الشعب، والتأكيد عىل املشرتكات 
اجلامعة لإلسالم املوحد ملجموع املسلمني ومحاية األقليات الدينية وضامن حقها يف ممارسة 
شعائرها بحرية وتأكيد حقوق املرأة واحرتام املواثيق واهليئات الدولية))( وهي مقومات 
الدولة املدنية الدستورية الوطنية التي اسبغها السيد السيستاين ما امكنه يف دستور مجهورية 

العراق لسنة 005).

))( املصدر السابق، ص38-56، وأيضًا: عامر البغدادي، مصدر سابق، ص95-85.
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املبحث الثالث:

 موقف ال�شيد ال�شي�شتاين
من النتخابات الربملانية الأوىل يف 2005/1/30

عّد السيد السيستاين وجود القوات املحتلة يف العراق غري رشعي وهذا املوقف ال 
غبار عليه عند القايص والداين يف العراق وخارجه، ولكن السيد يرى أن املعركة من 
أجل استقالل العراق بحاجة إىل العقالنية وإىل مرجعية سياسية وطنية ومرجعية دينية 
السياسية واالجتامعية ومن خالل  الشعب واجتاهاته  أطياف  تتضافر جهودها مع كل 
استخدام األساليب املتحرضة والديمقراطية واملدنية سبياًل لتجنيب العراق املزيد من 
الدماء، وطريقًا لنيل االستقالل الكامل لكل أرض العراق، إذ يرى السيد وجوب أن 
يعمل كل املعنيني باملسألة االستقاللية وحركتها الوطنية بكل السبل واإلمكانات من 
السيد  يبقى  العراق، وأن  البرشية والسياسية من  بأقل اخلسائر  أجل إخراج االحتالل 
عىل مسافة واحدة متساوية من مجيع الفرقاء والقادة واالجتاهات يف الساحة العراقية، 
عىل أن اهلم الوطني األسايس يبقي املرجعية حاملة أوزاره وتعيش استحقاقاته؛ ألن هذه 
االستحقاقات والعمل من أجل حتقيق كامل رشوطها وأجوائها واخلروج بنتائج تعيد 
وأداؤها  رشعية،  مسؤولية  السيستاين  السيد  مرجعية  تعتربه  للبالد  واالستقرار  األمن 
من الواجبات امللقاة عىل عاتق محلة الدين وقادة ألوية املسلمني وعىل رأسهم املراجع 
العظام، إذ نالحظ هذا الدور من خالل اهتامم السيد السيستاين بصورة كبرية وملحوظة 
بموضوع االنتخابات الربملانية وتشكيل اجلمعية الوطنية، وذلك الهتامم نابع من كون 

املجلس يمثل املؤسسة األقوى يف الدولة، وهو املمثل الرشعي للشعب العراقي))(.

النجف  يف  الدينية  املرجعية  عند  الديمقراطية  فكرة  سلامن،  السيد  نزار  حيدر  د.  ينظر:   )((
األرشف، بحث منشور يف كتاب إشكاليات التحول الديمقراطي يف العراق، تقديم جابر حبيب جابر، 
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وألن اجلمعية الوطنية مسؤولة عن العديد من القضايا املهمة وعىل رأسها مهمة 
تدوين دستور دائم للعراق، وهذه املسؤولية هي مسؤولية تارخيية، ورشعية، وقانونية، 
وسياسية كبرية، وال بد أن يتحملها األكفاء من الناس، من املهام األخرى ذات األمهية 
التي ستقرها اجلمعية. مهمة وضع قانون االنتخابات الذي سوف حيدد آلية االنتخاب 
االنتقالية اي مدة عام  املرحلة  البالد يف  تدير  انتقالية  مستقباًل ومهمة تشكيل حكومة 

واحد، وغريها من املهام اجلسام التي تقع عىل عاتق هذه اجلمعية))(.

من هنا كان السيد من أشد املنارصين إلجراء االنتخابات؛ وذلك ملا للجمعية من 
أمهية يف رسم مالمح املستقبل السيايس للعراق اجلديد، إذ سعى السيد السيستاين بكل 

ثقله إلنجاح االنتخابات))(.

استقبل سامحته وفودًا من خمتلف الفئات االجتامعية وممثيل األحزاب والطوائف 
العراقيني أن  املشاركة يف االنتخابات، ودعا  العراق، ليحثهم عىل  الدينية واملذهبية يف 
قيام  بعد  الناخبني بصورة صحيحة  إدراج أسامئهم يف سجالت  للتحقق من  يسارعوا 
املفوضية العليا لالنتخابات بفتح مراكز لتسجيل الناخبني يف مجيع أنحاء العراق وملدة 
املدة  انتهاء  وقبيل  التسجيل  عملية  أثناء  ويف   (004/((/( من  اعتبارًا  أسابيع  ستة 
املخصصة لتسجيل الناخبني، أكد السيد عىل املواطنني ممن مل يسجل اسمه يف السجالت 
االنتخابية أن يراجع اللجنة االنتخابية يف منطقته، كام دعا السيد السيستاين إىل تشكيل 
جلان شعبية، يرشف عليها وكالء ومعتمدو املرجعية يف املناطق واملدن العراقية، لغرض 

مساعدة املواطنني عىل التأكد من وجود أسامئهم يف سجالت الناخبني)3(.

دار الضياء للطباعة والتصميم، النجف األرشف، 009)، ص97.
))( عباس جعفر حممد اإلمامي، مصدر سابق، ص54).

))( صالح عبد الرزاق، مصدر سابق، ص75.
)3( حامد اخلفاف، النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين يف املسألة العراقية، مصدر 

سابق، ص7)).
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إن املرجعيات الشيعية املعارصة ختتلف فيام بينها يف فقه الدولة كام تقتضيه احلالة 
دور  هلا  كان  شيعية  مرجعيات  ظهرت  االختالف  هذا  وجود  مع  لالجتهاد،  الطبيعية 
اخلميني  والسيد  النائيني  فالشيخ  املعارص،  التاريخ  يف  السياسية  األحداث  يف  فعال 
وغريهم بينوا آراءهم يف فقه الدولة وطبيعة النظام السيايس وأسس احلكومة اإلسالمية 
سامحته  أن  غري  اخلصوص،  هذا  يف  رؤاه  يبني  مل  السيستاين  السيد  أما  الغيبة،  زمن  يف 
مذهبه  معرفة  خالهلا  من  يمكن  سيايس  طابع  ذات  البيانات  من  العديد  بإصدار  قام 
السيايس، فالسيد يدعو اىل العمل السلمي كام يدعو إىل احلرية من موقع الفعل السيايس 
ال الصدامي، وهو ما دلت عليه مواقفه من العملية السياسية يف العراق بعد عام 003)؛ 
إذ إن املرحلة التي يمر هبا اإلسالم يف العراق، واملنطقة العربية واإلسالمية، والتطورات 
السياسية املتسارعة واالستثنائية يف البالد فرضت عىل السيد أن ينتهج هنجًا جديدًا من 
آخذًا  اإلنسانية،  السياسية وأهدافها  فيه عىل االمة ومصلحتها وقواها  انفتح  التعامل، 
بنظر االعتبار كل املؤثرات والقوى ومراكز النفوذ وتفاوت الربامج والرؤى من دون 
أن يؤثر هذا كله عىل اهلدف األسمى املتمثل بإنجاز وعد االستقالل وعودة العراق إىل 
دائرته العربية واإلسالمية ليلعب دورًا مؤثرًا ومهاًم يف التطورات عىل الصعيد اإلقليمي 
تعددية،  مدنية،  دولة  بناء  هدفه  خاص،  نوع  من  دورًا  يامرس  نالحظه  إذ  والــدويل، 
ديمقراطية، دستورية عرصية، تستجيب لتحديات القرن احلايل وتعمل عىل استحصال 
واخلاصة  العامة  احلريات  وتأصيل  واالقتصادية،  والسياسية،  االجتامعية،  احلقوق 
عن  خيتلف  السيستاين  السيد  يامرسه  الذي  الدور  ان  مع  العراقي،  الشعب  ألكثرية 
أطروحة )والية الفقيه( التي تعطي للمرجع يف زمن الغيبة صالحيات سياسية واسعة 
جدًا، إذ أوضح السيد موقفه من والية الفقيه بقوله: )أما الوالية فيام هو أوسع منها يف 
األمور العامة التي يتوقف عليها نظام املجتمع اإلسالمي فلمن تثبت له من الفقهاء، 
ولظروف أعامهلا رشوط إضافية ومنها أن يكون للفقيه مقبولة عامة لدى املؤمنني( من 
إسالمية عىل غرار  إقامة حكومة  فكرة  يرفض  السيستاين  السيد  أن سامحة  يتضح  هنا 



(7 الدور ال�شيا�شي لل�شيد ال�شي�شتاين دام ظله

كبار  اليه  ما ذهب  نفس  اىل  يذهب  السيستاين  السيد  ان  يبني  اإليراين وهذا  االنموذج 
العلامء كالشيخ )النائيني( والسيد )حممد باقر الصدر( وهو مبدأ حاكمية األمة.

كام ان طبيعة التنوع االجتامعي واختالف املذاهب ليس أمرًا هينًا، إذ إن تشكيل 
قبل  من  كبرية  باعرتاضات  يواجه  قد  اإليــراين  النموذج  غرار  عىل  إسالمية  حكومة 
عدم  من  حالة  وخيلق  الدولة  بناء  عملية  ويعرقل  العراق  يف  الشيعية  غري  األطــراف 

االستقرار))(.

))( ينظر: عباس جعفر اإلمامي، مصدر سابق، ص44)-47).



مهرجان فتوى الدفاع املقد�س الثقايف الول8)

خـــــامتة

ويف ختام هذا البحث نود أن نذكر أهم النتائج التي تم التوصل إليها، وهي كاآليت:

النجف األرشف صامم أمان لعموم فئات الشعب  الدينية يف  املرجعية  )- مثلت 
منذ ثورة العرشين إىل ما بعد 003)، إذ قامت بحثَِّ الناس عىل اجلهاد والقتال ضد 
االحتالل يف عرشينيات القرن املايض، كام أهنا كانت باملرصاد ضد املامرسات الطائفية 
التي انتهجها بعض الساسة، بل اهنا منعت الفتنة الطائفية وذلك ما ملسناه واضحا يف 

بيانات السيد السيستاين )دام ظله(.

الدولة  عن  مستقلة  بقيت  وتأرخيها  مسريهتا  طول  وعىل  الدينية  املرجعية  إن   -(
وسياستها متامًا، فهي تسعى لالحتفاظ بالطابع اإلسالمي للعراق، خاصة يف الوقوف 
بوجه االحتالل واملد التكفريي، ولذا 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 أغلب 

هذه القيادات السياسية تواجد االحتالل يف العراق ودعت إلخراجه.

3- متتعت املرجعية الدينية يف العراق بالتأييد الشعبي الواسع ومن خمتلف رشائح 
تفرق بني مكون وأخر، وتصدهيا  مل  التي  الوطنية  ملواقفها  املجتمع؛ وذلك  ومكونات 
لدعم القيادات السياسية يف العراق حتقيقًا لتوازن سيايس، وحتقيقًا لسلم اجتامعي لعدم 
إىل استقرار املجتمع العراقي داخليًا، فقد دعت  وقوع حرب طائفية او اهلية وصوالً 
، فكان هذا  للتهدئة يف العديد من األحداث ومنها تفجري اإلمامني العسكريني 
التأييد الشعبي الواسع هلا بمثابة دعوة شعبية لتدخل املرجعية الدينية يف الشؤون العامة 
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السياسة اإلدارية غري  للوقوف بوجه  للعراقيني  امللجأ األول واألخري  ت  للبالد، وعدَّ
الفعالة يف العراق.

4- ترى املرجعية أن دورها يعني اإلرشاف عىل شؤون املؤمنني الروحية والعبادية 
اجتامعي  ديني  مقام  يشء  كل  قبل  وهي  ترشيف  وليس  تكليف  وهي  واالجتامعية، 
وليست مركزًا سياسيًا، لذا فإن االنتخابات يف نظر املرجعية ليس شأنا سياسيا فقط بل 
هي شأن اجتامعي والشأن االجتامعي يدخل يف دائرة اهتاممات املرجعية وبحكم تصدي 
السيد السيستاين ملقام املرجعية الدينية يرى نفسه ملزما بالتعاطي يف قضية االنتخابات 
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. 

5- 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 رشائح املجتمع العراقي وليس موقفًا 

سياسيًا إلزاميًا.

6- لقد كان السيد السيستاين يرى أن األمور ستتحسن عند إجراء االنتخابات؛ 
إذ سيأخذ كل ذي حق حقه، إال أن ظهور تقصري واضح من قبل الذين تصدوا للعمل 
السيايس يف العراق من خمتلف املكونات، من خالل ظهور التقسيم الطائفي- املحاصصة 
استرشاء  الكفاءة واملؤهالت، كذلك  العراق وليس عىل أساس  للحكم يف  الطائفية- 
الذي مل يشهده  املستويات  الدول وعىل خمتلف  املايل واإلداري يف كل مفاصل  الفساد 
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العراق خالل تارخيه السيايس، وأخريًا أدى هذا التناحر بني الكتل السياسية والفساد 
املايل إىل سوء اخلدمات وتزايد مستويات الفقر ورسقة املال العام، ودخول املجموعات 
من  واسعة  مساحات  عىل  واالستيالء  اإلرهــايب  داعش  تنظيم  خالل  من  اإلرهابية 
خطورة  من  للسياسيني  الدينية  للمرجعية  املستمر  التحذير  من  الرغم  وعىل  العراق، 
هذه األمور عىل مستقبل العراق، ودعواهتا املستمرة إىل االلتزام بحرية الشعب وتوفري 
العيش السليم له واحلفاظ عىل املال العام، ومطالبتها املواطنني وقبل بداية االنتخابات 
لتويل  والنزاهة  الكفاءة  أساس  عىل  االختيار  إىل  املحافظات،  أو  النواب  مستوى  عىل 
القائم وإهناء حالة االنقسام  لتغيري الوضع  البالد، وذلك يف حماولة  العليا يف  املناصب 
والفساد املسترشي بالطرق الديمقراطية عن طريق االنتخابات، إال أن الوضع بقي عىل 
حاله ومل يتغري، بل زاد من سوء األمور إىل األزمة االقتصادية النخفاض أسعار النفط، 
كل هذا قاد املرجعية إىل تصاعد دورها يف األمور السياسية للبالد، وعدم ترك األمور 

بيد السياسيني احلاليني.

7- 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 
ختاذل  إن  إذ  والسالح؛  باملال  ودعمهم  الشعبي  احلشد  قوات  وتشكيلها  واملقدسات، 
السياسيني واالنقسام بني الكتل واألحزاب السياسية دفعها ألن تأخذ زمام املبادرة يف 

الدفاع عن الوطن واملقدسات والشعب.



3( الدور ال�شيا�شي لل�شيد ال�شي�شتاين دام ظله

امل�شـــــادر

بول بريمر، عام قضيته يف العراق، ترمجة عمر األيويب، بريوت، دار الكتاب )-
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