خالصة البحث

تمثل مسألة الحكم في اإلسالم القضية األولى التي تكونت تجاىيا مواقف مختمفة منذ وفاة
الرسول األعظم

 ,كما تعد المنطمق األول

 ,والرافد األىم لنشوء الفرق والمذاىب

اإلسالمية عبر التاريخ  ,ثم أن العالقة الحميمة القائمة بين الشأن السياسي والشؤون المعرفية

في اإلسالم  ,دعت بعض الباحثين إلى تبني القول بوجود العالقة
الدائمة ) بين ( المعرفي ) و( السياسي ) في اإلسالم
الجدلية بين الفقو وبين واقعو وأطره المجتمعية

( )

( الضرورية ) و(

 ,وذلك بالنظر إلى وجود العالقة

زيادة عمى ذلك  ,أن االنتماء السياسي

والعاطفي  ,كان لو الدور الخطير عمى الصعيد المعرفي  ,لتقاطع السمطة السياسية والسمطة

المعرفية من جية  ,ولتأثير السمطة السياسية في تكوين وتوجيو ( السمطة المعرفية ) من

جية أخرى .

ثم أن األمرين السياسي والمعرفي أسيما في بمورة

اإلسالم .

المواقف الكالمية والفقيية المختمفة في

وقد تمحور الفقو السياسي اإلمامي باألساس حول مرجعية النص مضافًا إلى المواقف

تميز بوجود
الكالمية المعقمنة في الدراسات التقميدية لقضية الحكم في اإلسالم
 ,كما ّ
مساىمات جادة في التكييف بين مرجعية النص من جية  ,وم شاركة األمة في اختيار الحكم

من جية أخرى ,

فظيرت في ىذا الشأن ثالث نظريات لمسمطة والحكم في العصر الحديث  ,تبنى أصحابيا

 .يمتقي السيد السيستاني
الدين

مع الشيخ النائيني

والشيخ محمد ميدي شمس

كثي اًر في شكل الحكومة  ,فيو يؤمن بأن تكون ىذه الحكومة منبثقة

من أغمبية الشعب  ,عن طريق صناديق االقتراع  ,تحترم الدين اإلسالمي  ,وتأخذ
بقيمو باعتباره دين
 .2أكد السيد السيستاني

أغمبية الشعب .
 -في معرض استفادتو من قاعدة ال ضرر -

عمى

أمرين -:
أ .منح الصالحيات في األمور العامة لمقائم عمى حفظ النظام وليس لو ( والية عامة
)
ب .شرعية االنتخابات وقيام الفقيو ( المنتخب ) من قبل الناس عامة بميام الوالية
عمى ( الشؤون العامة )  ,وال يمكن حصر الحكم بالفقيو إال من باب االحتياط
لعدم إحراز الدليل عمى ذلك  ,إالّ أنو من مصاديق التعا مل مع القانون والحفاظ
عمى الدين وحرمات الناس .
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المطمب األول

السيد السيستاني بين المرجعية والدولة في الظروف الراهنة
الفرع األول  :السيد السيستاني امتداد لفكر السيد الخوئي
إن من يمتمك أدنى بصيرة عن أوضاع العراق في فترة النظام الدكتاتوري البعثي يمحظ

وبصورة واضحة أن العراق بدأ ينيار ( كدولة ) بفعل دكتاتورية السمطة وأفعاليا الالإنسانية .
لكن الجانب األىم من ىذا االنييار كان يستيدف بنية المرجعية الدينية ومكانتيا وحضورىا

العاطفي والوجداني والفكري والسياسي  .في حين كانت النجف األشرف غير مييأة لمواجية
ىذا التحدي بحكم سطوة األجيزة ومشروع االنييارات الذي كان يعمل عمى تيشيم كل شيء

وتيميشو .

كان السيد الخوئي

المرجع القائد المتحصن بالنجف  ,المتفتح عمى المسألة العراقية ,

ال إلى تنفيذ
وكان يدرك أن لعبة السمطة تستيدف إحداث االختراق الكبي ر في البنية وصو ً

ىدف اإلبادة الشاممة لعواطف الناس ووجدانيا  ,بعد أن استطاع النظام من تكبيل العراقيين

بقيود الخوف والقمع ومصادرة الحريات والحروب الطاحنة وعسكرة المجتمع  ,ولم يكن اإلمام
باستثناء الورقة المؤثرة

الخوئي يمتمك الكثير من األوراق بسبب الحظر والقيود والمصادرة

وىي النجف والحوزة وقرار المرجعية ومكانتيا في النفوس .

في تمك الفترة  ,عمل السيد الخوئي عمى حماية الحوزة العممية ومدارس العمم ومكانة
المرجعية في المجتمع  ,ونأى بعيداً عن الممارسات السياسية كافة

( )

.

وما ينطبق عمى مرحمة السيد الخوئي ىو ذات ما ينطبق عمى مرجعية السيد السيستاني مع
االلتفات إلى الفارق السياسي الكبير والواضح بين تعامل السيد الخوئي

مع المسألة في

عيد النظام الجائر – بحكم السطوة األمنية الشديدة – عمى حماية الدور العقائدي لمحوزة في

األمة  ,والحفاظ عمى مكانة المرجعية الدينية رغم اإلجراءات التعسفية لمنظام ضد العمماء

والفقياء  ,لكن السيد السيستاني عالج المسألة عبر ترشيد ( العممية السياسية ) الجارية في
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البالد مع تشديده عمى تحديد دور رجال الدين في السمطة السياسية  .فيل التحديد صمت أو

أن لمسيد السيستاني استراتيجية سياسية تضع المرج عية في موقعيا األساسي من قيم األمة
وتعطي لمفعاليات السياسية فرصتيا الميمة من صناعة األدوات المحركة لمسياسة والحكم

وادارة البالد .

وما يعنينا ىنا أن المرجعية في النجف األشرف مرت بأطوار لعب التاريخ وتحوالت البالد

االجتماعية والسياسية وأوضاع المجتمع العراقي دو ًار ميمًا في تطوير حركتيا وتوليف مواقفيا

السياسية  .وبجرة قمم نمحظ أن ىنالك نسقاً من المواقف والجيود الفكرية والسياسية بذلتيا
المرجعيات المتعاقبة عمى النجف اسيمت إلى حد كبير في بمورة أنساق وتوجيات وولدت

انفجارات وعي كبيرة ال يمكن تجاىميا في غمرة الكالم ا لسياسي المثار اليوم حول سكوت
بعض المرجعيات الدينية عما يجري في البالد .

وىنا ال بد لنا أن نثير سؤاالً من يمتمك مقياس وضع إشكالية السكوت والثورة ؟ وىل أولئك
الذين يصنفون المرجعيات الدينية يمتمكون الوعي التاريخي والسياسي بتحوالت المجتمع

والدين ومرجعياتو أم ال ؟

وما ينبغي قولو ىنا

 ...إن المرجعية الدينية وفي الكثير من المراحل ال تمتمك العصا

السحرية التي تستطيع من خالليا تحريك ىذا المفصل من حركة األمة واثارة ذلك تماماً كما
يجري في الحزب السياسي والتنظيم الحركي الذي يواجو في مراحل حياتو السياسية تحديات

وعقبات وإشكاليات وضغوط محمية – داخمية – تجبره عمى إخالء الساحة أو االنسحاب إلى
إقميم آخر أو السكوت وعدم إشيار المواقف .

ما حدث في الحقيقة  ,أن ذات األحزاب والكيانات السياسية التي كانت تجد في مرجعية
السيد السيستاني مرجعية ساكتة عادت إليو بوصفو يشكل ضمانة ميمة لتسدي

د العممية

السياسية ( الدولة – القوى السياسية ) الخيمة التي تجتمع قوى الدولة تحت أعمدتيا وال مفر
من أخذ رأيو واالسترشاد بتوجيياتو ووصاياه وأقوالو ورؤيتو الفقيية والسياسية .
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الفرع الثاني  :الشمولية واالنفتاح في مرجعية السيد السيستاني
 .الشمولية -:

إن مرجعية السيد السيستاني قفزت إلى استيعاب المناخ العالمي في مسح شمولي لألقطار

والدول واألقاليم والعواصم  ,فالنجف األشرف – وىي المركز العام لممرجعية – تضفي أشعة

عمى العالم في ومضات مشرقة تُعنى بنشر اإلسالم وتعاليم أىل البيت
العالمية .

في كل البالد

إن ا ألطاريح اإلنسانية المتعددة التي تحمل ليذه الدول تتضمن فتح المراكز الدينية

والجمعيات الثقافية  ,وبناء المساجد العامة والحسينيات  ,وانشاء المستشفيات والمصحات

والجمعيات التعاونية  ,والعناية بالنشء اإلسالمي الجديد وفق متطمبات الزمن والشريعة الغراء

.

تحل بو
وفوق ىذا ك لو االنفتاح عمى العالم واالستماع إلى وجيات النظر المختمفة فيما ّ
المشكالت اآلنية  ,وتذاب العقد المتأصمة  ,وسد االحتياجات المادية وتنفيذ المشاريع

الحضارية في ضوء طروحات الساحة اإلنسانية  ,ومع أن ىذه االنطالقات مصدرىا مرجعية

اإلمامية  ,إالّ أنيا تفتح ص درىا لممسممين كافة دون تمييز  ,وىذه ىي رسالة أىل البيت
الحقيقية .

واذا الحظت التطبيق العممي لالستيعاب الشمولي لمرجعية السيد السيستاني فإننا

نقف عمى أربعة ظواىر -:

األولى  :االىتمام العتيد برجال الفكر  ,وقادة العمم  ,ومبمغي الشريعة  ,وذلك من خالل

تأكيد المنيج المعرفي الذي ينبغي أن يكون عميو حممة الرسالة ودعاة التبميغ  ,فكان التوجيو

لتقويم الحوزة العممية في أنحاء األرض  ,واالعتداد بالمعاىد الدينية التي تُنجب العمماء .
الثانية  :التواصل مع شعوب العالم المختمفة عن طريق مكاتب ا إلفتاء العالمي  ,وتقوم
ىذه المكاتب بدور حمقة الوصل بين المرجعية وشعوب العالم من خالل تولي شؤون اإلجابة

عمى المسائل الفقيية والعممية  ,والقرآنية  ,في ضوء آراء السيد السيستاني ومبانيو وطبق

فتواه ومداركو الشرعية  ,فتغذي العالم بفنون طائمة األحك ام  ,وترفده بحقول نابضة من
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اإلنسانيات  ,وقد أخذت ىذه األجوبة مسمكيا اإلعالمي إلى االنترنيت من خالل شبكتي

رافد ) و( آل البيت ) العالميتين لممعمومات .

الثالثة  :مكاتب التبميغ التي تتولى إرسال المبمغين في المواسم والفصول والشيور

(

 ,وذلك

ألداء الرسالة وايفاد مئات المبمغين سنويًا ألنحاء كثيرة من العالم تستوعب األنشطة العممية
والثقافية موف اًر دعماً معنوياً وفكرياً ومادياً لممراكز اإلسالمية والمؤسسات الدينية في البمدان

المختمفة .

الرابعة  :مراكز المعرفة اإلنسانية  ,وأبرزىا مركز الرسالة  ,ومركز األبحاث العقا ئدية ,

ومركز المصطفى .

وميمة ىذه المراكز نشر القيم اإلليية من خالل التبميغ المنظم

 ,ومحاربة األفكار اليدامة

بما يقابميا في الفكر اإلسالمي المبرمج  ,ودفع الشبيات واإلشكاالت المنحرفة بما يثبت من
ضالليا وزيغيا عن المنيج القويم .

مرجعي السيد السيستاني -:
ة
 -2االنفتاح العالمي في

إن النشاط المعرفي الكبير لمرجعية السيد السيستاني ومن خالل وكالئو المنتشرين في بقاع

األرض لم يقف عند حد معين  ,ولم يكن بمنأى عن تطمعات العصر في التجديد واألصالة ,

ألنو ال بد لمقيم السماوية أن تسود في ىذا المجتمع

 ,وال بد لممفاىيم الرسا لية أن توطد

جذورىا في األرض  ,وال بد لمصرح اإلسالمي من الشموخ في ذروة ساحقة  ,وقمة صاعدة ,
واذا كان األمر كذلك  ,وىو كذلك  ,فال بد من إخضاع وسائل التقنية المعاصرة لفعاليات
المعرفة ونشر الوعي الديني والثقافي .

ومن ىذا المبدأ األصيل انطمق وكالء السيد السيستا ني وفقاً لتوجيياتو السديدة بإنشاء مراكز

معرفية كثيرة تعني بشتى العموم اإلسالمية  ,وفقًا ألسس منيجية رصينة أىميا -:

 .مركز آل البيت العالمي  :وىو مشروع متكامل الحمقات في استقبال  ,واحياء الحياة
العقمية في استخدام ( االنترنيت ) واشباع مواقعو بعموم آل البيت

بثالث لغات

ويعنى بالقرآن الكريم في جميع مراحمو وعمومو ,
( العربية  ,االنجميزية  ,الفارسية ) ُ
والحديث الشريف ومصطمحاتو  ,والتعريف بالتراث
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اإلمامي

 ,والتركيز

 ,واإلجابة عن األسئمة الدينية

عمى المسائل العقائدية وعمم الكالم

 ,واالىتمام

بقضايا األسرة والمجتمع والتربية األخالقية وغير ذلك من العموم والمعارف

()2

.

 .2مركز إحياء التراث اإلسالمي  :وميمتو الكشف عن نوادر المخطوطات  ,والبحث
عن شذرات اآلثار العممية  ,سواء أكان ذلك من المكتبات الخاصة أو العامة وفي
ذلك كمو العناء كمو  ,وأول ميماتو  :تصوير ىذه اآلثار إ قميمياً أو عالمياً بإشراف
األيدي المتخصصة األمينة  ,ورصد المخطوطات  ,وشراء ما تيسر منيا  ,السيما
النسخ األصل بخط المؤلفين والمصنفين أو المصححة عمى تمك النسخ بما يعتبر
النسخة األم باصطالح المحققين  ,وتوجد في ىذا المركز مكتبة عامة تعتبر من
الخطي في العالم .
ة
أىم المكتبات
 .3مؤسسة اإلمام عمي

 :وتُعنى بشؤون الترجمة والنشر إلى المغات العالمية

الحية  ,وايصال الفكر اإلمامي إلى األمم والشعوب المختمفة .
ّ

ال عن وجود مؤسسات ومراكز متوزعة في إنحاء العالم ىدفيا األساس نشر الوعي
ىذا فض ً
الديني والمعرفي األصيل دون تمييز عرقي أو طائفي أو عرقي
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()3

.

المطمب الثاني
السيد السيستاني وتحديات االحتالل
تمتاز نظرة السيد السيستاني لدخول قوات االحتالل إلى العراق بالموضوعية والدقة

ومعرفة الكثير من الخفايا التي يجيميا عامة الناس  ,فيو يعمم أن ىذه القوات لم يكن ىدفيا

يومًا الخ الص من النظام  -الذي طالما خدم مصالحيا في المنطقة  -كما لم يكن ىدفيا

السيطرة عمى أسمحة الدمار الشامل  -التي استخدميا النظام ضد شعبو قبل جيرانو في أكثر

من مناسبة  -في مرأى ومسمع وتوجيو منيا  ,إن ليذه القوات ىدفاً أبعد من ذلك قد يمتقي

كثي ًار مع أىداف االحتالل الصييوني في المنطقة .
ولكن بعد دخول ىذه القوات أرض العراق المقدسة

 ,كيف يتم التعامل مع ىذه القوات

دون إلحاق األضرار المخطط ليا وتفويت الفرصة عمى المحتمين

السيد السيستاني  ,وبدا موقفو واضحًا في تعاممو مع األحداث
السيد مجيد الخوئي عندما ازره في بيتو

معيا لتغير الموقف .

 ,وىنا ظيرت حكمة

,

 ,فقد رفض سماحتو لقاء

( ألنو جاء مع قوات االحتالل )

()4

ولو لم يأت

وقد طمب الحاكم المدني ( بريمر ) المقاء بسماحتو أربع مرات  ,ولم يحصل عمى الموافقة بل

كان يؤكد عمى الرفض بقوة حتى اليأس  ,وجاء مرة ( م مثل بريمر ) ووقف أمام الدار ,

وكانت لحظة محرجة  ,ناشدىم السماح بدخول البيت عمى أنو ضيف  ,وبيت المرجعية ال

يرفض أحداً  ,وكانت النتيجة مع صعوبة الموقف ىي الرفض أيضاً
المقاءات بيذه الذريعة

()5

.

 ,خوفاً من تكرار

وسئل سماحتو عن
وأراد مجموعة من الشباب العمل مع القوات األمريكية في بحر النجف ُ ,
جواز ذلك  ,فكان أكثر إصرار عمى الرفض ما دام البناء لمصمحة األمريكان  ,والشباب
ىؤالء تعوزىم الحاجة إلى المال

 ,أما العمل مع ىذه القوات فيما يخص عمران البالد

كالمدارس والمستشفيات فال شبية في جوازه .

إن مرجعية السيد السيستاني ال تختمف تماماً عما ألتزم بو اآلخرون فالموقف لدى الجميع

واحد  ,االحتالل أمر مرفوض وال مجال لمسكوت عميو ميما تعددت األسباب  ,بل ال بد أن
يقف الجميع أمامو بكل قوة من دون اكتراث .
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لقد كان السيد السيستاني ومازال مشروعًا إسالميًا وحدويًا  ,بدت فيو صفات الرمز ا لديني
الذي شكل الضرورة الريادية في أخطر ظروف العراق

 ,وأعقد مشاكل األمة  ,وأقسى

صعوباتيا ومكابداتيا مع المحن والفتن  ,والنزيف المستمر  ,في ظل استثناء خطير ىو

االحتالل المرير  ,وتداعياتو القاسية وآثاره األليمة .

لقد كانت معالم ىذا المشروع الكبير ىي معالم ال مرجعية الدينية التي عرفت دورىا  ,ووعت

ظروفيا  ,وتحممت مسؤوليتيا وصممت عمى أن تقتحم المخاض العسير بما لدييا من طاقة
الصبر والتدبير .

ولعمنا نمحظ معالم برزت في مسيرتو وكيفية التعامل معيا :

 .وعي الظروف المحيطة بالواقع العراقي واإلسالمي ( ظروف االحتالل وتداعياته )
وكيفية مواجية ىذه الظروف بما يحفظ لمعراق سيادتو وىيبتو  ,ويمنع إراقة الدماء ,
وازىاق األنفس  ,والتخمص من كابوس االحتالل المرير بالطرق السممية وبأقل
التضحيات .

 .2معرفة أن الحل السياسي ىو الحل األفضل واألنسب
حمامات الدم بال طائل

 ,ألن رفع السالح سيعيد

 ,خصوصًا بعد مالحظة أن الياجس الشيعي ىو أسوء

ىاجس تعاني منو قوات االحتالل التي وضعت الخطوط الحمراء عمى الحضور
الشيعي المطالب بحقو الطبيعي حسب وجوده عمى الخريطة السياسية
واالجتماعية  ,ومن ىنا كانت المقابر الجماعية التي صنعيا النظام المحاصر من
قبل أمريكا عام
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 ,وبالسماح

لطيرانو بالتحميق  ,ولصواريخو باالنطالق لضرب االنتفاضة وابادتيا عمى مرأى
ومسمع دعاة الحرية  ,وحقوق اإلنسان  ,ومن ىنا كانت العناوين الثانوية الممزمة
بالحل السياسي حاكمة عمى الحكم األولي وىو فريضة الجياد ضد االحتالل .
 ,وسموكيا كحل ديمقراطي يفرز الحقيقة

 .3تركيز سماحتو عمى قضية االنتخابات

السياسية من رحم التعددية  ,والحوار البناء  ,والرأي اآلخر  ,واذا صدق المحتمون في
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وعودىم الديمقراطية  ,ولم يكبتوا صوت األمة فإن الكيان الحقيقي سيفرض نفسو عمى
الواقع ويجد طريقة إلى تصحيح األمور  ,واعادتيا إلى مسارىا الحقيقي
 .4الدعوة الدائبة إلى رص الصفوف

 ,وتوحيد الكممة وجمع الشمل ونبذ الخالفات

الطائفية  ,والمذىبية والعرقية واألثنية  ,واالستغناء عن لغة العنف  ,واستبداليا بمغة
التعاطي الديمقراطي  ,والحوار اليادئ الرصين  ,والمنافسة الشريفة عمى مسار العقل
والعدل واإلنصاف والموضوعية .
 .5اتخاذ مبدأ الوسطية في الساحة  ,والتزاميا دور الشيادة عمى الوضع القائم  ,وما
ستمزمو ىذا الدور من الرقابة الحريصة والنصيحة الشفيقة

 ,والرأي الصائب ,

والتوجيو السديد  ,والمتابعة الدائبة والموعظة النا جعة  ,واذا تطمب األمر كانت الكممة
القاسية المربية  ,والوعيد البناء  ,والتنبيو الرادع  ,فما دامت المرجعية أباً ليذه األمة
 ,فإن أبوابيا الكبيرة الرفيعة الحانية الرشيدة  ,المقتدرة  ,ال بد أن تتجمى في ظروفيا
الصعبة الحالكة  ,المميئة بالمخاطر والعثار والمكائد

 ,ويكون تجمييا لجزميا

وصرامتيا وقوتيا  ,كما يكون كذلك بأناتيا  ,وحمميا  ,وسعة صدرىا  ,وحكمتيا ,

الذي وصفو اهلل بقولو  :
كما ىو ديدن أسوة القادة الرساليين  ,رسول اهلل
ٌز َع َع ْي ُك ْي ْي ُك ْي َع َع ُك ٌز َع ٌز
َع ٌز َع َع ْي َع َع ُّت ْي َع
()6
ويتجمى
و ِز  ...
ِز ي
ِ ...زي ي
ِزاا ِزم ِز
ِز ما ِز
النموذج األبيى لتمك األبوة الرشيدة في موقف المرجعية من كارثة سامراء بتفجير
مرقد اإلمامين العسكريين

 ,حيث التزم سماحتو جانب اليدوء القيادي واالتزان

في رد الفعل إزاء الفاجعة التي حركت الشارع من أقصاه إلى أقصاه

 ,وطالب فييا

ال
العنفوان الشيعي مرجع يتو بصدور الحكم القاسي  ,ولكن المرجعية الوحدوية أبت إ ّ
ضبط النفس  .وصدور األمر الكريم بالتزام العقل والمنطق واليدوء  ,وتجنب كل ما
فيو إثارة طائفية أو فتنة مذىبية .
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ولعل في البيان الذي صدر من سماحتو حول األوضاع العراقية وماذا يجب عمى كل فرد

يعيش عمى أرض ه ذا الوطن ما يوضح القيمة الكبرى ليذه المرجعية الحكيمة التي تستمد
فكرىا من اإلسالم المحمدي الحنيف .

وليذا ارتأى البحث ذكر ىذا البيان لما فيو من إشراقات محمدية حقيقية  ,وليبقى وثيقة أمد

العصور :

نص البيان :

س اهلل ال محن ال
َع ِهَّلل َع َع ْي ُك ْي ْي ُك ْي ُك ْي
َع ْي َع ُك َع ْي ِهَّلل َع ً َع َع َع َع ِهَّلل ُك َع ْي ُك ُك ْي َع
ِزذ ك
اهلل
اهلل ِزَج عا تف قوا اذك ا ِزع
قال اهلل تعالى   :ا م
ِز
يوا ِز ب ِز ِز
ِز
َع َع ْي َع ُك ُك ُك ْي َع َع ْي َع ْي ُك ْي ْي َع ْي َع ً
َع ْي َع ً َع َع ِهَّلل
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ق و ِز صبح ِز ِزع ِز ِز ِزخوا ا  ...صدق هللا العيل العظمي
ا ل

بقمب يعتصر حزناً وألماً أتابع ما يتعرض لو أبناء الشعب العراقي المظموم يومياً من مآسي

ال  ,مما تعجز الكممات عن وصف
ال  ,وتمثي ً
واعتداءات  :ترويعًا  ,وتيجي ًار  ,وخطفًا  ,وقت ً
بشاعتيا وفظاعتيا ومدى مجافاتيا لكل القيم اإلنسانية والدينية والوطنية .

ولقد كنت  -ومنذ األيام األولى لالحتالل – حريصاً عمى أن يتجاوز العراقيون ىذه الحقبة
العصيبة من تاريخيم  ,من دون الوقوع في شرك الفتنة الطائفية والعرقية

الخطر الذي ييدد وحدة ىذا الشعب وتماسك نسيجو الوطني في ىذه المرحمة

 ,ومدركًا عظم

 ,نتيجة

لتراكمات الماضي  ,ومخططات الغرباء الذي يتربصون بو دوائر السوء  ,ولعوامل أخرى ,
وقد أمكن بتظافر جيود الطيبين وصبر المؤمنين وأناتيم تفادي االنزالق إلى مياوي الفتنة
الطائفية أزيد من سنتين عمى الرغم من كل الفجائع التي تعرض ليا عشرات اآلالف من

األبرياء عمى أساس ىويتيم المذىبية  .ولكن لم ييأس األعداء  ,وجدوا في تنفيذ خ ططيم
لتفتيت ىذا الوطن بتعميق ىوة الخالف بين أبنائو  ,وأعانيم – لألسف – بعض أىل الدار

عمى ذلك  ,حتى وقعت الكارثة الكبرى بتفجير مرقد اإلمامين العسكريين

 ,وآل األمر

إلى ما نشيده اليوم من عنف أعمى يضرب البمد في كل مكان – والسيما في بغداد العزيزة

– ويفتك بأبنائو تحت عناوين مختمفة وذرائع زائفة  ,ال رادع وال مانع .
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إنني أكرر اليوم ندائي إلى جميع أبناء العراق الغيارى من الطوائف والقوميات المختمفة أن

يعوا حجم الخطر الذي ييدد مستقبل بمدىم

 ,ويتكاتفوا في مواجيتو بنبذ الكراىية والعنف

واستبداليا بالمحبة والحوار السممي لحل المشاكل والخالفات كافة .

كما أناشد كل المخمصين الحريصين عمى وحدة ىذا البمد ومستقبل أبنائو من أصحاب الرأي

والفكر  ,والقادة الدينيين والسياسيين  ,وزعماء العشائر وغيرىم بأن يبذلوا قصارى جيدىم في
سبيل وقف ىذا المسمسل الدامي الذي لو استمر – كما يريده األع داء – فمسوف يمحق أبمغ

الضرر بوحدة ىذا الشعب  ,ويعيق ألمد بعيد تحقق أمالو في التحرر واالستقرار والتقدم .

وأُذ ّكر الذين يستبيحون دماء المسممين  ,ويسترخصون نفوس األبرياء النتماءاتيم الطائفية

بقول النبي األعظم

في حجة الوداع  (( :أال وأن دماءكم وأموالكم وأع ار ضكم عميكم

حرام كحرمة يومكم ىذا  ,في شيركم ىذا  ,في بمدكم ىذا  ,أال ليبمغ الشاىد الغائب ))

 (( :من شيد أن ال إلو إال اهلل وان محمداً رسول اهلل فقد ُحقن مالو ودمو إال
وبقولو
 (( :من أعان عمى قتل مسمم بشطر
بحقيما  ,وحسابو عمى اهلل عز وجل )) وبقولو

كممة لقى اهلل عز وجل يوم القيامة مكتوب بين عينيو آيس من رحمة اهلل ))  .وأخاطب الذين
في يوم

العزل والمواطنين المسالمين بما قالو أبو عبد اهلل الحسين
يستيدفون المدنيين ُ
عاشوراء مخاطبًا من راموا اليجوم عمى حرمو  (( :إن لم يكن لكم دين وكنتم ال تخافون
المعاد فكونوا أ ح ار اًر في دنياكم  ,وأرجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عرباً كما تزعمون

النساء ليس عميين جناح )) فما بالكم تستيدفون أناسًا ال دور ليم في كل ما يجري

 ...إن

 ,من

الشيوخ  ,والنساء  ,واألطفال  ,وحتى طالب الجامعات  ,وعمال المصانع  ,وموظفي الدوائر

الحكومية  ,وأضرابيم ؟ إن لم يكن يردعكم عن ذلك دين تدعونو افال تصدكم عنو إنسانية
تظيرون في لبوسيا ؟ وأقول لمن يتعرضون بالسوء واألذى لممواطنين غير المسممين من
المسيحيين والصابئة وغيرىم  :أما سمعتم أن أمير المؤمنين عمياً
مسممة تعرض ليا بعض من يدعون اإلسالم وأ ار دوا انتزاع حمييا فقال

بمغو أن امرأة غير
 (( :لو أن

أمرؤًا مات من بعد ىذا أسفًا ما كان بو ممومًا بل كان بو عندي جدي ًار )) فمماذا تسيئون إلى
إخوانكم في اإلنسانية وشركائكم في

الوطن ؟ أييا العراقيون األعزاء  ...إن الخروج

من المأزق الذي يمر بو العراق أياً كان  ,وقف العنف المتقابل بأشكالو كافة  ,لتغيب بذلك
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– والى األبد إن شاء اهلل تعالى – مشاىد السيارات المفخخة  ,واإلعدامات العشوائية في

الشوارع  ,وحمالت التيجير القسري  ,ونحوىا من الصور المأساوية  ,وتستبدل – بالتعاون

مع الحكومة الوطنية المنتخبة – بمشاىد الحوار البناء لحل األزمات والخالفات العالقة ,
عمى أساس القسط والعدل  ,والمساواة بين جميع أبناء ىذا الوطن في الحقوق  ,بعيدًا عن
النزاعات التسمطية والتحكم الطائفي والعرقي

 ,عمى أمل أن يكون ذلك مدخالً الستعادة

العراقيين السيادة الكاممة عمى بمدىم  ,ويميد لغد أفضل  ,ينعمون فيو باألمن واالستقرار

والرقي والتقدم بعون اهلل تبارك وتعالى  .وفق اهلل الجميع لما يحب ويرضى  ,والسالم عميكم

ورحمة اهلل وبركاتو

()8

.

 / 22جمادي اآلخرة  427 /ى
عمي الحسيني السيستاني

المطمب الثالث

مفهوم الدولة في فكر السيد السيستاني
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توطئة :

ذكرنا أن السيد السيستاني يتفق مع الشيخ النائيني والشيخ محمد ميدي شمس الدين

ال أننا ال نجد رؤية مفصمة وموثقة بعنوان الدولة لدى السيد السيستاني
في شكل الدولة  ,إ ّ

كما ىو عند النائيني الذي بمور أفكاره وصاغيا بشكل مكتمل في كتابو ( تنبيو األمة وتنزيو

الممة )

وقد ُيعزى ذلك لمظروف الداخمية والخارجية التي عاشيا كل منيما  .فالسيد السيستاني عاش
في وضع العراق المعروف قبل االحتالل وبعده  ,ويدرك كل التجاذبات السياسية وال بد من
مما ُخطط وراء الحدود من أجل تمزيق وحدة
التعامل معيا بحكمة بالغة إلخراج ال عراق ّ
العراق والقضاء عمى ماضيو وحاضره بكل مفاصل الحياة .

إن إدراك السيد السيستاني لما يدور في العراق وخارجو  ,كان وراء مواقفو من وراء موضوع

( الدولة )  ,وبعيدًا عن آرائو التي كان يمكن أن تكون لديو عن الدولة قبيل

ال
اال نييار  ,إ ّ

أنو بال شك وجد في رؤية النائيني أقرب وأصح اآلراء التي تتناسب والواقع العراقي بظروفو

وشروطو وأطيافو المتنوعة  ,كان يدرك الحاجة إلى إبراء الشعب العراقي من معاناتو

,

واعادة صياغة وعيو بما يتناسب مع الشروط والتحديات التي تضمن إقامة عراق سيد مستقل

يستعيد دوره ومكانتو في محيطو العربي واإلسالمي والدولي  ,وكان يدرك سماحتو أن ىذا لن

يكون ممكناً إالّ من خالل انصيار مجموع األمة في بوتقة العراق عمى قاعدة االختيار الحر
الطوعي ومن خالل مساواة كاممة حقيقية تتيح لكل مكون بشري واجتماعي التعبير بحرية

وانفتاح طوعية عن آمالو وأحالمو وقيمو الدينية والمذىبية واإلثنية والفكرية
طاقات الجميع في بناء العراق الواحد المنشود .

الفرع األول  :شكل الدولة في فكر السيد السيستاني

 ,وبما يطمق

لقد أدرك السيد السيستاني أن أفضل الحمول لواقع العراق الراىن ىو الدولة المدنية

 ,ال

 ,أجاب :

سئل عن رأيو في إقامة دولة إسالمية في العراق
الدولة الدينية  ,وعندما ُ
( إن من يكتب الدستور ىم مسممون وبالتالي فإن مكونيا الثقافي والحضاري اإلسالمي سيجد
14

صداه وسينعكس في الدستور )

()9

وأجاب سماحتو في مورد آخر عن سؤال  :ىل تؤيدون

الحكم اإل سالمي في العراق ؟ وىل تحبون أن تكون دولة العراق مثل دولة إيران اإلسالمية ؟

الجواب ( :أما تشكيل حكومة دينية عمى أساس فكرة والية الفقيو المطمقة فميس واردًا  ,ولكن

يقر
يفترض بالحكم الجديد أن يحترم الدين اإلسالمي الذي ىو دين أغمبية الشعب العراقي وال ّ
ما يخالف تعاليم اإلسالم ) ( ) .
أما شكل الحكومة التي يؤمن بيا السيد السيستاني ىي أن تكون ىذه الحكومة منبثقة من

أغمبية الشعب  ,تحترم الدين اإلسالمي  ,وتأخذ بقيمو باعتباره دين أغمبية الشعب  ,فيقول
سماحتو في ذلك  ( :يفترض بالحكومة التي تنبثق عن إرادة أغمبية الشعب أن تحترم دين

األغمبية وتأخذ بقيمو وال تخالف في ق ارراتيا شيئًا في أحكامو )

(

)

.

إن تشكيل الحكومة أمر ضروري تقتضيو الفطرة البشرية لما يحكم بو العقل من ضرورة

االجتماع والتعاون والعمل عمى إقامة العدل وحفظ المصالح العامة االجتماعية

ال من خالل حكومة قوية قادرة عمى ذلك .
وتوفير الخدمات  ,وىذا كمو ال يتحقق إ ّ

 ,وحفظ

ىذه الحكومة كما يذىب السيد السيستاني يجب أن تأتي عن طريق صناديق االقتراع

وبشكل ديمقراطي شفاف  ,لتعبر عن رغبة الشعب وارادتو .

,

ولذا أكد السيد السيستاني وفي أكثر من مناسبة أىمي َة االنتخابات .

فمن المعرو ف في القانون الدستوري اختالف نظر الفقياء الدستوريين في كون االنتخابات

حقًا أم تكميفًا ومسؤولية لممواطن  ,وما نراه لدى فقياء اإلمامية أنيم يرونو حقًا من جية

وتكميفاً من جية ثانية  ,كما يبدو من كمماتيم  ,ألنو يتعمق بواجب يعم الجميع  ,وىو وجوب

حفظ النظام .

وبيذا يتبين أن نظرية الشيخ النائيني ميمة قانونًا

 ,وناضجة فك ًار  ,ولعميا حل أمثل

لممسممين عموماً  .وقد تابعو عمييا فقياء كبار منيم السيد السيستاني كما يظير في طيات

كالمو الشريف  ,بل لعل السيد كان أوضح وأبعد استنتاجًا في بعض الجيات .

فقد ذكر سماحتو الفروض في المسألة وذكر دليل الشيخ النائيني واستفادتو من قاعدة ال

لمح لنظريتو الخاصة بو
ضرر  ,وفي معرض األدلة ومناقشة الفروض في مسألة ال ضرر ّ
 ,والمركبة من أمرين ىما (: ) 2
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 .منح الصالحيات ( في األمور العامة ) لمقائم عمى حفظ النظام وليس لو

( والية

عامة )
 .2شرعية االنتخابات وقيام الفقيو

( المنتخب ) من قبل الفقياء بميام الوالية عمى

( الشؤون العامة )  .ولكنو أوضح في مكان آخر من محاضراتو أن انتخابو يكون من
الناس عامة وليس الفقياء فقط  ,ثم بين أن حصر الحاكم بكونو فقيياً إنما ىو حكم
احتياطي عقمي لعدم إحراز الدليل عمى االنحصار بالفقيو من جية

 ,ولكونو أفضل

مصاديق التعامل مع القانون والحفاظ عمى الدين وحرمات الناس  ,وبجمع األقوال يكون
السيد قد طمب األمثل في نظره  ...وممخصو  :أن قاعدة حفظ النظام توجب إعطاء
الصالحيات في الشؤون العامة لمن يحفظو

 ,ومن يحفظ ه يجب أن يكون منتخبًا ,

وشرعية االنتخابات إنما ىي من باب ( الحق ) والتوكيل بذلك الحق الذي ىو حصة من
مجموعة الحصص في المجتمع  ,وأما الوكيل الشرعي القائم عمى حفظ النظام فيفضل
أن يكون فقييًا احتياطًا  ,ويحتمل كالمو قبول المتفقو ثم غيره وال يعدم شعب من قانوني
أو فقيو  ,وىذا يكون من حيث النتيجة متقاربة من نظرية العالمة النائيني إلى حد ما .
يبين سماحتو ومن خالل
وفي موضع آخر وفي محاضراتو الفقيية في باب االجتياد والتقميد ّ
قاعدة ال ضرر  ,أنو ال يقول ب ( الوالية العامة ) ولكنو يقول بالوالية ( في األمور العامة )
حتى لغير النبي

وىي والية مسببة من قبل المسممين عامة عن طريق االنتخابات .

وأن قاعدة حفظ النظام تمنح الصالحية لمن يتصدى بطريق شرعي

 ,وىو ىنا بواسطة

استعمال الحق الشخصي لممواطنين بانتخابو وكيالً وممثالً عنيم .

الفرع الثاني  :الدستور وأهميته عند السيد السيستاني

لقد أولى السيد السيستاني مسألة الدستور اىتماماً بالغاً من منطمقات متعددة  ,وألسباب شتى
 ,فأكد سماحتو أنو يجب أن يكتب الدستور ٍ
بأيد عراقية منتخبة من قبل الشعب  ,ال يمارس

بحقيا أي ضغط داخمي أو خارجي  ,تراعي مصالح الشعب العميا وثوابو الدينية  ,وقيمو

االجتماعي  ,فيقول سماحتو  ( :الدستور العراقي يجب أن يِكتَب من قبل ممثمي الشعب
ة
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العراقي الذين يتم اختيارىم عن طريق االنتخابات العامة  ,وأي دستور يضعو مجمس غير

منتخب من قبل الشعب ال يمكن القبول بو )

() 3

أما صفات ىذا الدستور فيجب أن تكون ركائزه ىي الثوابت الدينية واأل

خالق السامية

والقيم االجتماعية النبيمة لمشعب العراقي إلى جنب مبدأ الشورى والتعددية واحترام األقمية لرأي

األكثرية ونحو ذلك

() 4

ال في القضية العراقية وتجاذباتيا المختمفة نمحظ بوضوح أن كتابة الدستور
وعند التأمل قمي ً

أغمقت الباب أمام كل من يريد ىدم العممية السياسية في العراق  ,وأنيا مكنت العراق من

قطع شوط جيد باتجاه إرساء معالم الدولة الحديثة  ,من خالل كتابة دستور دائم لمبمد واجراء

انتخابات برلمانية ومحمية  ,وتوزيع السمطة وتداوالتيا  ,واالستقالل والسيادة .

وبما أن المجتمع مختمط وال تحكمو رؤية واحدة  ,وال تكفي األغمبية لسيادة رأييا بل ال بد من

تحقيق التوافق العام بين المكونات األساسية كافة  ,من عرب وكرد وتركمان  ,ومن شيعة

وسنة ومسيحيين وصابئة وغيرىم من األقميات

 ,وىذا التوافق يتم من خالل كتابة دستور

يمثل القانون األم والحد األدنى من االتفاق بين ىذه الم كونات والتي عمى أساسو يتم التعامل

بينيم  ,ومن ىنا كان السعي الحثيث عمى كتابة الدستور ليمثل الوثيقة األساسية التي يعود

إلييا الجميع ويحتكمون إلييا وتحدد صالحيات السمطات المختمفة  ,وكيفية تداول السمطة ,
والحفاظ عمى حقوق األفراد  ,وليذا أكد سماحتو عمى أن تكون كتابتو ٍ
بأيد عراقية وليس

مفروضًا عمييم  ,ألنو سوف يفقد قيمتو حينئذ  .كما أنو يجب أن يتضمن الحفاظ عمى
المقدس اإلسالمي  ,وعدم جواز تشريع يخالف اإلسالم .

وبيذا يتضح أن السيد السيستاني ومن خالل محاكاتو لمواقع الحديث تناول المسألة من

جوانب عدة  ,أىميا -:

 .تج اوز طرح البحث عن شرعية الحكم إلى طرح مسألة عدم جواز مخالفة القوانين
لحرمة مخالفة النظام العام وحرمة اإلخالل بو

 ,لما يقتضي بو العقل من قبح

الفوضى واليرج والمرج والفتنة  ,بما يفضي عمى الجميع التقييد بالقانون  .ومن
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ىنا كان التأكيد المستمر في االستفتاءات عمى

لزوم االلتزام بالقانون بالنسبة

لممواطنين عموماً وعدم جواز مخالفتو وحرمة التصرف في األموال العامة بما
يخالف االلتزامات الممقاة عمى عاتق المواطن .
 .2ضرورة مشاركة الشعب في كتابة الدستور وأن يختار من يقوم بتنفيذ القانون
والسير عميو  ,فكان الحث عمى المشاركة في االنتخابات  ,بل الدفع من أجل أن
تضم الييأة التشريعية أناسًا مؤىمين في مجاالت الفقو والقانون لكي ال يصدر ما
يخالف الثوابت اإلسالمية .
 .3ضرورة أن ينأى الفقيو بنفسو عن المشاركة في السمطتين التنفيذية
والتشريعية  ,بل عميو أن يكتفي بعنصر المراقبة الشديدة واإلرشاد والنصح الذي
يصل إلى درجة االلتزام في بعض حاالتو  ,انطالقاً من موقع األمة ال الحاكم ,
حيث امتمك ىذا التخويل الطبيعي  .وقد بدى ذلك جميًا من خالل ما ورد من
مكتب سماحتو  ( :قد سبق لممرجعية الدينية أن أوضحت أنيا ليست معنية
بتصدي الحوزة العممية لممارسة العمل السياسي وأنيا ترتأي لعمماء الدين أن ينأوا
بأنفسيم عن تسمم المناصب الحكومية )

() 5

وقد جعل في الدستور مادة في غاية األىمية وىي سر قوة الدستور العراقي

تتمثل بالمادة األولى التي تنص عمى أن اإلسالم دين الدولة الرسمي وىو مصدر أساسي

لمتشريع  ,وال يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام اإلسالم
المناسبة لو .

,

 ,وبيذا يؤمن الشرعية

Abstract
The Islamic political speech today , more than any other
time , could be churched with rediscovering our history as a
nation and presenting as much as possible comprehension and
legality embodied in the speech itself and by Islamic issues
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which involved preparing the suitable basis and throwing
away many kinds of fanaticism partiality and worshiping
persons and titles to activate the rightful way .
Since the Islamic government has a grent and central
role in the social progress that Islam had planned to within the
general social theory Islamic had defined the responsibilities
that became larger due to life complexity best , in this field ,
to produce , perfect project of the Islamic government that
harmonized with the contemporary state .
This , research is a study of lose jurists effort in the state
subject and the relating aspects during the Imam occultation .
The study is divided into four chapters the first chapter
studies the detailed meaning of state , its rise , form and the
development of this concept from the message era till the era
of occultation .
In the second chapter we study the religious state that is
represented by the faqhih absolute wilayt by studying the
varied proofs and those who believed on this kind of state with
a concentration on Imam - AL - Khumany as he had turned
this concept into a practical status .
The civil state had been dealt with in the third chapter . A
group of the Ulama’n of Al-Najaf contemporary
jurisprudential school had adopted this project , the first of
them was sheikh AL-Na’iny then sheikh Mohammed Mohdi
Shamsul-Deen , and it is also understood by the Fatawi of
ALosaid AL-seestany . Those jurists believed that the state
must be civil and they had their verbal and mental proofs .
The fourth chapter is devoted to another form of state , it
is the religious - civil state , it is obvious that the jurists , here
tried to make a balance between the divine appointment of the
Faqhih and the nation role in selecting the one who represents
it by reciting their proofs . The most important figure of those
jurists was solid Mohammed Baqhir AL-Sader .
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The conclusion contains the most important results . It is
followed by the bibliography .
The research compares these opinions , once , and once
another it prefers one of them .
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