دور المرجعٌة الدٌنٌة فً العراق بٌن 2015-2003
د  .احمد جودي الجراح  :مدٌر تنفٌذي لمركز الحكمة للحوار والتعاون
المرجعٌة الدٌنٌة هً منصب دٌنً ٌرجع الٌه الناس لمعرفة األحكام الشرعٌة والحوادث
المستجدة  ،وٌعتقد الشٌعة ان المرجعٌة ثبتت بالدلٌل الشرعً  ،اما فً من ٌتصدى لها فقد ترك
المجال لكل من تنطبق علٌه شروط أهمها االعلمٌة والتقوى  ،وبهذا ٌتصدى لمنصب المرجعٌة
فً كل مرحلة مجموعة من العلماء  ،وٌبقى لكل واحد منهم اجتهاده وطرٌقته فً التصدي ،
وٌنفرد من بٌنهم اٌضا ً مرجع ٌسمى المرجع االعلى الذي تناط به المسؤولٌات الكبرى كرعاٌة
الناس والعلم وغٌرها .
تمثل مرجعٌة النجف االشرف هً المرجعٌة االولى فً المجتمع الشٌعً لذلك ٌمتد مقلدوها فً
بقاع مختلفة من العالم  ،وٌرجعون الٌها فً استٌضاح مستجدات المسائل الشرعٌة  ،وٌتواصلون
معها من خالل حلقة الوكالء الذٌن ٌنوبون عنها فً المناطق التً ٌتواجدون فٌها اتباعهم .
وابرز ما تتمٌز به المرجعٌة الدٌنٌة هو العمق العلمً والزهد فً الدنٌا والحكمة  ،وهذا جعل من
المجتمع ٌرتبط ارتباطا ً قوٌا ً بها  ،وٌستجٌب سرٌعا ً لما ٌصدر عنها  ،وٌؤكد تارٌخ المرجعٌة
الدٌنٌة على انها ومع الظروف القاسٌة التً مرت بها بقٌت صامدة تواصل نشاطها وارتباطها ،
فقد لعبت دوراً مهما ال علً مستوى الشٌعة فقط  ،بل على مستوى المسلمٌن وفً مدن مختلفة .
وفً هذه الورقة نماذج من دور المرجعٌة الدٌنٌة فً تارٌخ العراق الحالً نستعرض منها
أنموذج التعاٌش بٌن المكونات  ،وحفظ دماء العراقٌٌن  ،ودورها فً المطالبة فً اإلصالحات
وااللتزام بالقانون .

أوالً  :الحث على التعاٌش
ٌتضح جٌداً من خالل مناسبات أو لقاءات متعددة مع المكونات المختلفة من أبناء الشعب العراقً
على اهتمام المرجعٌة الدٌنٌة بمسألة التعاٌش  ،وهذا االهتمام ال ٌمكن قراءته بمعزل عن
الظروف التً مرت بها المرجعٌة السٌما فً الحقبة التً حكم بها المجرم صدام حسٌن اذ مارس
اتجاهها شتى صنوف القتل والتهجٌر والتعذٌب والسجن وغٌرها  ،مما أعطى صورة بشعة من
صور الدكتاتور  ،اذ تسنم االقلٌة جمٌع مناصب الدولة  ،فً جمٌع محافظات العراق مما عاشت
االكثرٌة التهمٌش بكل معانٌه .
وبعد ان حدث التغٌٌر عام 2003م  ،وأفرزت العملٌة الدٌمقراطٌة نتائج تفرض بتصدي الشٌعة
لمنصب رئاسة الوزارء  ،بقً الشٌعة مستهدفون بشكل ٌومً  ،وانتهى هذا االستهداف أخٌراً
بهجوم داعش 2014/10/6م على الشٌعة أوالً فً المناطق الشمالٌة معلنٌن الهدف وراء ذلك هو
النجف االشرف وكربالء المقدسة .
وكما قال أبو محمد العدنانً أحد أبرز قٌادات تنظٌم “داعش” والمتحدث باسمه فً كلمة نشرت
على مواقع تعنى بأخبار اإلرهابٌٌن  “ :واصلوا زحفكم فانه ما حمً الوطٌس بعد  ،فلن ٌحمى
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اال فً بغداد وكربالء فتحزموا وتجهزوا” .وتابع موجها ً الكلمة لرئٌس الوزراء “ :حقا ان بٌننا
تصفٌة للحساب  ،حساب ثقٌل طوٌل  ،ولكن تصفٌة الحساب لن تكون فً سامراء او بغداد،
وانما فً كربالء المنجسة والنجف االشرك وانتظروا ان معكم منتظرون ” .وغٌرها من البٌانات
التً نصت على هذا المعنى ..
وعوداً على التغٌٌر بعد عام 2003م  ،وهذا مما فرض على المرجعٌة الدٌنٌة مسؤولٌات كبٌرة
منها مراقبة العملٌة السٌاسٌة و العمل على رعاٌة النسٌج العراقً  ،وهذا ما تطلب توازنا ً كبٌراً
فً النظر إلى ذلك  ،إذ ان المسؤولٌة تحولت إلى قضٌة قلق من ردات الفعل االنتقامٌة  ،والحذر
من استغالل صمت وصبر األكثرٌة  ،فتحملت المرجعٌة ثقل المسؤولٌة وبدأت بتوجٌه
التوصٌات المستمرة لرعاٌة العملٌة الدٌمقراطٌة التً ترعى جمٌع المكونات  ،بدءاً من إقامة
دولة مدنٌة تحفظ فٌها الحقوق من خالل الصندوق االنتخابً إلى عملٌة المحافظة على القرار
المشترك وعدم تهمٌش احد .
وعندما سئل سماحة المرجع األعلى السٌد السٌستانً عن شكل نظام الحكم أجاب  ( :النظام
الذي ٌعتمد مبدأ الشورى والتعددٌة واحترام حقوق جمٌع المواطنٌن )  ،وأجاب فً مورد
اخر  ( :شكل العراق الجدٌد ٌحدده الشعب العراقً بجمٌع قومٌاته ومذاهبه والٌة ذلك هً
االنتخابات الحرة المباشرة ) النصوص الصادرة عن مكتب السٌد السٌستانً  ،حامد الخفاف ،
)302 -301
ثانٌا ً  :حفظ دماء العراقٌٌن
أولوٌة عملت علٌها المرجعٌة الدٌنٌة  ،وقد تتبع العراقٌون والمراقبون أحداثا ً عصفت بالعراق
بدأت من عملٌة احتالله ودخول القوات األجنبٌة إلى ٌوم ما رافقه من تشكٌل الحكومة المؤقتة
وإعداد الدستور الى ممارسة الضغط على الجماهٌر لمنع الفتن الطائفٌة السٌما بعد تفجٌر المرقد
العسكرٌن فً سامراء ٌ ،ؤكد على الحرص الشدٌد لدماء ابناء العراق ومحاولة االبتعاد عن ما
ٌؤدي الى اراقة قطرة دم واحدة .
وقد وجه المرجع الدٌنً الكبٌر السٌد محمد سعٌد الحكٌم رسالة الى الشعب العراقً عام
2003م جاء فٌها  ( :العراق ككثير من البالد ـ قد جمع طوائف مختمفة في الدين والمذىب
والقوميات وغير ذلك من االنتماءات  .وىذا أمر واقع فرض نفسو عمينا يجب االعتراف بو ،
والتعايش معو بالحكمة وحسن التصرف  ،بنحو يجنب الجميع المشاكل والمضاعفات الخطيرة
التي تفرزىا الخالفات والمشاحنات .
وحدة فميس من الحكمة إلغاء
شدةً ّ
وميما بمغ الخالف بين الفئات والطوائف المذكورة ّ
التعدي عمييا وىضم حقيا  ،ألن ذلك يؤدي الى :
بعضيا لبعض وتجاىميا  ،و ّ
(أوال) :ظمم لمحقيقة .
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وتمسكو بو،
(ثانيا) :سبب لتعصب الطرف الذي ُيتَجاىل ـ ميما كان ضعيفاً ـ لواقعو،
ّ
التطرف ،بنحو يزيد من شقّة الخالف ،ويمنع من فرص التالقي والتقارب
واالستجابة لدعوات
ُّ
والحوار.

يؤدي إلى تأجج العواطف  ،واستحكام العداء والحقد ،بنحو قد ينفجر عن صراع دموي،
(ثالثاً)ّ :
وفتنة عارمة تضر بالجميع  ،وتدمر البمد وتفتت وحدتو.

(رابعاً) :يكون ثغرة ينفذ منيا األعداء الذي يتربصون بنا الدوائر ،والنفعيون الذي يعيشون في
المستنقعات ،ويتصيدون في الماء العكر .وكفى بتجربة الماضي القريب وما جرت عمى ىذا

البمد من مآس ودمار عبرة يستفيد منيا اىمو في تنظيم أمورىم وتصحيح أوضاعيم.

التكيف معو باالحترام
بل الالزم عمى أىل البمد الواحد االعتراف بواقعيم الذي يعيشونو ،و ّ
المتبادل بين الجميع ،وحسن المخالطة والمعاشرة ،واعطاء كل ذي حق حقو ،ومراعاة شعوره،

وتجنب االحتكاك المثير لمعواطف ،والجارح لمشعور ( .رسالة سماحة المرجع الى الشعب العراقي
العزيز )01
ً
وقد اصدر سماحة السٌد السٌستانً بٌانا بعد حادثة تفجٌر سامراء ما نصه  " :لقد اراد
المجرمون التكفٌرٌون الذٌن ارتكبوا ذلك االعتداء االثم ان ٌجعلوا منه منطلقا لفتنة طائفٌة
شاملة فً العراق  ،ظنا ً منهم انها تقربهم من تحقٌق اهدافهم الخبٌثة فً هذا البلد العزٌز ،
وذلك بعد ان عجزوا عن اشعال نار الفتنة فٌه الزٌد من عامٌن منذ بدء االحتالل  ،بالرغم من
كل ما ارتكبوه من مجازر وحشٌة فً مختلف االماكن والسٌما فً المدن المقدسة النجف
وكربالء والكاظمٌة  ، ...الى ان ٌصل  " :وكما ندعو المؤمنٌن وهم ٌحٌون هذه المناسبة
الحزٌنة وٌعبرون عن مشاعرهم الجٌاشة تجاه ما تعرض له ائمتهم من هتك واعتداء ان
ٌراعوا اقصى درجات االنضباط والٌبدر منهم قول او فعل ٌسً الى المواطنٌن من اخواننا اهل
السنة الذٌن هم براء من تلك الجرٌمة النكراء والٌرضون بها ابداً " ( .النصوص الصادرة ،
)172

ثالثا ً  :المطالبة فً اإلصالحات وااللتزام بالقانون

لم تكتف المرجعٌة بمراقبة أداء الحكومات  ،وإنما كانت هناك توجٌهات مستمرة لتصحٌح
مسٌرة األداء الحكومً  ،وقد لوحظ وبشكل ملفت للنظر ان المرجعٌة الدٌنٌة قد أغلقت
الباب بوجه السٌاسٌٌن ومنعت من استقبالهم احتجاجا على عدم اإلجابة للمطالب
التصحٌحٌة لمسٌرة الحكومة  ،وقد اكد سماحة السٌد السٌستانً مرارا على سوء استغالل
السلطة وعلى ضرورة مكافحة الفساد وشدد على لزوم تمكٌن القضاء من ممارسة دوره
فً محاسبة الفاسدٌن ومعاقبتهم  ( .النصوص الصادرة )273 ،
وأخرها توجٌه كان لرئٌس الوزراء العراقً بتحمل المسؤولٌة للقٌام باإلصالحات
الضرورٌة فً الحكومة العراقٌة وتصحٌح النظام القضائً .
3

التوصٌات
ٌمكن النظر الى مجموعة من الفرص التً ٌمكن ان تسهم فً وضع الحلول لمعالجة
وضع العراق الحالً  ،وهذه النقاط التً ٌنبغً على المنظمات الدولٌة النظر بها بشكل
جدي ومنها :
 -1العمل على توحٌد الرؤى باتجاه دعم الحكومة العراقٌة لتستطٌع محاربة قوى
اإلرهاب فً العراق ومتابعة تنفٌذ اإلصالحات لتنهض بالبلد من الواقع المتردي إلى
األحسن .
 -2األخذ بعٌن االعتبار وجهة نظر المرجعٌة الدٌنٌة فً اإلرهاب إذ أنها تشٌر إلى
مسائل عدة :
أ /إن اإلرهاب ال ٌمثل اإلسالم بوجه .
ب /ان البلدان التً تتفرج على اإلرهاب من المتوقع ان تبتلى به .
ج /ال بد من تشكٌل اللجان التحقٌقٌة الدولٌة لمتابعة الجرائم من قبٌل البحث عن هوٌة
المجامٌع اإلرهابٌة ومتابعة مصادر التموٌل .
 -3تعد تجربة منظمات المجتمع المدنً فً العراق تجربة حدٌثة انشأت بعد عام 2003م
وهً مع ما قدمته من أداء جٌد لكنها الزالت بحاجة الى الدعم والتطوٌر والتدرٌب .
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