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الحشديّىن والتىافقيّىن ومستقبل العراق
1
 

 
والبٌشمركة ، تتكشؾ اللحظة على وقع المعارك الجارٌة بٌن داعش والحشد الشعبً، وداعش 

األول هو خٌار . داعشالسٌاسٌة عن خٌارٌن متصارعٌن ٌتنافسان على صٌاؼة عراق ما بعد  
، وٌمثل مجموعة القوى العسكرٌة والسٌاسٌة المشاركة او الداعمة لقوات " الحشدي"التٌار 

مدفوعاً بثقة متجددة  وهذا التٌار ،. الحشد الشعبً ذات الؽالبٌة الشٌعٌة ، والقرٌبة من اٌران
بالنفس وفرتها نجاحاته العسكرٌة فً وقؾ التمدد الداعشً ، وببناء أٌدٌولوجً ٌمركز 

توافقً  -المقوالت االسالمٌة وٌتوجس من الؽرب ، أخذ ٌطرح مقوالت حول بناء عراق مابعد 
الخٌار الثانً  "اللٌبرالٌة"بمركزٌة شٌعٌة، بٌنما تتبنى القوى الكردٌة ، وبعض القوى السنٌة و 

، التوافقٌة السٌاسٌة ، وهو خٌار ٌتقولب بشكل شبه قطعً على مفهوم االمكونات الثالثة 
وتدعمه الٌوم الوالٌات المتحدة التً تنطلق فً موقفها من ثالثة (  الشٌعٌة والسنٌة والكردٌة)

 :افتراضات 
  

" نطاق النفوذ الشٌعً" االول ان الحشد الشعبً هو قوة موالٌة إلٌران وتوسعه خارج حدود
ٌعنً توسعاً ؼٌر مرؼوب به للنفوذ االٌرانً ، والثانً ان القوة الوحٌدة القادرة على هزٌمة 

داعش بشكل نهابً هً قوة سنٌة ٌمكنها أن تمأل الفراغ وتتحول الى قوة دفاع ذاتً امام 
فتراض الثالث هو ان واال. الجماعات التكفٌرٌة من جهة ، وأمام النفوذ االٌرانً من جهة اخرى 

جؽرافٌة ثالثة ،  -عراق ما بعد داعش ٌجب ان ٌتؤطر سٌاسٌاً بعالقة فٌدرالٌة بٌن كٌانات اثنو
وقد تكلل هذا التفكٌر . بمشروع باٌدن -تبسٌطاً -وهو ما ٌصطلح علٌه الكثٌر من العراقٌٌن 

ٌلٌشٌات الكردٌة بظهور مشروع الكونؽرس األخٌر الذي ٌسمح بتسلٌم المساعدات العسكرٌة للم
والسنٌة مباشرة بدون المرور بالحكومة العراقٌة ، ان أخفقت األخٌرة فً تنفٌذ شروط تتعلق 

".  االقلٌات ؼٌر الشٌعٌة"بدعم قوة عسكرٌة سنٌة والتعامل مع شكاوى 
ٌواجه كال الخٌارٌن عقبات كبٌرة ، فبٌنما أثبتت معركة تكرٌت، وقبلها معارك دٌالى وجرؾ 

جؽرافٌا وطنٌة عراقٌة بمركزٌة شٌعٌة ربما تبدو قابلة للتحقق عبر قوة عسكرٌة  الصخر، ان
عقابدٌة بمشروع اٌدٌولوجً ، فان العقبات التً واجهتها تلك المعركة والتقارٌر التً تبعتها 

، ثم الصعوبات التً أبرزتها جبهة األنبار ، تضع حدوداً صعبة " انتقام طابفً"عن عملٌات 
بذات الوقت ، ٌبدو الخٌار التوافقً بثوبه الجدٌد محاولة . لحشدي ومشروعه أمام الخٌار ا

طابفٌة ، بما ٌوحً انها خطوة  -لمعالجة االنقسام الطابفً بمزٌد من العزل بٌن الفضاءات االثنو
باتجاه مؤسسة االنقسام وتجذٌره ستإدي على األرجح الى نهاٌة وجود الكٌان السٌاسً العراقً 

. رفناه كدولة موحدةبشكله الذي ع

 

                                                           

 المدى  -حارث حسن 1
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التوحٌدٌة والتعددٌة  
لٌست هذه هً المرة االولى التً ٌطفو فٌها الى السطح جدل عراقً بٌن اتجاه رادٌكالً 

توحٌدي واتجاه تعددي تفاوضً، لكنها المرة االولى التً ٌبدو فٌها ان الجدل صار صراعاً 
الٌوم الى ثالثة فضاءات بثالث صرٌحاً على األرض سٌنتهً الى تحدٌد مصٌر العراق المنقسم 
.  سلطات ، واحدة فً بؽداد وثانٌة فً أربٌل وثالثة فً الموصل

ٌمكن القول ان بواكٌر هذا الجدل تجلت فً المذكرة الشهٌرة التً وجهها الملك فٌصل األول فً 

استٌعابا  لقادة الدولة العراقٌة حٌنذاك ، والتً طلب فٌها من هإالء القادة نهجاً أكثر 1933العام 

ووجه فٌصل بردود ؼٌر مرتاحة . للشٌعة وأهل القبابل ، فً محاولة لتوسٌع شرعٌة دولته
لطرحه الذي ، بحسب شخصٌات بارزة فً العهد الملكً كتوفٌق السوٌدي وساطع الحصري ، 

تعٌد النخبة العراقٌة الٌوم التفكٌر بإرث . ٌضع لبنات لتجزبة المجتمع على اسسس طابفٌة 
وبؽض . ول ، وقد قدمه علً عالوي فً كتاب جدٌد له كرجل دولة من طراز متقدم فٌصل األ

النظر عن مدى دقة التشخٌص ، فان وفاة فٌصل فتحت الباب تدرٌجٌاً لهٌمنة الخٌارات 
الرادٌكالٌة متمثله برإٌة توحٌدٌة ؼٌر مٌالة لتقاسم السلطة او توزٌعها ، لتكرس الدولة 

د المركزٌة بهوٌة واحدٌة ونزعة آٌدٌولوجٌة تستبدل الشرعٌة العراقٌة نفسها ككٌان شدي
الدستورٌة بشرعٌة ثورٌة ، فً مجتمع تتوؼل فٌه النزعات الجذرٌة وتنفجر كلما سنحت 

مع ( عاماً  ٢٤من العراقٌٌن الٌوم هم تحت سن % ٥٨)الفرصة وحٌن ٌلتقً سخط فباته الشابة 
.  اٌدٌولوجٌا خالصٌة محاربة

، كانت الحكمة السابدة ان الدولة المركزٌة الواحدٌة التً وصلت مع صدام  ٢٠٠٣فً العام 
. سوفٌٌتً هو البدٌل -حسٌن الى تخوم التوتالٌتارٌة قد أثبتت فشلها العمٌق ، وان عراقا مابعد 

، أخبرنً انه  ٢٠٠٣أحد األمرٌكٌٌن الذٌن عملوا على صٌاؼة الهندسة السٌاسٌة لعراق ما بعد 
والتً تمحورت حول صٌاؼة النظام السٌاسً ( أرٌند لٌجفارت)فكار عالم السٌاسة تؤثر كثٌراً بؤ

األمثل للمجتمعات المتعددة فً مرحلة ما بعد الصراع ، وتلك األفكار التً قدمت نهاٌة 

 Consociationalismالسبعٌنٌات فً اطار نظرٌة سٌاسٌة باسم تقاسم السلطة التوافقً 

، وبموجبها تم افتراض ان العراق هو مجتمع منقسم على ( الترجمة العربٌة بتصرؾ شدٌد)
، وان الصٌؽة األمثل ( وتم تحٌٌد االنقسامات الطبقٌة والمناطقٌة والفبوٌة)اساس اثنً فقط 

مما حٌد بالضرورة مفهوم )لنظام حكمه هً اطار الدارة العالقات بٌن ممثلً مجموعاته االثنٌة 
اً ان ذلك كان خٌارا أمرٌكٌاً وحسب ، بل كان أٌضاً بالطبع لٌس صحٌح(. تمثٌل المواطنٌن

خٌارالقوى الكردٌة وقوى المعارضة الشٌعٌة السابقة التً كانت بسبب هواجس الماضً تسعى 
لصناعة فضاءات اجتماعٌة محمٌة من المركز القوي ، عبر تؤكٌد الهوٌات الجزبٌة فً اطار 

.  فٌدرالً توافقً لتقاسم السلطة
ددٌة بوصفها اثنوٌة وحسب، أضعؾ امكانٌة بلورة مفاهٌم اخرى لها ، كالتعددٌة هذا الفهم للتع

السٌاسٌة والفكرٌة ، وفً حٌن طرح كنموذج للقطع مع الرادٌكالٌة السٌاسٌة التً مثل نظام 
البعث أبشع نسخها ، فانه فً الحقٌقة خلق عنصرٌات اثنٌة وطابفٌة متصارعة ، تقاسمت 

مة ، وصحب ذلك عملٌة تحوٌل عنٌفة للمجتمع جذرت االنقسامات السلطة على طرٌقة المؽان
سمحت نواقص هذا النظام تدرٌجٌاً بصعود النزعات . الطابفٌة ، وتكرست الٌوم حدودها الدموٌة
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على شكل خطابات واعدة بدولة قوٌة ، كما عبر عنها ربٌس الوزراء " المحاصصة"الناقدة لـ 
تفوق ابتالفه مع ابتالؾ العراقٌة ، ذي النزعة  السابق نوري المالكً ، وكما بلورها

لكن هذٌن االبتالفٌن أخفقا بالتقارب مع . ٢٠١٠أٌضا ، خالل انتخابات العام " التوحٌدٌة"
بعضهما ألن نزعتٌهما التوحٌدٌة كانت فً عمقها نزعة مٌالة للسٌطرة على السلطة ، تخفً فً 

شٌعٌا للوطنٌة العراقٌة ، وفً حالة ابتالؾ مضمونا ( دولة القانون ) حالة ابتالؾ المالكً 
منذ ذلك التارٌخ ، تفكك مشروع ابتالؾ العراقٌة وبات شٌبا من . العراقٌة ، مضموناً سنٌاً 

... الماضً
الحشد وتنّوعاته  

ٌبرز الحشد والخطاب السٌاسً المناؼم له كتجسٌد صراعً لوطنٌة عراقٌة بمركزٌة شٌعٌة ، 
لرادٌكالٌة جدٌدة تنبذ فكرة المحاصصة وتسعى لدولة موحدة بمعالم وبٌن أطٌافه نجد عالمات 

هوٌاتٌة أكثر تجانساً، لكنها بحكم ماخلفته سنٌن الصراع الطوٌلة وافرازاتها السٌاسٌة 
وبسبب الوعً بهذه . واالجتماعٌة ، دولة الٌمكن لحدودها ان تطابق حدود العراق الحالً

-ار ٌرٌده قوة حماٌة ذاتٌة شٌعٌة لمستقبل مابعد الدولةالحقٌقة ، ٌتنازع الحشد تٌاران ، تً
الوطنٌة ، وآخر ٌرٌده قوة تؽٌٌر مستقبلٌة تعٌد بناء تلك الدولة بعقٌدة مؽاٌرة عن تلك التً 

عرفتها إبان سٌطرة التٌارات القومٌة العربٌة ونخبها السنٌة، بنظام الٌقوم على تقاسم السلطة 
.  بل على مركزتها

شٌعٌة ، وصراعاً مستقبلٌاً محتمالً -قسامات االٌدٌولوجٌة ، تخفً انقسامات شٌعٌةلكن هذه االن
سٌواجهه الشٌعة بٌن فكرة الدولة وبٌن العقٌدة، تلك العقٌدة التً باتت صفتها الشٌعٌة 

لقد تنامت قوة الجماعات . واٌدٌولوجٌتها القرٌبة من عقٌدة الحكم االٌرانٌة أكثر وضوحاً 
والممولة من اٌران على اٌقاع الصراع ، وتزاٌدت شعبٌتها فً الوسط الشٌعً المسلحة القرٌبة 

. من السلطة -الجزبً -، وأخذت تلتقً مع قوة سٌاسٌة ضمت المالكً والخاسرٌن من خروجه 
حتى فً اطار  -فً المقابل ، هنالك القوى الشٌعٌة التً ترٌد أن تحافظ على استقالل ذاتً 

د ان االبقاء على العراق الحالً وعلى قدر من التوافقٌة السٌاسٌة وتعتق -التحالؾ مع اٌران 
مخاوؾ . سٌخدم قدرتها على المناورة فً مواجهة النفوذ الصاعد للقوى المقربة من اٌران

بحسب وصفه ، وتؤكٌد مرجعٌة النجؾ على ضرورة ان " المٌلٌشٌا الوقحة"مقتدى الصدر من 
طبٌعة التٌار الشٌعً العراقوي الذي تشؽله قضٌة الدولة ، تعبر عن " سٌادتنا"ٌحترم االصدقاء 

".  الثورة "أكثر مما تشؽله قضٌة 
لكن فً صلب هذا االبتالؾ العقٌدي ، ٌعود الى التبلور ذلك االنقسام فً المجتمع الشٌعً ، بٌن 

ٌة تٌار ٌمثله تحالؾ العوابل الدٌنٌة التقلٌدٌة وبرجوازٌة المدن ، السٌما فً الحواضر الدٌن
المقدسة ، وتٌار تمثله الطبقات الصاعدة من شٌعة الجنوب الذٌن كان ٌجري الرهان كثٌراً على 

هذا التٌار الذي ". التمدد االٌرانً"فً وقؾ ما ٌصفه خصوم اٌران االقلٌمٌون بـ " عروبتهم"
تً العامري ، ٌمثل الٌوم بعض خصابص النزعة الرادٌكالٌة ال -ٌقترب أكثر من تحالؾ المالكً 

لم تعد طموحاتها قابلة لالحتواء فً اطار نظام المحاصصة الذي ٌزداد ارتباكا مع شح الموارد ، 
، ( او عراقوي بمركزٌة شٌعٌة)وهو لم ٌؽُد عروبٌا بل صار ٌجتمع فً اطار شٌعً اٌدٌولوجً 

.  التً ٌرعاها التحالؾ األول" االجتماعٌة"بالضد من الشٌعٌة 
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ة الباب المجاور ، لن ٌخرج هذا االنقسام الشٌعً الداخلً الى مادامت داعش تقؾ على عتب
العلن بقوة ، لكنه سٌظل كامناً بانتظار حسم الصراع بٌن الرادٌكالٌة التوحٌدٌة والتوافقٌة 

. التقسٌمٌة
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مستقبل النفط في البصرة
2

  
 
 

 
وتصدٌر ٌعنً  إن الحدٌث عن مستقبل تطور القطاع النفطً فً العراق من بنى تحتٌة وإنتاج

إذ كما بٌنا فً إشارة سابقـــــة .بالضرورة توجه األنظار نحو تطوٌر القطاع النفطً فً البصرة 

ملٌار برمٌل لعام ( 93, 388) إن المحافظة تمتلك احتٌاطٌاً نفطٌاً ضخماً ٌصل إلى أكثر من

لٌار برمٌل م 143,100تقرٌباً من احتٌاطً العراق النفطً البالػ % 65أي ما ٌعادل  2010

وكانت الزٌادة فً االحتٌاطً واإلنتاج النفطً للمحافظة ناتجة عن جوالت , للعام نفسه

، وعلى وفق تقدٌرات وزارة النفط ٌمكن أن تصل  2009التراخٌص التً أطلقتها الحكومة عام 

(  14,11)الطاقة اإلنتاجٌة للنفط فً العراق فً ظل جولتً التراخٌص األولى والثانٌــــة إلى 

، بموجب عقود الخدمة الفنٌة التً تم توقٌعها مع الشركات  2017ٌوم عام / ملٌون برمٌل 

األجنبٌة ، وحٌث أن تلك الجولتٌن تضم فً معظمها حقول النفط فوق العمالقة فً محافظة 
فعلٌه ستكون الزٌادة المعول ( مجنـــــون والرمٌلة وؼرب القرنة والزبٌر) البصرة مثــــــل 

  .من النفط فً معظمها من حقول البصرة النفطٌة علٌها
إن تلك العقود التً وقعتهــــــا وزارة النفط مع الشركات النفطٌة العالمٌـــــــــــة تستدعً زٌادة 
مهمة وكبٌرة فً الطاقــــــــة اإلنتاجٌة التً على أساسها أطلقت الحكومـــــــــــــة فً حزٌران 

" اإلستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقــــــــــــــة فً العــــــراق" ـ إستراتٌجٌة سمٌت ب 2013

(Integrated National Energy Strategy INES) التً أعدت من قبل شركة ،

ولقد أوضحت هذه اإلستراتٌجٌة التحدٌات الراهنة التً , " بووز آند كومبٌنً "األستشارات 
لً وضع خطة طوٌلة األجل من اجل تنفٌذ مجموعة من تواجه قطاع الطاقة فً العراق وبالتا

إذ تشتمل الخطة على . األلتزامات لتطوٌر البنى التحتٌة واإلصالح المإسسً وؼٌرها 
ستراتٌجٌة معٌنة للنهوض بقطاع الطاقة فً العراق مثل القطاع النفطً من المنبـــــــــع إلى 

( . 2030 -2010)لتحوٌلٌة وؼٌـــــــرها للمدة المصب وقطاع الؽـــــــــاز الطبٌعً والصناعات ا

. وقد تم استعراض ثالثة سٌنارٌوهات لإلنتاج النفطً المستقبلً فً العراق 

.  2023وهبوط سرٌع ما بعد عام  2017ي عام /م ب 13معدل اإلنتاج العالً • 

.  2020ي عام / م ب 9معدل اإلنتاج المتوسط • 

.  2025ام ي ع/ م ب6معدل اإلنتاج الواطا • 

( 2025 -2014)قبل مناقشة السٌنارٌوهات الثالثة سوؾ ٌتم توقع كمٌات اإلنتاج النفطً للمدة 

: فً العراق وشركة نفط الجنوب ، وباألعتماد على الصٌؽة الرٌاضٌة اآلتٌة 

Pt = Pt – 1 ( l+ r  

                                                           

 الحوار المتمدن – نبٌل جعفر عبد الرضا و منى جواد كاظم 2
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. قٌمة المتؽٌر فً السنوات التً سٌتم تقدٌرها :  Ptحٌث أن 

Pt-1  :ؼٌر فً السنة السابقة قٌمة المت .

r  : (2012 -2003)هً متوسط معدل النمو السنوي إلنتاج النفط للمدة  

لشركة نفط الجنوب للمدة نفسها ومن ثم مقارنة %( 7)للعراق و%( 5,6)والذي ٌقدر بـ

". INES" الكمٌات مع التقدٌرات المستقبلٌة لإلستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة 

 2013وصل إنتاج العراق من النفط الخام فً النصؾ االول لعام  :-ج العالًمعدل اإلنتا -1

ي حسب بٌانات موقع وزارة النفط فً حٌن وصل انتاج شركة نفط الجنوب / م ب( 3, 250)

م  3, 433فتشٌر الى ان انتاج العراق سٌصل الى ( 14)ي، أماتوقعات الجدول/مب2,124الى 

م ( 628,3)ستبلػ الطاقة اإلنتاجٌة للعراق 2017و  2016و  2015وفً عام  2014ي عام /ب

ي على التوالً ، أما إنتاج نفط الجنوب فسٌصل إلى /م ب(  4, 05) ي و/م ب( 3, 833) ي /ب

وبذلك فؤن إنتاج  2017عام (  68,7)%ي أي أن نسبة المساهمة ستصل إلى /م ب( 2, 785)

متوقع من جولتً التراخٌص األولى  اقل بكثٌر مما هو 2017العراق من النفط الخام لعام 

.  2017ي لعام /م ب 13البالؽة " " INESوالثانٌة ومن توقعات 

: وٌعود السبب فً ذلك إلى 
تخلؾ البنٌة التحتٌة للصناعة النفطٌة التً تعد من أهم األسباب وخصوصاً أن الشركات • 

من ثم فهً ؼٌر قادرة على و( عقد الخدمة الفنٌة)النفطٌة األجنبٌة ؼٌر معنٌة بتطوٌرها حسب 
. مواكبة إنتاج تلك الكمٌات الكبٌرة من النفط 

حساسٌة األسواق العالمٌة لزٌادة الكمٌات المعروضة وفً قدرتها على امتصاص الفابض فً • 
الصادرات العراقٌة من النفط خالل المدة المقبلة والتً ستكون محدودة ، حٌث إن الجدل الدابر 

دم السماح للعراق بإنتاج كمٌات قٌاسٌة فوق الحصة المقدرة له من فً أوساط أوبك حول ع
النفط بسبب التقلبات التً تسببها تلك الزٌادة فً األسعار العالمٌة للنفط والتؤثٌر فً حصص 

. األعضاء اآلخرٌن فً اإلنتاج من البلدان األعضاء فً األوبك 
. ة جرٌان قصٌرة لهدؾ اإلنتاج االقصى تحدٌات مكمنٌــــــــــة والتً التحقق ســـوى فتر -جـ
. التزال اإلضافة من إقلٌم كردستان تخضع للتقدٌرات بحٌث الٌمكن اعتماد معدالت ثابتة -د
عدم وجود خطط لتطوٌر الحقول التً بٌد المشؽل المحلً والتً ٌمكن أن توفر ؼطاًء إضافٌا  -ه

  .اجة لذلكألدامة معدالت اإلنتاج القصوى لفترات أطول فً حالة الح
ترتبط الزٌادة النفطٌة وبالتحدٌد من الحقول الجنوبٌة ارتباطا وثٌقا بوجود مٌاه كافٌة  -و

اذ تشمل الخطط المستقبلٌة لحقن الماء فً جنوب ,لعملٌات الحقن من اجل دعم الضؽط المكمنً

خلٌج لٌقوم بمعالجة ماء البحر من ال(  cssf)العراق إنشاء مرفق مشترك لتجهٌز ماء البحر

ألستخدمها فً مناطق إنتاج النفط ( 2كم 100)وضخها داخل الٌابسة الى مساحة التزٌد على

فهو ٌإمن امدادا آمنا للمٌاه وبؽض النظر ,وٌفضل هذا الحل على البدابل األخرى لتزوٌد الماء,
وٌجعلها خالصة , عن توفر المٌاه مستقبال فهو ٌحد من الضؽط على موارد المٌاه العذبة 

ملٌون برمٌل ( 12-10)خدامات أخرى علما أن الطاقة المتوقعة من المشروع هً بحدودألست

إذ انسحبت , إذ سٌتم بناإه على مراحل اال أن تارٌخ بدء التشؽٌل مازال ؼٌر مإكد ,فً الٌوم 

ومن المرجح أن , 2012شركة اكسون موبٌل من أداء دورها كمنسق للمشروع قبل نهاٌة عام 
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إذ انه من المحتمل البدء بالمرحلة , ٌلً واألعمال الهندسٌة وتنفٌذ المشروع ٌطول الزمن التفص

وتعد محطة الضخ فً كرمة علً حالٌا .  2017ملٌون برمٌل بالٌوم عام (  2) األولٌة وبطاقة

ملٌون برمٌل فً الٌوم من الممر (0,9)إذ تنتج المحطة ,هً المصدر األساسً لتزوٌد المٌاه 

  .الٌوم/ملٌون برمٌل( 2,2)وهناك خطط قٌد التنفٌذ لرفع طاقاتها إلى  ,المابً لشط العرب 

  .2020ي عام / م ب 9معدل اإلنتاج المتوسط  -2

:- ولقد أوضح الخبراء انه باإلمكان تحقٌق هذا السٌنارٌو على أن تتم تهٌبة المتطلبات اآلتٌة 
ؼٌر )للمكامن الخضراء  تقٌٌم جٌد للحقول المتعاقد علٌها وٌشمل ذلك دراسة متكاملة -أ

. فً تلك الحقول( المنتجة
فً حالة كفاءة ونجاح ( فً آفاقه المتوسطة وخصوصا فً الجنوب)إمكان تصاعد اإلنتاج -ب

مشروع حقن الماء لدعم الضؽط ألمكمنً فً الحقول ذات الدعامة الربٌسة والتارٌخٌة مثل 
فد أكثر من ربع حجم النفط األصلً فً حقلً الرمٌلة وكركوك فبالنسبة لحقل الرمٌلة الذي استن

حٌث أن تكوٌن مكمنه الربٌس على األقل ,وذلك قبل أن تكون هناك حاجة لحقن الماء, المكمن
. الجزء الجنوبً منه له اتصال بخزان مابً طبٌعً ضخم ساعد على دفع النفط خارج المكمن

ضمن فصل النسب العالٌة بما ي, تشٌٌد المنشآت السطحٌة لمعالجة التوسع فً اإلنتاج _ ج 
  .للمٌاه الحاوٌة على النفط والمتوقع تزاٌدها مع الوقت 

انجاز مشروع لكهربة الحقول ذات العالقة لتشؽٌل المضخات الؽاطسة فً اآلبار بالتزامن مع -ه
. التقدم فً تنفٌذ مشروع حقن الماء

ج النفط فً العراق من إنتا% 71حٌث أن التوقعات تشٌر إلى أن مساهمة نفط الجنوب تبلػ 

، وتستمر الكمٌات  2020ي لعام /م ب( 4,778)ي ، إذ ٌبلػ إنتاج العراق/م ب( 3,411)وبواقع

من إنتاج % 75ي أي ما ٌعادل /م ب(  4,784)المنتجة لنفط الجنوب بالزٌادة لتصل إلى 

  .2024ي لعام /م ب( 5,955)العراق البالػ 

.  2025الٌوم عام /  مالٌٌن برمٌل 6معدل اإلنتاج الواطا  -3

وٌمثل هذا المعدل حسب الخطة اإلستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة اختٌاراً مقبوالً ٌتماشى مع 
التوسعات المنظورة لمرافق الخزن والنقل والتصدٌر ، فضال عن تنفٌذ مشروع حقن الماء ، إذ 

اإلنتاجٌة لمدة أطول ، ٌتٌح هذا الخٌار المجال لمراقبة وإدارة السلوك المكمنً وضمان األهداؾ 
ٌوم سقفاً لتؽطٌة تذبذبات الطلب العالمً على النفط / كما قد ٌوفر ذلك اضافة ملٌون برمٌل 

. العراقً 

ألؼراض توقع اإلنتاج المستقبلً   Pt = Pt – 1 ( l+ r)الحظ عند تطبٌق الصٌؽة الرٌاضٌة ون

للسٌنارٌو المركزي الذي أطلقته للنفط الخام كانت النتابج مطابقة تقرٌباً للمستوى الثالث 

والتً ٌبلػ إنتاج  2013لعام "  INES"إستراتٌجٌة الطاقة المتكاملة " الحكومة العراقٌة ضمن 

( 14)مالٌٌن برمٌل ٌومٌاً إذ تبلػ كمٌات النفط المنتجة ضمن الجدول ( 6)العراق فٌها ما ٌقارب 

للعام نفسه ، أي ) 4,784( صل إلى ي أما إنتاج شركة نفط الجنوب فً/م ب( 6,292) ما ٌقارب

فضالً عما ُذكر فقد طرحت الوكالة الدولٌة للطاقة فً . من إنتاج العراق النفطً% 76ما نسبته 

، ثالثة سٌنارٌوهات أٌضا إلنتاج النفط فً العـــــراق  2012العراق ضمن تقرٌرها األخٌر لعام 

( . 2035-2020)مشابهة تقرٌباً لما ُذكر وللمدة 
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  ( .ي/م ب 10,5 –ي /م ب9,2)وٌعطً إنتاج ما بٌن  :-سٌنارٌو األعلى ال• 

(. ي /م ب 8,3 –ي /م ب6,1)وٌعطً إنتاج مابٌن : السٌنارٌو األوسط • 

  (.ي /م ب5,3 –ي /م ب 4,0)وٌعطً إنتاج ما بٌن : السٌنارٌو المنخفض• 

 
ول علٌه من قبل الباحثٌن وبناًء على األسباب السابقة نفسها فؤن السٌنارٌو األوسط هو المع

مالٌٌن ( 4,2)والمهتمٌن بالشإون النفطٌة إذ إن العراق سٌكون قادراً على إنتاج ما مقداره 

م  8, 3و  2030م ب عام  7, 5و  2025ي عام /م ب 6, 9و  2015برمٌل من النفط عام 

مثلة بحقول ، وتبلػ مساهمة الحقول األربعة الكبار فً محافظة البصرة والمت 2035ي عام /ب

: للسلسلة الزمنٌة نفسها كاآلتً ( الرمٌلة وؼرب القرنة والزبٌر ومجنون)

  ( .ي/م ب 5, 6)و( ي / م ب  5, 1)و ( ي/ م ب 4, 2) و ( ي م/ م ب  2, 8) 

، إذ ( 15)و( 14)وٌالحظ مما سبق أن هناك فرق فً توقعات اإلنتاج النفطً بٌن الجدولٌن 

نتاج النفطً على وفق تقدٌرات وكالة الطاقة الدولٌة فً الجدول نالحظ أن هناك زٌادة فً اإل

، وٌرجع السبب فً ذلك إلى كمٌات النفط اإلضافٌة التً سوؾ تنتج من حقول النفط فً ( 15)

 2020ي عام /م ب( 1, 1)و  2015ألؾ برمٌل ٌومٌاً عام ( 800)إقلٌم كردستان والتً تقدر بـ

بخالؾ تقدٌرات اإلنتاج , ( 1)2035ي عام / م ب( 1, 6) و 2025ي عام / م ب( 1,  3) و

عدا حقول اقلٌم )التً شملت فقط إنتاج حقول شركات النفط الوطنٌة ( 14)النفطً فً الجدول 

  ( .كردستان
 

 النتابج
 

تبرز األهمٌة االقتصادٌة الدولٌة للنفط فً البصرة ، بسبب امتالكها احتٌاطٌاً نفطٌاً ضخماً فاق • 
, ودول بحر الشمال مجتمعة  –عدا إٌران -ٌد من دول أوبك ودول بحر قزوٌن احتٌاطً العد

من إنتاج العراق من النفط الخام فضال عن % 65فضالً عن انتاجها الكبٌر الذي ٌشكل نحو 

  .كونها المنفذ والممر الربٌس للصادرات النفطٌة العراقٌة
تاج فهً األوطؤ على النطاق العالمً تتمٌز عملٌة استخراج النفط فً البصرة بتدنً كلؾ اإلن• 

وذلك ألن حقول النفط والؽاز تقع على الٌابسة وفً أعماق قرٌبة جداً من سطح التربة ، 
ومعظمها ذات جدوى اقتصادٌة عالٌة بسبب حجم االحتٌاطً الضخم وكبر مساحتها وال تتضمن 

. لمنطقة تركٌبات جٌلوجٌة معقدة بسبب ضعؾ الحركات المٌكانٌكٌة للصخور فً ا
هناك ثالث روابط على طول سلسلة اإلمداد النفطً التً تقٌد اإلنتاج من الحقول الجنوبٌة • 

األساسٌة وبالتالً التصدٌر وهً األنابٌب ومرافق التصدٌر الربٌس ومحطات الضخ التً تشكل 
فسها وصلة بٌن الحقول ومستودع التصدٌر الربٌس فً الفاو وطاقة التخزٌن المتاحة فً الفاو ن

. ومرافق التصدٌر البحرٌة لتحمٌل ناقالت النفط . 
أدى تتابع الحروب التً خاضها العراق فً الثمانٌنات والتسعٌنات وعدم استقرار الوضع • 

، إلى تذبذب اإلنتاج النفطً فً محافظة البصرة بصورة خاصة والعراق  2003األمنً بعد عام 

صدٌر تتباٌن بٌن ارتفاع وانخفاض منذ الثمانٌنات بصورة عامة ، إذ كانت مإشرات اإلنتاج والت
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، األمر الذي انعكس على تدنً العوابد المالٌة فً الوقت الذي فٌه العراق  2008وحتى عام 

. بؤمس الحاجة الى النهوض بواقع البلد الذي أنهكته الحروب وتداعٌاتها 
ي عمدت الحكومة العراقٌة من اجل تحدٌث الصناعة النفطٌة المتهالكة وتطوٌر القطاع النفط• 

إلى إطالق عقود خدمة على شكل جوالت سمٌت بجوالت التراخٌص النفطٌة لقاء اجر رسم 
وبقدر تعلق األمر بالبصرة ، فقد . محدد عن كل برمٌل منتج تقوم بإنتاجه الشركة المستثمرة 

من ( زبٌر ، مجنونالرمٌلة ، ؼرب القرنة، ال)ُمنحت الحقول األربعة فوق العمالقة فً المحافظة 
خالل جولتً التراخٌص األولى والثانٌة إلى شركات نفطٌة عالمٌة إلعادة تطوٌرها ، إذ ٌبلػ 

ملٌار برمٌل، أي ما  80, 924ما ٌقارب  2010مجموع االحتٌاطً النفطً للحقول األربعة عام 

  .نفسه ملٌار برمٌل للعام  143من احتٌاطً العراق النفطً البالػ % 57نسبته أكثر من 

 

ثالثة سٌنارٌوهات إلنتاج النفط العراقً ، اذ ٌصل معدل  2013أطلقت الحكومة العراقٌة عام • 

أما السٌنارٌو . الٌوم / ملٌون برمٌل  13بموجب السٌنارٌو األول إلى  2017إنتاج النفط عام 

السٌنارٌو الثالث وقد توقع  2020مالٌٌن برمٌل عام  9الثانً فقد توقع اإلنتاج النفطً بحدود 

الٌوم ، وعّد السٌنارٌو الثالث / مالٌٌن برمٌل  6أن ٌصل إنتاج النفط فً العراق إلى  2025عام 

. اقرب إلى الواقع ، علماً أن معظم الزٌادة النفطٌة تؤتً من حقول البصرة 
ط من أجل الوصول إلى مستوٌات النفط المذكورة فً السٌنارٌوهات الثالثة ٌتطلب تحقق شر• 

أساسً وهو إنشاء مرفق مشترك لتجهٌز ماء البحر والذي ٌتولى معالجة مٌاه البحر وضخها 
. داخل الٌابسة لكً ٌإمن إمدادا آمنا من المٌاه التً تدعم الضؽط المكمنً للحقول النفطٌة 

 
 المقترحات

المة إجراء دراسة شاملة عن حالة المكامن والحقول النفطٌة فً البصرة لؽرض التؤكد من س• 
. إنتاجها بطاقات مثلى وعدم االنجرار وراء زٌادة اإلنتاج بمعدالت كبٌرة

من اجل توفٌر إمدادات آمنه ( cssf)اإلسراع بالعمل فً تنفٌذ مشروع حقن الماء المشترك • 

. من المٌاه إلى حقول النفط فً البصرة من اجل دعم الضؽط المكمنً 
النفطٌة العالمٌة العاملة فً العراق من اجل زٌادة  اعتماد صٌؽة معٌنة للتفاوض مع الشركات• 

حٌث أن قصر مدة إنتاج الذروة وارتفاع سقؾ , مدة إنتاج الذروة وتخفٌض سقؾ اإلنتاج 
اإلنتاج ٌتطلب إنفاق أموال كبٌرة من اجل بناء المنشآت السطحٌة ومد األنابٌب وؼٌرها والتً 

وهذا األمر ٌإدي ,انتهاء مدة إنتاج الذروة سوؾ ٌستؽنى عن جزء من طاقاتها التشؽٌلٌة بعد 
فضالًعن ان ارتفاع ,.إلى هدر أموال طابلة كان باإلمكان االستفادة منها فً مجاالت أخرى 

سقؾ اإلنتاج ٌإدي إلى زٌادة االختناقات فً السوق النفطٌة علما بؤن العراق ملتزم بحصة 
. محددة فً األوبك

واالمتٌازات بٌن العاملٌن العراقٌٌن ونظرابهم من كوادر تقلٌل الفجوة الكبٌرة فً األجور • 
الشركات الحاملة للتراخٌص وذلك عن طرٌق وضع آلٌة مناسبة تنظم عمل الكوادر العراقٌة مع 

. الشركات 
العمل على تنوٌع الصادرات النفطٌة بحٌث تتمثل تلك الصادرات با لمنتجات النفطٌة بدال من • 
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. الخام التركٌز على تصدٌر النفط 
تحدٌث البنٌة التحتٌة لقطاع النفط وبالخصوص خطوط األنابٌب البحرٌة المتهالكة خشٌة من • 

. تسرب النفط منها إلى مٌاه شط العرب
النهوض بقطاع صناعة الؽاز الطبٌعً فً المحافظة نظرا لهدر كمٌات كبٌرة منه بالحرق • 

ٌسا فً االستهالك المحلً وكذلك مصدرا إذ ٌجب اعتماده مصدرا رئ, ٌومٌا دون االستفادة منه 
. للتصدٌر

دعوة السلطات المحلٌة فً البصرة الى تنفٌذ مشارٌع إستراتٌجٌة مهمة فً مجال البنى -8

. التحتٌة ومكافحة التلوث الذي تتعرض له البصرة جراء إنتاجها الكبٌر من النفط والؽاز 

المتعلق بزٌادة 2013لسنة  21لمعدل رقم قٌام السلطة المركزٌة تنفٌذ قانون مجلس النواب ا -9

 دوالرات لكل برمٌل خام منتج( 5)حصة البصرة من البترو دوالر إلى 
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العراقيىن وسلطت الرمز الديني
3 

 
هنا قوة فً داخل الفرد تإثر فً سلوكه وتوجهه نحو أهداؾ معٌنة، ونعنً "بالسلطة "نعنً بـ

حٌا أو مٌتا، له قدرات استثنابٌة على انجار مهمات  شخصا حقٌقٌا أو افتراضٌا،" الرمز "بـ
وحلّ مشكالت لٌس بمستطاع الفرد العادي تحقٌقها، وٌصبح الفرد والرمز حالة واحدة من خالل 

 . Identificationآلٌة نفسٌة هً التوّحد 
دنا الرمز الى الوعً الفرد ٌوم كان أجدا" فكرة " تارٌخٌا، دخلت عن طرٌق هذه اآللٌة النفسٌة 

: القدماء ٌإمنون بقوى ؼٌبٌة وكابنات خرافٌة لها فعل مإثر فً الكون واإلنسان من قبٌل
حتى اختالل عقل اإلنسان أو إصابته بالجنون كان ٌخضع . الزالزل، الطوفان، الرعد والبرق

فؤسالفنا كانوا ٌعالجون المجانٌن بفتح ثقوب فً جماجمهم لتخرج االرواح . للتفسٌر ذاته
اي )وما ٌزال بعض العراقٌٌن ٌربطون المجنون . من ادمؽتهم بالتخوٌؾ والتهدٌدالشرٌرة 

بشباك ضرٌح امام لٌخرج الجنً من رأسه، وشهدت بنفسً رجال ( المصاب بالشٌزوفرٌنٌا
. بالسوط وٌزعق بالجنً لٌخرج متوعدا اٌاه بقتله فً مشهد مٌلودرامً(السٌد)ٌضربه 

هذه انتقلت من التوسل بالرمز الدٌنً لحل مشكلة صحٌة او  ما حصل للعراقٌٌن ان آلٌة التوّحد
ابرزها ان جموع العراقٌٌن كانوا فً زمن .. اجتماعٌة الى التوسل به ان ٌخلّصهم من طاؼٌة 

. النظام الدكتاتوري ٌقصدون اضرحة األبمة ٌدعونهم ألن ٌخلصونهم من صّدام
االٌرانٌة لرسابل كانت مرمٌة فً ضرٌحً وبالمناسبة، كّنا اجرٌنا دراسة زمن الحرب العراقٌة 

االمامٌن الكاظم فً الكاظمٌة وابً حنٌفة فً االعظمٌة، وجدنا ان مطالبها كانت من اختصاص 
عودة اسٌر من سجون اٌران، اطالق سراح معتقل فً : وزارات الدفاع والداخلٌة والصحة

وتلٌٌن قلوب األهل  ..بؽداد، شفاء مرٌض، طلب انجاب لزوجات مضى على زواجهن سنوات 
! للزواج من المحبوب

المفارقة، ما حدث للعراقٌٌن فً زمن النظام الدٌمقراطً، فلدى متابعتنا لمقابالت أجرتها قنوات 

وجدنا أن لدٌهم ( 9/8/2007)فضابٌة مع زابرٌن وزابرات لضرٌح االمام موسى الكاظم فً 

: اتهم على ألسنتهم باألتً حاجات ٌؤملون تحقٌقها من هذه الزٌارة حددوها فً إجاب
واحنه عاٌشٌن بخوؾ والى متى نظل الٌطلع من بٌته " قتلوا " أوالدنا تكتلوا .. نرٌد األمان )• 

. ما ٌدري بروحه ٌرجع لو ٌموت
. هللا أكبر طكت أرواحنا.. ونرٌد الكهرباء  •  
على الكراسً  ونرٌد السٌاسٌٌن ٌتصالحون وٌدٌرون بالهم على الشعب مو ٌظلون ٌتعاركون• 

.( ٌزي عاد تره شبعنا تعب.. والشعب حال الضٌم حاله 

                                                           

 صحٌفة المثقؾ  –قاسم حسٌن صالح. د. ا 3
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وهم ٌعرضون مظالمهم على الرموز الدٌنٌة دون ( 2015)والى اآلن(2007)ومن ذلك التارٌخ 

وطبٌعً ان ال شؤن لالمام فً ذلك، بل ان أي امام .ان ٌتحقق منها شٌبا، بل ازدادت سوءا
لمتخاصمٌن من السٌاسٌٌن إلى المصالحة لما أطاعوه، لو خرج اآلن ودعا ا( شٌعً او سّنً)

للحكومة لراعه أن ٌجد المسإولٌن عن رعٌته على هذا " واحدا" ولو أنه حظر اجتماعا
. المستوى من الفساد والفتنة والظالل المبٌن

ان احد اهم اسباب عدم نجاح الدٌمقراطٌة فً العراق هو أن المإمن برمز دٌنً الى حد التوّحد 
ٌصاب بخلل فً السلوك والتفكٌر ال عالقة له بالرمز الدٌنً، خالصته ان طبٌعة تفكٌر به، 

المتماهً برمز دٌنً تكون قدرٌة، بمعنى أنه ٌإمن بؤن ما ٌصٌب اإلنسان من خٌر أو شر 
مصدره قوى خارجٌة لٌس له سلطة علٌها أو تؤثٌر فٌها، وأن سلوكه ٌكون تعصبٌا وعدابٌا 

ه مع اآلخرٌن السٌما الذٌن ٌختلفون معه فً الرأي، ألنه ٌرى أنه وؼٌر منطقً فً تعامل
. وجماعته على حق والذٌن ٌعارضونه على باطل

والحقٌقة السٌكولوجٌة الخفٌة هً ان الالشعور الجمعً فً العقل الشعبً المعّبؤ برموز دٌنٌة 
راطٌة، وأنه اذا أعلن ٌمٌل الى أن ٌكون استاتٌكٌا ٌكره التؽٌٌر وال ٌكون على توافق مع الدٌمق

فان الرهان علٌهم، أعنً المتوّحدٌن برموز دٌنٌة، ٌكون كالرهان ( بالدٌمقراطٌة)عن قبوله بها 
على القطط التً تدّربت على حمل الشموع والتصرؾ بسلوك مهّذب، ؼٌر أنها ما أن رأت 

ق الى أن وهذا ما هو حاصل وسٌحصل فً العرا.الفبران رمت الشموع وركضت نحوها لتؤكلها
ولن ٌحدث هذا إال بذهاب السٌاسٌٌن .. ٌضعؾ تؤثٌر الرمز الدٌنً فً الوعً الشخصٌة العراقٌة 

الخبثاء الذٌن ٌعزفون على هذا الوتر، ومجًء حكومة ٌجد الناس الخالص عندها فً العٌش 
بحٌاة آمنة هانبة، وحٌنبذ سوؾ لن تكون بهم حاجة الى عرض مظالمهم على امام او انتظار 

. قد ٌؤتً وقد ال ٌؤتً.. رمز مخلّص 
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لماذا فشل مشروع الشهيد الصدر لتنظيم المرجعيت 

4!الدينيت؟
 

 
 تمهٌد

هً المشروع  -كما ٌحلو للبعض تسمٌتها-المرجعٌة الصالحة أو المرجعٌة الرشٌدة            
وإخراجها من الذي رسمه السٌد الشهٌد محمد باقر الصدر لتصحٌح مسار المرجعٌة الدٌنٌة 

حٌث وضع السٌد الصدر من أجل ذلك خطة عمل واضحًة ومتكاملة، إطارها التقلٌدي المعروؾ، 
تهدؾ لمعالجة اإلشكالٌات وتجاوز نقاط الضعؾ والقصور التً تعانً منها هذه 

باألدوار والمسإولٌات الملقاة على عاتقها بكفاءة لتجعلها قادرة على القٌام المرجعٌات؛ 
. ذلك وفق رإٌة واضحة وأهداؾ محددة وآلٌات عمل منظمةوفعالٌة، و

  
ٌّة : "الصدرٌقول الشهٌد وعن ما ٌمٌز هذه الرإٌة للمرجعٌة الدٌنٌة  ز المرجع ٌّ إّن أهّم ما ٌم

ٌّة فً سبٌل تحقٌقها لخدمة  ٌّة التً ٌجب أن تسٌر المرجع الصالحة تبّنٌها لألهداؾ الحقٌق
ٌّة هادفة بوضوح اإلسالم، وامتالكها صورة واضحة محدّ  ووعً دة لهذه األهداؾ، فهً مرجع

ٌّة، وبروح  تتصّرؾ دابماً على أساس تلك األهداؾ بدالً من أن تمارس تصّرفات عشواب
ٌّة المتجّددة ٌّة، وبدافع من ضؽط الحاجات الجزب وعلى هذا األساس كان المرجع الصالح . تجزٌب

ٌٌر أفضل لصالح اإلسالم فً كل األوضاع قادراً على عطاء جدٌد فً خدمة اإلسالم وإٌجاد تػ
. [1]."التً ٌمتد إلٌها تؤثٌره ونفوذه

 
ٌُبعد العمل حاول أن  ( المرجعٌة الصالحة)فالشهٌد الصدر من خالل ما أسماه بـ           

وكذلك )العشوابٌة، واالعتماد على ضؽط الحاجات الجزبٌة، المرجعً عن ما وصفه بالتصرفات 
كما هو علٌه حال الكثٌر من المرجعٌات الدٌنٌة التقلٌدٌة التً ما زالت حتى ( عن ردود األفعال

. الٌوم ال ٌحكمها نظام، وال تجمعها أهداؾ واضحة ومحددة
  

لتمٌزها فً كبرى باإلضافة  قٌمة ( أي المرجعٌة الصالحة)وما ٌجعل لهذه األطروحة           
حد ذاتها، هً أنها جاءت من شخصٌة علمٌة وفكرٌة عمالقة تنتمً فكرٌاً ومعرفٌاً للحوزة 

العلمٌة وللمرجعٌة الدٌنٌة، فالسٌد الشهٌد الصدر هو ابن الحوزة العلمٌة فً النجؾ األشرؾ، 
ٌُعتبر كذلك من أبرز القٌادات و المرجعٌات الدٌنٌة التً مرت وأحد أبرز أساتذتها ومفكرٌها، كما 

                                                           

 مركز افاق للدراسات والبحوث  -سلمان عبداألعلى 4
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بتارٌخها، حٌث خلؾ بصمات لم تمحى من ضمٌر األمة حتى ٌومنا هذا، رؼم قصر مدة 
. مرجعٌته وحٌاته

  
ولذا فإن معرفة هذه الحقابق كفٌل بطمبنة نفوس الكثٌرٌن ممن ٌقلقهم           
وصٌة تمٌزه عن المرجعٌة الدٌنٌة وشإونها، وذلك ألن الشهٌد الصدر له خصحول الحدٌث 

له وهم نقدهم سهام خصوصاً أولبك الذٌن تناولوه ووجهوا ؼٌره ممن تناول هذا الموضوع، 
. بعٌدٌن فكراً أو انتساباً عن أجواء الحوزة العلمٌة والمرجعٌة الدٌنٌة

ٌُؽفل عنه هو أن الشهٌد الصدر قدم رإٌة متكاملة للمعالجة  واألمر اآلخر الذي ٌنبؽً أن ال 
ٌضاؾ لصالح مشروعه، ألنه حتى وإن اعتبر م ٌكتفً بالنقد فحسب، وهذا األمر ولوالحل، 

الدٌنٌة، فإن ذلك ال ٌمكن اعتباره للمرجعٌة السابد البعض أن ما طرحه هو ثورة على النظام 
ٌنبؽً أن ٌفهم ما  -طبعاً على فرض صحة هذا التعبٌر -أمراً سلبٌاً بحال من األحوال، وذلك ألنه 

المرجعٌة الدٌنٌة أي ثورة فً )ال ثورة علٌها كما ٌفعل البعض، ثورة فٌها وألجلها قام به بؤنه 
وأعتقد أن الفرق بٌن األمرٌن ، (ألجل إصالحها، ال ثورة علٌها الستهدافها وزعزعت أركانها

!! كبٌر جداً 
  

 لمن ٌعانً من حساسٌة مفرطةوعلى هذا األساس فال مبرر للقلق واالنزعاج حتى           
لم ( المرجعٌة الصالحة)تجاه إثارة مثل هذه المواضٌع، وذلك ألن رإٌة السٌد الشهٌد حول 

لما ٌبرر ذلك، فهً لم تناقش أصل وجود المرجعٌة الدٌنٌة أو تشكك فً مدى شرعٌة تتطرق 
االلتزام بتقلٌدها، أو أي شًء من هذا القبٌل، وإن كنا ال نرى أٌة مشكلة فً مناقشة ذلك وإثارة 

.  ساإالت حوله أٌضاً الت
ركزت فً تناولها للمرجعٌة الدٌنٌة على ( المرجعٌة الصالحة)ٌضاؾ إلى ما سبق؛ أن أطروحة 

أي –وهذه الجوانب أكثر من تركٌزها على الجوانب العلمٌة، والتنظٌمٌة الجوانب اإلدارٌة 
لن بالتؤكٌد حتى وإن اُختلؾ معه فً بعض جزبٌاتها وتفاصٌلها، فإنه  -اإلدارٌة والتنظٌمٌة

. ٌُختلؾ معه فً ضرورة بحثها وسالمة أسسها ومنطلقاتها
  

إذ نبٌن هذه األمور؛ فإننا نرٌد أن نإكد على حسن نواٌانا وسالمة أهدافنا ونحن           
وتوجهاتنا، حٌث ال نهدؾ من وراء ذلك لإلساءة ألحد أو الستفزاز مشاعر أحد، خصوصاً أولبك 

ذا اللحن من القول، وإن كنا نتعمد أحٌاناً فً استفزاز عقولهم وإثارتها الذٌن ال ٌعجبهم مثل ه
وهذا ما ٌفسر العنوان . للتفكٌر فً مواطن ربما ٌكونوا لم ٌؤلفوها ولم ٌعتادوا على التؤمل فٌها

، حٌث (!لماذا فشل مشروع الشهٌد الصدر لتنظٌم المرجعٌة الدٌنٌة؟: )الذي جاء به المقال
بهذا الشكل لٌكون مثٌراً للعقول ومحركاً لألذهان، ألن ذلك سٌعٌن القارئ تعمدنا أن نصٌؽه 

لتفهم بعض الوقفات التً ستكون لنا حوله، والتً نروم من خاللها لتشخٌص المشكلة وتحدٌد 
المرجعٌة الصالحة )أسبابها ومسبباتها بدقة، ولكن هذا لن ٌكون قبل أن نتعرؾ على أهم معالم 

.   ٌد الشهٌد الصدر رحمة هللا علٌهعند الس( أو الرشٌدة
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ٌّة الصالحة  :أهداؾ المرجع
فً خمس نقاط، رؼم ترابطها وتوحد لخص السٌد الشهٌد الصدر أهداؾ المرجعٌة الصالحة 

 :روحها العامة كما ٌقول، وهذه األهداؾ هً كالتالً
كلّ فرد منهم  نشر أحكام اإلسالم على أوسع مدًى ممكن بٌن المسلمٌن، والعمل لتربٌة.    1

 ًّ ٌّة تضمن التزامه بتلك األحكام فً سلوكه الشخص . تربٌة دٌن

ٌّة الواعٌة، من قبٌل .    2 ار فكرّي واسع فً االُّمة ٌشتمل على المفاهٌم اإلسالم ٌّ إٌجاد ت

ًّ الذي ٌإّكد أّن اإلسالم نظام كامل شامل لشّتى جوانب الحٌاة، واّتخاذ ما ٌمكن  المفهوم األساس
. ٌب لتركٌز تلك المفاهٌممن أسال

، وذلك عن طرٌق إٌجاد البحوث .    3 ًّ ٌّة للعمل اإلسالم ٌّة اإلسالم إشباع الحاجات الفكر

ٌّة بٌن اإلسالم  ٌّة والمقارنات الفكر ٌّة واالجتماع ة الكافٌة فً مختلؾ المجاالت االقتصاد ٌّ اإلسالم
 ًّ ٌّة، وتوسٌع نطاق الفقه اإلسالم ٌّة المذاهب االجتماع على نحو ٌجعله قادراً على مّد كلّ  وبق

. جوانب الحٌاة بالتشرٌع، وتصعٌد الحوزة ككلٍّ إلى مستوى هذه المهاّم الكبٌرة

، واإلشراؾ على ما ٌعطٌه العاملون فً سبٌل اإلسالم فً .    4 ًّ القٌمومة على العمل اإلسالم

 ًّ ، وإسناده وتصحٌح ما هو من مفاهٌم، وتؤٌٌد ما هو حّق منها: مختلؾ أنحاء العالم اإلسالم
. خطؤ

ٌّة لالُّمة بتبّنً .    5 ٌّة من المرجع إلى أدنى مراتب العلماء الصفة القٌاد إعطاء مراكز العالم

. [2]مصالحها، واالهتمام بقضاٌا الناس ورعاٌتها، واحتضان العاملٌن فً سبٌل اإلسالم
  

ال ٌكفً مجّرد وضع هذه األهداؾ ووضوح ولتحقٌق هذه األهداؾ ٌإكد السٌد الشهٌد بؤنه 
ٌّة الصالحة ألّن الحصول ; إدراكها لضمان الحصول على أكبر قدر ممكن من مكاسب المرجع

: وهمامهمٌن على ذلك ٌتوّقؾ إضافة إلى صالح المرجع ووعٌه على أمرٌن 
  

 :المسبق على قٌام المرجعٌة الصالحةالعمل : األمر األول
والمقصود بهذا األمر هو ما ٌقوم به المرجع من جهود وأدوار قبل قٌام المرجعٌة الصالحة، ألن 

ٌّة صالحة تحمل األهداؾ اآلنفة الذكر تتطلّب وجود قاعدة قد آمنت بشكل وآخر  نشوء مرجع
اً للمساهمة فً خدمة اإلسالم بهذه األهداؾ فً داخل الحوزة وفً االُّمة، وإعدادها  ٌّ اً وروح ٌّ فكر

ٌّة الصالحة إذ ما لم توجد قاعدة من هذا القبٌل تشارك المرجع الصالح فً أفكاره ; وبناء المرجع
وتصّوراته، وتنظر إلى االُمور من خالل معطٌات تربٌة ذلك اإلنسان الصالح لها، ٌصبح وجود 

 ًّ ة الصالحة حّقاً، وتحقٌق أهدافها فً النطاق المرجع الصالح وحده ؼٌر كاؾ إلٌجاد المرجع
 .الواسع
ٌّة  -والكالم للشهٌد الصدر–وبهذا  ٌّة إلى مرجع كان لزاماً على من ٌفّكر فً قٌادة تطوٌر المرجع

صالحة أن ٌمارس هذا العمل المسبق بدرجة ما، وعدم ممارسته هو الذي جعل جملة من 
ٌّة بالعجز الكامل عن ٌشعر -بالرؼم من صالحهم-العلماء الصالحٌن  ون عند تسلّم المرجع

ٌّة ; التؽٌٌر ألّنهم لم ٌمارسوا هذا العمل المسبق، ولم ٌحّددوا مسبقاً األهداؾ الرشٌدة للمرجع
. [3]والقاعدة التً تإمن بتلك األهداؾ

http://aafaqcenter.com/index.php/post/2058#s2
http://aafaqcenter.com/index.php/post/2058#s3
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ًّ إدخال ت: األمر الثانً ٌّة ووضعها العمل  :طوٌرات على اُسلوب المرجع

تستهدؾ األمور وفٌما ٌخص هذا األمر ذكر الشٌد الصدر بؤن على المرجعٌة الصالحة أن 
 :[4]التالٌة

ًّ وتنفٌذّي : أّوالً §        ًّ تخطٌط ٌّةإٌجاد جهاز عمل الكفاءة، ٌقوم على أساس  للمرجع
ًّ الرشٌد فً ضوء األهداؾ  والتخّصص، وتقسٌم العمل، واستٌعاب كلّ مجاالت العمل المرجع

مرتجل ٌتكّون وٌقوم هذا الجهاز بالعمل بدالً من الحاشٌة التً تعّبر عن جهاز عفوّي . المحّددة
ٌّة ٌّة لتؽطٌة الحاج; من أشخاص جمعتهم الصدؾ والظروؾ الطبٌع ٌّة تجزٌب ٌّة بذهن ات اآلن

. وبدون أهداؾ محّددة واضحة
وٌشتمل هذا الجهاز على لجان متعّددة تتكامل وتنمو بالتدرٌج إلى أن تستوعب كلّ إمكانات 

 ًّ وٌمكن أن نذكر اللجان التالٌة كصورة ُمثلى وهدؾ أعلى ٌنبؽً أن ٌصل إلٌه . العمل المرجع
ٌّة الصالحة ؾ ًّ للمرجع : ي تطّوره وتكاملهالجهاز العمل

ٌّة، وهً تمارس تنظٌم دراسة ما .    1 ًّ فً الحوزة العلم لجنة أو لجان لتسٌٌر الوضع الدراس

ٌّة، وتضع الكتب (الخارج)قبل  ، واإلشراؾ على دراسات الخارج، وتحّدد المواّد الدراس
ٌّة بالمستوى الذي ٌتٌح للحوزة الم ٌّة، وتجعل بالتدرٌج الدراسة الحوزو ساهمة فً الدراس

ٌّة للطلبة،  ٌّة الصالحة، وتستحصل معلومات عن االنتسابات الجؽراف تحقٌق أهداؾ المرجع
. وتسعى فً تكمٌل الفراؼات وتنمٌة العدد

ٌّة لممارسة البحوث، ومتابعة سٌرها، .     2 ، ووظابفها إٌجاد دوابر علم ًّ لجنة لإلنتاج العلم

ًّ بما ٌّتصل باإلسالم، واإلشراؾ على اإلنتاج الحوزوّي الصالح وتشج ٌعه، ومتابعة الفكر العالم
والتوافر على إصدار شًء كمجلّة أو ؼٌرها، والتفكٌر فً جلب العناصر الكفوءة إلى الحوزة، 

. أو التعاون معها إذا كانت فً الخارج

لجنة أو لجان مسإولة عن شإون علماء المناطق المرتبطة، وضبط أسمابهم وأماكنهم .    3

م، وتتّبع سٌرهم وسلوكهم واّتصاالتهم، واالّطالع على النقابص والحاجات والفراؼات، ووكاالته
ًّ فً وقت رتٌب أو عند طلب المرجع . وكتابة تقرٌر إجمال

ٌّة فً المناطق التً لم تّتصل بالمركز، .    4 لجنة االّتصاالت، وهً تسعى إلٌجاد صالت بالمرجع

تها إحصاء المناطق، و ٌّ ة إّما وٌدخل فً مسإول ٌّ دراسة إمكانات االّتصال بها، وإٌجاد سفرة تفّقد
على مستوى تمثٌل المرجع أو على مستوى آخر، وترشٌح المناطق التً أصبحت مستعّدة لتقّبل 

تها االّتصال فً الحدود الصحٌحة مع  ٌّ العالم، وتولًّ متابعة السٌر بعد ذلك، وٌدخل فً صالح
، وتزوٌدهم بالكتب، واالستفادة من المفّكرٌن والعلماء فً مختلؾ أنحاء  ًّ العالم اإلسالم

. المناسبات كفرصة الحجّ 

5    . ًّ ، وتكوٌن فكرة لجنة رعاٌة العمل اإلسالم ًّ والتعّرؾ على مصادٌقه فً العالم اإلسالم

. عن كلّ مصداق، وبذل النصح والمعونة عند الحاجة

ة التً تعنً بتسجٌل المال وضبط م.    6 ٌّ ٌٌِّن، والسعً فً اللجنة المال وارده، وإٌجاد وكالء مال

ٌّة لبٌت المال، وتسدٌد المصارؾ الالزمة للجهاز مع التسجٌل والضبط . تنمٌة الموارد الطبٌع

http://aafaqcenter.com/index.php/post/2058#s4
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فً أّن بلوغ الجهاز إلى هذا المستوى من االّتساع والتخّصص  -والكالم للشهٌد الصدر–وال شّك 
ًّ أن ٌبدأ الجهاز محدوداً وبدون تخّصصات حّدٌة  ٌتوّقؾ على تطّور طوٌل األمد، ومن الطبٌع

ٌّة، وعدم وجود التدرٌب الكافً والممارسة والتطبٌق هو الذي ٌبلور . تبعاً لضٌق نطاق المرجع
. القابلٌات من خالل العمل، وٌساعد على التوسٌع والتخّصص

  
ٌّة: وثانٌاً §        ًّ للمرجع ًّ حقٌق اً تنصّب فٌه قوى كلّ ٌجعل منها محوراً قو إٌجاد امتداد اُفق ٌّ

ٌّة والمنتسبٌن إلٌها فً العالم ٌّة حٌنما تتبّنى أهدافاً كبٌرًة، وتمارس ; ممّثلً المرجع ألّن المرجع
اً واعٌاً فً االُّمة البّد أن تستقطب أكبر قدر ممكن من النفوذ ٌّ لتستعٌن به فً ذلك، ; عمالً تؽٌٌر

. األهداؾ على كلّ ممّثلٌها فً العالم وتفرض بالتدرٌج وبشكل وآخر السٌر فً طرٌق تلك
وبالرؼم من انتساب كلّ علماء الشٌعة تقرٌباً إلى المرجع فً الواقع المعاش ٌالحظ بوضوح أّنه 

ًّ الٌخلق المحور المطلوب كما هو واضح . فً أكثر األحٌان انتساب نظرّي وشكل
  

 ، ًّ اً ٌمارس وعالج ذلك ٌتّم عن طرٌق تطوٌر شكل الممارسة للعمل المرجع ٌّ فالمرجع تؤرٌخ
ٌّة ًَّ كلّه ممارسة فرد ٌّة ; عمله المرجع ولهذا التشعر كلّ القوى المنتسبة إلٌه بالمشاركة الحقٌق

ٌّة، والتضامن الجاّد معه فً المواقؾ، وأّما إذا مارس المرجع عمله من خالل  معه فً المسإول
اً، ورب ٌّ ط المرجع نفسه بهذا المجلس، فسوؾ مجلس ٌضّم علماء الشٌعة والقوى الممّثلة له دٌن

ٌّة نفسها بوصفها نٌابة عن اإلمام قابمة  اً، وإن كانت المرجع ٌّ ًّ موضوع ٌكون العمل المرجع
بشخص المرجع، ؼٌر أّن هذه النٌابة القابمة بشخصه لم ُتحّدد له اُسلوب الممارسة، وإّنما 

. ٌتحّدد هذا االُسلوب فً ضوء األهداؾ والمصالح العاّمة
  

ًّ من الممارسة  ًّ من التؤّثر بانفعاالت وبهذا االُسلوب الموضوع ٌصون المرجع عمله المرجع
اً كبٌراً  ٌّ إذ ٌشعر كلّ ممّثلً المرجع بالتضامن والمشاركة ; شخصه، وٌعطً له بعداً وامتداداً واقع

ٌّة الصالحة التً تقّرر من  ًّ وتنفٌذ سٌاسة المرجع ٌّات العمل المرجع خالل ذلك فً تحّمل مسإول
ٌّة، . المجلس ًّ للمرجع وسوؾ ٌضّم هذا المجلس تلك اللجان التً ٌتكّون منها الجهاز العمل

. وبهذا تلتقً النقطة السابقة بهذه النقطة
  

ٌّة الصالحة: وثالثاً §        اً للمرجع ٌّ فالبّد من . التّتسع له حٌاة الفرد الواحد امتداداً زمن
ٌّة فًضمان  ًّ لتسلسل المرجع ٌّة الصالحةاإلنسان الصالح المإمن  نسب لبالّ ; بؤهداؾ المرجع

ؤ  ٌَّ ٌُه ٌّة إلى من الٌإمن بؤهدافها الواعٌة، والبّد ـ أٌضاً ـ من أن  ٌنتكس العمل بانتقال المرجع
اته من حٌث انتهى المرجع العاّم السابق، ; المجال للمرجع الصالح الجدٌد ٌّ لٌبدأ ممارسة مسإول

ٌّة، وبهذا بدالً من أن ٌبدأ من  الصفر، وٌتحّمل مشاّق هذه البداٌة وما تتطلّبه من جهود جانب
ٌّة االحتفاظ بهذه الجهود لألهداؾ، وممارسة ألوان من التخطٌط الطوٌل المدى . ٌتاح للمرجع

  
ٌّة ٌّة الموضوع ٌّة الٌوجد ; وٌتّم ذلك عن طرٌق شكل المرجع ٌّة الموضوع إذ فً إطار المرجع

المرجع كذات، وٌوجد الموضوع، وهو المجلس بما ٌضّم من جهاز  المرجع فقط، بل ٌوجد
ًّ الرشٌد،  وشخص المرجع هو العنصر الذي ٌموت، وأّما الموضوع فهو ٌمارس العمل المرجع
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اً إلى درجة معقولة بترشٌح المرجع الصالح فً حالة خلّو المركز،  ٌّ ثابت، وٌكون ضماناً نسب
، ونفوذه وصالته، وثقة االُّمة بهبحكم ممارسته للعم-وللمجلس وللجهاز  ًّ القدرة  -ل المرجع

وهكذا تلتقً النقطتان السابقتان مع هذه . دابماً على إسناد مرّشحه، وكسب ثقة االُّمة إلى جانبه
. [5]النقطة فً طرٌقة الحلّ 

ٌّة الصال  :حةمراحل المرجع
ٌّة الصالحة ثالث مراحل وهً  :وضع الشهٌد السٌد محمد باقر الصدر للمرجع

ٌّة، وتدخل فً هذه .    1 ٌّة المتمّثل بطبع رسالة عمل ًّ للمرجع مرحلة ما قبل التصّدي الرسم

ٌّة إطالقاً  -أٌضاً –المرحلة  . فترة ما قبل المرجع

ٌّة.    2 . مرحلة التصّدي بطبع الرسالة العمل

3    . ًّ ة العلٌا المسٌطرة على الموقؾ الدٌن ٌّ . مرحلة المرجع

  
ٌّة الصالحة  ثابتة فً المراحل الثالث، وفً المرحلة  -بحسب الشهٌد الصدر–وأهداؾ المرجع

ٌّة الصالحة; االُولى ٌتّم إنجاز العمل المسبق الذي أشرنا سابقاً إلى ضرورته . لقٌام المرجع
ٌّة بحكم كونها ؼٌر وطبٌعة هذه المرحلة تفرض أن  ٌّة ممارسة أقرب إلى الفرد تمارس المرجع

 ، ًّ ٌّة، ومحدودة فً قدرتها، وكون األفراد فً بداٌة التطبٌق والممارسة للعمل المرجع رسم
ٌّة، وإن كانت تضع فً نفس الوقت بذور التطوٌر إلى شكل  ٌّة فً هذه المرحلة ذات فالمرجع

ٌّة عن طرٌق تكوٌن أ ٌّة الموضوع ٌّة محدودة، ونوع من التخّصص فً المرجع جهزة استشار
ٌّة . [6]بعض األعمال المرجع

  
اً تطوٌر : "وأما عن المرحلة الثانٌة ٌقول الشهٌد الصدر ٌّ وأّما فً المرحلة الثانٌة، فٌبدأ عمل

ًّ إلى الشكل الموض ٌّة الشكل الذات ، لكن ال عن طرٌق اإلعالن عن اُطروحة المرجع ًّ وع
ٌّة بكاملها  ٌّة ممارسُة ... الموضوع ٌّة الموضوع ًّ فً البدء بتحقٌق المرجع بل الطرٌق الطبٌع

ٌّة الصالحة ألهدافها ورسالتها عن طرٌق لجان وتشكٌالت متعّددة بقدر ما تفرضه  المرجع
ٌّة، وقدرات ٌّة، وٌربط بالتدرٌج  بالتدرٌج حاجات العمل الموضوع ٌّة واالجتماع ٌّة البشر المرجع

بٌن تلك اللجان والتشكٌالت، وٌوّسع منها حّتى تتمّخض فً نهاٌة الشوط عن تنظٌم كامل شامل 
 ًّ . [7]"للجهاز المرجع

  
ٌّة بعّدة عوامل وٌتؤّثر سٌر العمل : "وٌردؾ بقوله ٌّة وجعلها موضوع فً تطوٌر اُسلوب المرجع
ٌّة، : فً حٌاة االُّمة ٌّة الموضوع ٌّة القوى المعاصرة فً الحوزة للمرجع ٌّة، وبنوع ٌّة وسٌاس فكر

ٌّة الصالحة، والبّد من  ومدى وجودها فً االُّمة، ومدى عالقتها طرداً أو عكساً بؤفكار المرجع
ًّ عن  أخذ كلّ هذه العوامل بعٌن ٌّة التطوٌر المرجع االعتبار والتحّفظ من خالل مواصلة عمل

ٌّة ذاتها النتكاسة تقضً علٌها، إالّ إذا لوحظ وجود مكسب كبٌر فً المحاولة  تعرٌض المرجع
ٌّة  ولو باعتبارها تمهٌداً لمحاولة اُخرى ناجحة ٌفوق الخسارة التً تترّتب على تفّتت المرجع

. [8]"لمحاولةالصالحة التً تمارس تلك ا
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 (الرشٌدة)مقترحات إضافٌة للمرجعٌة الصالحة 
نقل السٌد كاظم الحابري بعض االقتراحات التً أضافها السٌد الشهٌد الصدر لبحثه، ولكنه لم 

 :ٌكتبها على حد قوله وهً كالتالً
ٌّة فً المناطق التً تساعد على ذلك، ترفد بها الحوزة اقتراح .    1 ٌّة فرع إنشاء حوزات علم

ٌّة االُمّ  . العلم

ٌّة فً سابر أصناؾ الناس، .    2 اقتراح إٌجاد علماء فً الفقه واالُصول والمفاهٌم اإلسالم

 فلٌكن لنا فً ضمن األطّباء علماء، وفً ضمن المهندسٌن علماء، وما إلى ذلك من األصناؾ،
وال ٌشترط فً هإالء العلماء التخّصص واالجتهاد فً الفقه واالُصول، وٌكون كلّ من هإالء 

ٌّة فٌما  ٌّة والمفاهٌم اإلسالم مصدر إشعاع فً صنفه، ٌبّث العلم والمعرفة وفهم األحكام الشرع
. بٌنهم

ٌّة الصالحة، فالي.    3 ًّ للعلماء والوكالء فً األطراؾ بالمرجع عٌش الوكٌل ربط الجانب المال

ٌّة، وتمّوله  ٌّة، بل ٌسلّم الحقوق كاملة إلى المرجع على ما تدّر علٌه المنطقة من الحقوق الشرع
ٌّة  ٌّة من تلك األموال المرجع لٌس بالشكل المتعارؾ فً بعض األوساط من إعطاء نسبة مبو

ٌّة سنخ عالقة عامل المضاربة بصاحب رأس  كالثلث أو الربع، مّما ٌجعل عالقة الوكٌل بالمرجع
ٌّة : المال، بل بالشكل الذي ٌؽطً مصارٌؾ الوكٌل عن طرٌق عطاَءٌن من قبل المرجع

ٌّة:األّول§        . راتب شهرّي مقطوع ٌكفل له قدراً معقوالً من حاجاته الضرور
عطاء مرن وؼٌر محّدد ٌختلؾ من شهر إلى شهر، ورّبما الٌعطى فً بعض : والثانً§       

عؾ أضعافاً مضاعفًة فً بعض األشهر، وٌكون المإّثر فً تقلٌل وتكثٌر هذا األشهر، وقد ٌضا
: العطاء عّدة اُمور

فإّنها تختلؾ من شهر إلى ; احتٌاجاته بما هو إنسان، أو بما هو عالم فً المنطقة: أحدها-       
. شهر

ٌّة: والثانً-        ٌّة من أموال وحقوق شرع . مقدار ما ٌقّدمه للمرجع
. مقدار ما ٌقّدمه للمنطقة من أتعاب وجهود: والثالث-        
. مقدار ما ٌنتج فً تلك المنطقة من نصر لإلسالم: والرابع-        

. فً تحدٌد مقدار العطاء المتمثِّل فً الراتب المقطوع -أٌضاً –هذه االُمور األربعة قد تإّثر 

ٌّة الصالحة لمكتب صالح ونظٌؾ من بٌن المكا 4 تب، وهً التً كانت تسّمى فً ـ دعم المرجع

ٌّات)النجؾ  ، بحٌث ٌصبح ما ٌصدر عن ذاك المكتب ممّثالً فً نظر الناس بدرجة ضعٌفة (بالبّران
ٌّة، وفابدة ذلك ٌّة : لرأي المرجع ٌّة أو اجتماع ٌّة الصالحة قد ترٌد أن تنشر فكرة سٌاس أّن المرجع

م التبّنً المباشر، أو ترٌد أن تفاوض لمصلحة فً عد; أو ؼٌر ذلك من دون أن تتبّناها مباشرة
. [9]السلطة فً أمر من االُمور بشكل ؼٌر مباشر، فذاك المكتب ٌتبّنى أمثال هذه االُمور

 
 (المرجعٌة الصالحة أو الرشٌدة)أهم معالم 
السٌد الشهٌد الصدر للمرجعٌة الصالحة سوؾ نستعرض أهم  بعد أن استعرضنا رإٌة          

 :معالم هذه الرإٌة وفقاً لما تم عرضه فً السابق، وذلك من خالل التالً
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ٌّة وبامتالكها صورة واضحة محّددة §        ٌّة الصالحة بتبّنٌها لألهداؾ الحقٌق تتمٌز المرجع
تلك األهداؾ بدالً من ممارستها لهذه األهداؾ، وبؤنها تتصرؾ فً عملها على أساس من 

ٌّة المتجّددة كما ٌقول ٌّة، وبدافع من ضؽط الحاجات الجزب ٌّة، وبروح تجزٌب . تصّرفات عشواب
فً المرجعٌة الصالحة ٌبدأ نشاط ودور المرجع وجهوده قبل قٌام للمرجعٌة الصالحة، إذ §       

التً تإمن بؤهداؾ المرجعٌة  ٌمارس المرجع جهوداً قبل تسلمه لها، وذلك لتؤمٌن القاعدة
. الصالحة فً داخل الحوزة وخارجها

ٌمٌز الشهٌد الصدر بٌن المرجع الصالح والمرجعٌة الصالحة، وٌرى أن المرجع الصالح §       
. لوحده ال ٌكفً إلٌجاد المرجعٌة الصالحة

على  فً المرجعٌة الصالحة تستبدل الحاشٌة بجهاز عملً تخطٌطً وتنفٌذي ٌقوم§       
أساس الكفاءة والتخصص وتقسٌم العمل واستٌعاب مجاالت العمل المرجعً الرشٌد فً ضوء 

. األهداؾ المحددة
ٌكون عمل المرجعٌة الصالحة منظماً وبعٌداً عن العشوابٌة، وذلك عبر نظام ٌإسسه §       

فً الحوزة  لجنة أو لجان لتسٌٌر الوضع الدراسً: أوالً : )الجهاز المرجعً من عدة لجان وهً
لجنة أو لجان مسإولة على علماء المناطق المرتبطة : ثالثاً . لجنة لإلنتاج العلمً: ثانٌاً . العلمٌة

اللجنة : سادساً . لجنة لرعاٌة العمل اإلسالمً: خامساً . لجنة لالتصاالت: رابعاً . بالمرجعٌة
(. المالٌة

ارسة الفردٌة، حٌث تشعر المرجعٌة الصالحة تمارس عملها بشكل جماعً بدل المم§       
. جمٌع القوى المنتسبة إلٌها بالمشاركة الحقٌقٌة فً المسإولٌة والتضامن معها فً المواقؾ

فً المرجعٌة الصالحة ٌمارس المرجع عمله من خالل مجلس ٌضم علماء الشٌعة §       
عً موضوعٌاً والقوى الممثلة له دٌنٌاً، وٌربط المرجع نفسه بهذا المجلس لٌكون العمل المرج

ومصاناً من التؤثر بانفعاالت شخصه، وٌشعر كل ممثلً المرجع بالتضامن والمشاركة فً تحمل 
. مسإولٌات العمل المرجعً وتنفٌذ سٌاسة المرجعٌة الصالحة التً تقرر من خالل المجلس

هً فً أسلوب ( الصالحة)الفرق بٌن المرجعٌة الذاتٌة والمرجعٌة الموضوعٌة §       
رسة ال فً تعٌٌن شخص المرجع الشرعً الواقعً، فإن شخص المرجع دابماً هو نابب المما

. اإلمام، ونابب اإلمام هو المجتهد المطلق العادل األعلم الخبٌر بمتطلبات النٌابة
المرجعٌة الصالحة ال تنتهً بموت المرجع، بل تستمر مهامها وأدوارها مع المرجع §       

رجع الجدٌد الذي ٌتولى شإونها من الصفر، ألن شخص المرجع هو الجدٌد، حٌث ال ٌبدأ الم
. العنصر الذي ٌموت، وأما الموضوع فهو ثابت

مرحلة ما قبل التصدي الرسمً للمرجعٌة، : )ٌمر عمل المرجعٌة الصالحة بثالث مراحل§       
رحلة من ، وفً كل م(ومرحلة التصدي، مرحلة المرجعٌة العلٌا المسٌطرة على الموقؾ الدٌنً

. هذه المراحل ٌتطلب من المرجع أن ٌقوم ببعض األدوار التً تناسبها مرحلتها
 :ومعوقات التنفٌذ( الرشٌدة -المرجعٌة الصالحة)

بات من الواضح بعد العرض الذي قدمناه أن تنفٌذ مشروع الشهٌد الصدر لتنظٌم           
المرجعٌة الدٌنٌة سوؾ ٌسهم فً إحداث نقالت نوعٌة فً مسار المرجعٌة الدٌنٌة الشٌعٌة، 
حٌث سوؾ ٌخرجها من عشوابٌتها المعهودة، وسٌجعلها أكثر تنظٌماً وسٌطرة على إدارة 

ولماذا تستمر الكثٌر من !! لماذا أهمل هذا المشروع ولم ٌهتم بتنفٌذه؟: ناشإونها، والسإال ه
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! المرجعٌات الدٌنٌة على طرٌقتها فً العمل التقلٌدي رؼم الكثٌر من اإلشكالٌات التً تصاحبها؟
 !!وما هً الموانع والعوابق أو األسباب التً تحول دون تحقٌق ذلك؟

  
إالت مهمة للؽاٌة، ولكنها أهملت أٌضاً كما أهمل تنفٌذ إن اإلجابة على هذه التسا          

المشروع، فالعدٌد من الشخصٌات الدٌنٌة والفكرٌة عندما ٌتناولون فً أحادٌثهم أو كتاباتهم 
مشروع الشهٌد الصدر لتنظٌم المرجعٌة الدٌنٌة نجدهم ٌشٌدون بعبقرٌة الشهٌد الصدر وبفكره 

وال أقول –فً هذا السبٌل، ولكنهم كثٌراً ما ٌؽفلون وٌذكرون بجهوده وتضحٌاته التً بذلها 
عن التطرق لألسباب والمعوقات الحقٌقٌة التً تحول دون تنفٌذ هذا المشروع لدى  -ٌتؽافلون

ٌُهتم بالحدٌث ( التقلٌدٌة)أؼلب المرجعٌات الدٌنٌة  ٌُبحث عنه وال  المعاصرة، فهذا األمر عادًة ال 
. دون إٌراد أٌة تبرٌرات مقنعة حوله، بل ٌتم القفز علٌه وتجاهله

  
، حٌث (معالم المرجعٌة الرشٌدة)وعلى سبٌل المثال نورد ما ذكره السٌد منٌر الخباز فً كتابه 

أشار إلى مشروع الشهٌد الصدر دون أن ٌتطرق لألسباب الحقٌقٌة التً تقؾ حابلة دون تنفٌذه، 
ٌه فً تطوٌر المرجعٌة من الفرد لقد طرح السٌد الشهٌد الصدر قدس سره رأ: "وذلك فً قوله

إلى المإسسة، بمعنى أن هناك مإسسة تدٌر أمور المسلمٌن فً العالم كله، ولهذه المإسسة 
أجهزة؛ أحدهما جهاز مسإول عن إدارة شإون الخمس، وثانٌها جهاز مسإول عن إدارة 

عها جهاز الفتوى القضاٌا الحقوقٌة للشٌعة، وثالثها جهاز متخصص فً المفاهٌم العقابدٌة، وراب
وهذا . وهو ٌضم المرجع األعلم وهو المشرؾ على الجوانب الشرعٌة فً المإسسة كلها

المشروع الذي طرحه الشهٌد قدس سره وقع موقع المناقشة والتؤمل من قبل بعض الفقهاء، 
. [10]"مضافاً لعدم مساعدة الظروؾ على تطبٌقه حتى اآلن

  
فهنا نالحظ كٌؾ تجاهل السٌد الخباز اإلشارة لألسباب الحقٌقٌة التً تقؾ خلؾ ذلك، واكتفى 

وقع موقع المناقشة والتؤمل من قبل بعض "ببضع كلمات عامة بقوله بؤن هذا المشروع 
ٌد الخباز معذوراً فً عدم ، وإذا كان الس"الفقهاء، مضافاً لعدم مساعدة الظروؾ على تطبٌقه

إٌراد مناقشات الفقهاء للجوانب العلمٌة لمشروع السٌد الصدر للمرجعٌة الدٌنٌة، فإننا ال نجد 
مبرراً لعدم اإلفصاح عن الظروؾ التً حالت أو لم تساعد على تطبٌق هذا المشروع كما ٌقول، 

الستفادة من هذا المشروع وبالخصوص فً الجانب اإلداري والتنظٌمً، ألن ما ٌهمنً هنا هو ا
. فً الجانب اإلداري والتنظٌمً ال فً الجوانب العلمٌة والمعرفٌة

  
لقد كان من المفترض أن تكون رإٌة السٌد الشهٌد الصدر مطبقة حالٌاً فً ممارسات مرجعٌاتنا 
الدٌنٌة، وجاري العمل على مواجهة ما تواجهها من تحدٌات، وعلى معالجة ما ٌنقصها من نقاط 

فمما . ضعؾ وقصور، ال أن نتحدث بعد مضً كل هذا الوقت عن أسباب عدم تنفٌذها حتى اآلن
ٌإسؾ له حقاً أن ٌكون قد مضى على استشهاد الشهٌد الصدر أكثر من ثالثة وثالثون سنة، 

فضالً على –وما زال ما قدمه من رإى وأفكار حول تنظٌم أمور المرجعٌة الدٌنٌة لم ٌنفذ بعد 
. على الرؼم من كونه متقدماً على واقع الكثٌر من مرجعٌاتنا الدٌنٌة المعاصرة -تنفٌذفشله بعد ال
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إننً أعتقد أن األسباب التً تحول دون ذلك هً أسباب شخصٌة وذاتٌة ولٌست           
وذلك ألننا نجد المرجعٌات الدٌنٌة الحالٌة لم تقدم بدٌالً أفضل من  -إن صح التعبٌر-موضوعٌة 
روع لٌخرجها من هٌبتها وإشكالٌاتها التً هً علٌها حتى الٌوم، ولعل ذلك ٌعود هذا المش

: لألسباب التالٌة

عدم امتالك المرجعٌات الدٌنٌة للوعً الكافً بضرورة تبنً هذا المشروع أو تطوٌر آلٌات .    1

. عملها وممارساتها

بؤنها األفضل واألمثل، وال قناعة المرجعٌات الدٌنٌة بؤسالٌبها وممارساتها واعتقادها .    2

ٌستبعد ذلك فنحن نجد البعض ٌصور وربما ٌتصور فعالً أن نظام المرجعٌة الدٌنٌة من المعاجز 
. ولٌس من األمور الطبٌعٌة

عدم قدرة المرجعٌات الدٌنٌة على تنفٌذ هذا المشروع بسبب ضؽط الحاشٌة أو عدم .    3

ر إما لعدم وعٌها أو ألن ذلك ٌقؾ ضد مصالحها أو تعاونها، وقد ٌكون اتخاذ الحاشٌة لهذا األم
.  ألي سبب آخر

عدم تهٌبة المرجعٌات الدٌنٌة لألرضٌة الخصبة لتنفٌذ هذا المشروع، ألن الكثٌر منهم لم .    4

ٌكن له عالقة أو دور فً األمة قبل تصدٌه للمرجعٌة، ومشروع كهذا المشروع ٌحتاج أن تهٌا 
جع الدٌنً أدواراً وجهود سابقة لطرح نفسه للمرجعٌة، وذلك لكً له األرضٌة بؤن ٌمارس المر

. ٌإمن القاعدة التً تإمن بمشروعه فً األمة وفً الحوزة كما مر بنا فً كلمات الشهٌد الصدر
  

هذه باعتقادي أهم األسباب التً حالت دون تنفٌذ أي مشروع تنظٌمً وإداري لممارسات 
صرة، سواًء كان هذا المشروع هو نفسه ما طرحه الشهٌد المرجعٌات الدٌنٌة التقلٌدٌة المعا

وأعلم أن ما قدمته من أسباب لن ٌرضً البعض، وسٌعتقد بؤنه . الصدر أم أي مشروع آخر
ٌُقال عادًة، ولهإالء أقول إذا لم ٌرضٌكم ما : تجاوز على الخطوط الحمراء للمرجعٌة الدٌنٌة كما 

.   صحٌحة مقنعة بؤنفسكم وألنفسكم ذكرته فاتركوه جانباً، وابحثوا عن أجوبة
  

ولوكالبها ( التقلٌدٌة)ومن هنا أوجه دعوة صادقة من أعماق القلب لجمٌع المرجعٌات الدٌنٌة 
وممثلٌها لبن ٌبحثوا هذه المسؤلة، وٌتفضلوا علٌنا بتقدٌم إجابات منطقٌة مقنعة لهذه التساإالت 

. المشروعة
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