
 :مقًتح لسن قانون زندد ادلرجعيات الدينية اليت رنب أن زنًتمها الدستور واحلكومة 
 

كان سبب ىذا ادلقًتح ىو نية رللس النواب اىل سن قوانُت تركتها حوايل أكثر من ثلث مواد الدستور 
ا حتتاج اىل تفصيل الدائم مفتوحة بدون تقنُت وتفصيل ، إال أن ىناك أموراً مل تبُتن يف الدستور فضالً عن أنو

كما يف ابقي ادلواد اليت ذيلت هبذه ( وينظم ذلك بقانون ) ووضع للخطوط اخلاصة كأن تذيل بعبارة 
العبارة ، ومن ىذه األمور ىو موقف الدولة أو احلكومة من ادلرجعيات الدينية بصورة واضحة وابتة رغم 

خالل ديباجتو ، فليس من ادلناسب أن ال زندد  أهنا بينت دور ىذه ادلرجعية العظيمة يف كتابة الدستور من
الدستور طريقة التعامل مع ادلرجعيات الدينية خصوصاً أن ادلرجعيات من أىم الطبقات يف الشعب العراقي 

اليت عانت من ظلم الدكتاتورية ، فقد اغتال نظام ىدام من أعظم ادلراجع والعلماء وادلفكرين يف أتريخ 
ى فكرىم ونظرايهتم كل رلاالت احلياة وضحوا أبنفسهم الغالية من أجل إحياء العراق ادلعاصر الذين غط

الشعب العراقي ، كما حاصر واعتقل وسجن وشّرد ونفى وعذب مراجع وعلماء دين آخرين ، أفال 
يستحق ىؤالء العظام من ادلراجع والعلماء ورجال الدين الذين ضحوا من أجل شعبهم وىم اآلن من وقف 

ين لو طريقو أفال يستحق ىؤالء أن يكرمهم شعبهم بوضع وصف للتعامل بينهم وبُت مع الشعب ليب
احلكومة ، فكل كتلة سياسية وضعت مواداً ومجالً يف الدستور ألهنا متخوفة من ظلم احلكومات الدكتاتورية 

 ، فالشيعة متخوفة من صعود السنة للحكم ويظلموىم كما فعل ذلك صدام ، والسنة متخوفة من صعود
الشيعة لكي ال ينتقموا منهم ، واألكراد متخوفون من العرب فتمسكوا ابلفيدرالية ويهددوا ابالنفصال إذا 
ما ىدد إقليمهم حاكم ظامل ، أفليس األوىل أن يسعى السياسيون لوضع مواٍد يف الدستور حتمي ادلرجعيات 

من ظلم الطغاة ؟  
ن حنمي ادلرجعيات الدينية والعلماء مبختلف أطيافهم وحنن هبذا ادلقًتح الذي سنبينو الحقاً ال نريد أ

ومذاىبهم ألهنا أقوى من أن حتمى من الغَت وإدنا نريد أن حنمي الدولة واحلكومة من أزمات واضطراابت ال 
. تعرف بدايتها من هنايتها 

ضدىم من فلو تسلم رائسة الوزراء ممن ال دين لو أو من الضعفاء الذين يستسلمون للضغوط اليت دتارس 
أمَتكا وغَتىا وحاول اعتقال أحد العلماء وحبجة عدم تعارض إجرائو مع القانون والدستور ، ماذا سيفعل 
الشعب جتاه ىذه احلكومة ؟ ىل يهاجم مقرات احلكومة واألجهزة األمنية ويضربوىا ؟ ىل يعلنوا العصيان 

ة السياسية ويعلقوا عضويتهم يف احلكومة أو ادلدين ؟ ىل يقاطع السياسيون الذين زنًتمون ىذا العامل العملي
يف الربدلان ؟ وىل ىذه حلول مناسبة بنظر السياسيُت ؟  

رنب أن يتعامل السياسيون بواقعية مع اجملتمع العراقي ، وىذا ما ال رنب أن نوصيهم بو ألهنم عراقيون كما 
ية يف العراق وأمَتكا وغَت أمَتكا فعلماء الدين أصبح ذلم أتثَت مباشر على الساحة السياس!!! ىو مفروض 

لألسف يهملوا ىذه األذنية دلراجعهم ( الساسة)حتسب مائة حساب للتعامل مع ىؤالء العلماء والعراقيون 
. وعلمائهم 



مث إن ىناك ممن زنسبون على العلماء وىم ليس كذلك ، بل ىم من علماء اإلرىاب والطائفية والقتل 
التعامل معهم ؟ وماذا نفعل للسياسيُت الذين يغطوا على جرائم ىؤالء والتشريد فمثل ىؤالء كيف يكون 

ويدافعوا عنهم وشننعوا كل إجراء حكومي ضدىم ؟ 
لذا ال بد من التمييز بُت القسم األول من العلماء واحًتامهم والقسم الثاين الذي رنب التصدي ذلم مع 

كس جتاه مراجع وعلماء الدين كما بينّا فإنو عدم إاثرة النزاعات السياسية والطائفية ، فأي إجراء معا
. سيؤدي اىل أزمة سياسية وطائفية وابلتايل اىل أزمة أمنية الدولة يف غٌت عنها 

 
 :ادلقًتح 

وقبل طرح ادلقًتح أود أن أبيُت أن ىذا ادلقًتح ىو لبيان من ىو مرجع فعالً أم ال وإدنا ىو قانون رنعل 
إذا تصرفت أي تصرف ال سنالف ىذا القانون فإهنا ال تسبب أزمة  الطريق أمام احلكومة واضحاً حبيث

: وادلقًتح ىو . سياسية وطائفية وأمنية ، وىذه األزمات ىي أشد ما خناف على الوضع العراقي منها 
أنو رنب احًتام ادلرجعيات الدينية )عند إجراء تعديالت على الدستور تضاف مادة أو فقرة ضمن فقراتو 

، مث ُيسن قانون يبُت صفات ىؤالء ادلراجع والعلماء الواجب ( مبختلف طوائفهم وأدايهنموعلماء الدين 
ومن آليات حتديد ىذه الصفات ذلذه ادلرجعيات ما أييت . احًتامها من احلكومة وتقديرىم من قبل الدولة 

 :
ه االنتخاابت تقام انتخاابت رمسية تشرف عليها الدولة جبميع مؤسساهتا ذات العالقة ، ينتخب يف ىذ

األشخاص الذين يرجع إليهم الشعب يف األحكام الشرعية والقيادة الدينية حبيث أن العامل ادلختار ىو قائد 
روحي للذين اختاروه ، فليس من ادلمكن أن سنتار أشخاص شخصاً ال يعتقدون أنو مرجعاً ذلم وقائداً ، 

:- ىذه الصفات ولكن رنب تبيان صفات ادلراجع الذين يتم ترشيحهم ، ومن 
  أهنم معروفون من رجال الدين ، فال رنوز اختيار من ليس من رجال الدين ، ألن ىذه االنتخاابت ختص

 .رجال الدين عموماً ، ىذا كحٍد أدىن 
  نفسو لالنتخاابت ، فال رنوز ترشيح عامل معُت من دون ( عموماً )رنب أن يرشح العامل أو رجل الدين

إن ىذه االنتخاابت فيها طرفان ىو العامل ومن يقلده أو . االنتخاابت  رضاه ، وىذا أمر طبيعي يف
فيجب أن ( على سبيل الفرض)يتبعو فإذا رشح شخص نفسو على أنو أحد العلماء أو ادلراجع كذابً 

ألف شخص ( 50)كما سنبُت الحقاً إذ رنب أن سنتاره أكثر من )يقلده وسنتاره أشخاص معتد هبم 
لشرطان حتققت الغاية ادلطلوبة وإن كان ىذا ادلرجع إدعى ادلرجعية كذابً ، ألن فإذا اجتمع ا( ابلغ 

النتيجة اليت حصلنا عليها أن ىناك شخصاً قد يعتقد أنو عامل ومرجع كما يعتقد الكثَت من الناس 
ؤول مبرجعيتو لذا رنب احًتام احلكومة لو احًتاماً للذين انتخبوه واعتربوه مرجعاً ، أما إدعاءه فهو مس

عنو أمام هللا سبحانو وتعاىل ، وىي ليست طريقة إلعطاء شخص ما صفة العلمية الدينية وادلرجعية 



وإدنا كما قلنا لتجنب األزمات ، وعلى كل حال أعتقد أن احتمال حدوث مثل ىذه احلالة ىو 
 .ضعيف جداً فقلما جتد شخص يدعي ادلرجعية ولو أتباع كثَتون يتفقون على مرجعيتو 

  صفات عامة مثل استنباط احلكم الشرعي أو الفقاىة والعدالة والورع وعدم تكفَت اآلخر واإلفتاء ىناك
بقتل األبرايء وغَتىا من الصفات ، إال أن ىذه الصفات غَت ملزمة لصعوبة حتديدىا من قبل اجلهة 

ء صفة العلمية ادلشرفة على االنتخاابت ، ابإلضافة اىل أننا قلنا أن ىذه االنتخاابت مل توضع إلعطا
الدينية أو ادلرجعية لألشخاص وإدنا ىو توضيح للحكومة لكي تسَت من دون أزمات ، إال إن ىذه 
الصفات تعرضها اجلهة ادلشرفة على االنتخاابت للناس للتذكرة ليس إال لكي يفكروا جيداً قبل أن 

 .سنتاروا 

 
على استنباط احلكم وادلرجعية والقيادة صفات عامل الدين القادر ( أمام هللا)يرشح كل من رند بنفسو 

ويدعوا أتباعو ومقلديو النتخابو لكي زنصل على ( ألف مواطن 50عددىم أكثر من )جملموعة من الناس 
عظمى تفوق حصانة عضو رللس )امتيازات دتنع الدولة من التعرض لو بسوء ابإلضافة اىل حصانة 

ت ىنا مباشر أي أن كل مواطن ينتخب شخصاً واحداً زنددىا القانون ، ويكون نظام االنتخااب( النواب
. فقط ال غَت ، ألنو من غَت الطبيعي أن يكون لكل شخص أكثر من قائد ومرجع 

صوت فهو من العلماء ( ألف 50)كل عامل سيحصل على عدد من األصوات فمن زنصل على أكثر من 
سائل دلاذا مت اختيار ىذا العدد من الذين رنب احًتامهم وذلم حصانة عظمى أمام الدولة ، وقد يسأل 

صوت تقريباً ( ألف 40)األصوات ابلذات ؟ فأقول إن معدل أصوات كل عضو يف رللس النواب ىو 
شخص أعطوا ( ألف 40)وبسبب ذلك زنصل عضو الربدلان على حصانة قانونية ودبلوماسية أي أن 

نة العظمى لعادلهم لو صح التعبَت ، خاصة حصانة لعضو الربدلان أفال يكون ىذا العدد كايف إلعطاء احلصا
وإذا التفتنا اىل أن انتخاب عضو الربدلان كان بطريقة القائمة ادلغلقة أي أن ىناك أعضاء ال شنلكون حقيقة 

ىذا العدد من األصوات وإدنا أخذىا ألن ضمن قائمة ذلا صدى شعيب ومع ىذا فلهم حصانة ، مع إن 
ختاب ادلباشر أي أن العامل الذي رنمع ىذا العدد من األصوات لو فعالً انتخاب العلماء كان بطريقة االن

ىذا العدد من األتباع ، وبذلك يستحق احلصانة العظمى ، وىو اقل ما شننح لعلماء ىذه األمة ، وقد 
. لتقوية ىذه ادلكانة للعلماء ( آالف صوت 10)أضيف 

اب شخص شرير مثلهم فما العمل ؟ فإن ىذه بقي أن نذكر فيما لو اتفق ىذا العدد من األشرار النتخ
الطريقة ستعطي حصانة عظمى لشرير يدعي العلمية وادلرجعية ، وىنا يكون اجلواب إن ىذه الطريقة كما 
قلنا أكثر من مرة ليست إلثبات وبيان من ىو عامل ومن ىو غَت ذلك وإدنا ىي لتوضيح الطريق للحكومة 

لتعرض ذلذه ارموز سيؤدي اىل أزمات سياسية وطائفية وأمنية ، وإن حىت ال تتعرض لرموز ىذه األمة ألن ا
القبول هبؤالء العلماء كتجرع السم ألن عدم القبول يؤدي اىل شر من ذلك ، وألن احلكومة إن تعرضت 
ذلؤالء العلماء األشرار فإن ذلك سيؤدي اىل أزمات حنن يف غٌت عنها ، وىذا ليس ضعف وإدنا دتاشي مع 



اقع يفرض ذلك ، ومع ىذا فإننا نفرض ىذه الفرضية ونتمٌت أن ال رنتمع مثل ىذا العدد على الواقع فالو
شخص شرير ، كما أن حصول مثل ىذا الشخص على احلصانة العظمى ال يعٍت أنو يعيث يف األرض 

ثَت الفساد وإدنا سنبُت كيف شنكن حتجيمو وتقييده عن ىذه األفعال ، مث إن ىناك وسائل أخرى لتحجيم أت
ىذا العامل الشرير ، فاحلصانة ىي فقط على ىذا العامل أما من رنرم فتبقى احلكومة تطارده سواء أنو رجع 

. ذلذا العامل أم مل يرجع وىو األمر الطبيعي الساري يف الظروف االعتيادية عند عدم تطبيق ىذا ادلقًتح 
ىل احلصانة العظمى وىم من حصل على بعد االنتهاء من االنتخاابت زندد عدد العلماء الذين زنصلوا ع

صوت فما فوق ، ىؤالء العلماء يشكلون رللساً أشبو من حيث الناحية التنظيمية رللس ( ألف 50)
النواب أي أن لو نظام داخلي ويعقد اجتماعات لتباحث األحداث الدائرة يف العراق وخصوصاً بعد 

ه القيادة الروحية للشعب العراقي وإن استنكار ىذا األحداث الطائفية واليت من ادلفروض أن زنلها ابعتبار
للعمليات اليت تطال األبرايء من العراقيُت من الطائفتُت ( الذي شنكن تسميتو رللس العلماء)اجمللس 

الشيعية والسنية سيكون لو األثر الكبَت يف اجملتمع وسيتيح للحكومة التصدي ذلؤالء اجملرمُت بدون تردد 
حدوث نتائج عكسية طائفية أو سياسية ، فكل العمليات اإلجرامية اليت حتدث يف ومن دون اخلوف على 

العراق كما نعلم ىي بسبب الفتاوى الشريرة والظالمية لبعض ما يسمون ابلعلماء ، لذا هبذا اجمللس 
ادلقًتح شنكن تدارك مثل ىذه األعمال وشنكن إلزام مجيع علماء العراق يف ىذا اجمللس والذين يقودون 
الشعب فعالً وقوالً وىو القيادة احلقيقية للشعب بنبذ كل أشكال القتل العشوائي وحترًن اإلفتاء بقتل 
اآلخر وبذلك يفتح الطريق أمام احلكومة حملاربة من ينشر الرعب ويزرع ادلفخخات ويقتل على اذلوية 

ىاب شنكن رفع احلصانة وإبذن شرعي ، ومن مل ينبذ العنف من علماء ىذا اجمللس أو من زنرض على اإلر
العظمى عنو بل وحىت طرده من اجمللس إذا صّوت ضده من زنمل أصوات ثلثي أصوات ادلشاركُت يف ىذه 

االنتخاابت ادلقًتحة وليس ثلثي عدد األعضاء ألننا سنجد أن ىناك علماء ذلم من األصوات قد يتجاوز 
. صوت ( ألف 50)ادلليون وادلليونُت فليس من العدل مساواهتم مع من زنمل 

وليس ابلضرورة عقد االجتماع يومياً كما يف رللس النواب ألهنم يشرفون على اخلطوط العامة وىذا ال 
يتطلب اجتماعات مكثفة وشنكن أن رنتمعوا كل شهر مثالً إال إذا تطلب األمر تكثيف االجتماعات ، 

ول شخصاً ينوب عنو وشنثل رأيو ألن وليس ابلضرورة أن زنضر العامل العضو يف اجمللس بنفسو فيمكن أن يخ
. أغلب العلماء من كبار السن وقد يرىقهم احلضور 

إن ىذا اجمللس ادلقًتح ال يعترب نوع من تدخل الدين ابلسياسة الذي تتخوف منو بعض اجلهات الدولية 
ا من علمائنا ، واإلقليمية والقوى العلمانية وإدنا ىو أسلوب دلنع ادلتسلطُت والظالم من احلكام أن ينالو

كما إنو أسلوب حل للوضع ادلتأزم يف العراق وعلى ىذه القوى ادلتخوفة أن تنظر اىل مصلحة الشعب 
العراقي قبل أن تنظر اىل مصاحلها عند تفعيل دور العلماء يف حل األزمات السياسية ، ألن من ادلفروض 

مل القوى السياسية العلمانية وغَت أن مصلحة الشعب ىي الغاية وىذا اجمللس ادلقًتح ال يؤثر على ع
. العلمانية بل يساند ويدعم عمل أية قوة سياسية وحكومية يصب يف مصلحة الشعب العراقي 



سنوات زنق ذلم ( 9)سنة وكل مواطنة جتاوز عمرىا ( 15)بقي أن نعرف أن كل مواطن ذكر جتاوز عمره 
اعتبار أن االنتخاابت ىي لتحديد عامل كل فئة من انتخاب العامل الذي يرجعون لو ويعتربوه مرجعاً ذلم على 

ادلواطنُت وىو أمر شرعي فيتحدد سن من زنق لو االنتخاب ، ابإلضافة اىل كونو عراقياً ألن الشأن عراقي 
 .

شنكن لألخوة ادلسيحيُت ادلشاركة هبذه االنتخاابت ابعتبار جزء مهم من العراق وأن لعلماء دينهم قيادة 
اعهم وأن احًتام ىؤالء العلماء ىو احًتام لكل عراقي مسيحي وإن انتهاك حرمة أي عامل روحية أيضاً ألتب

. من األخوة ادلسيحيُت سيسبب أزمة للدولة 
ومما ال سنفى أن تفاصيل ىذا ادلقًتح ىو مطروح للنقاش دلن يقتنع أبصل الفكرة وليست من صلب الفكرة 

ذلذه األمة رنب أن زنًتموا وال شنسهم أحد كرب منصبو أو صغر ادلقًتحة فادلهم أن علماء والقيادات الدينية 
. 


