
 كالية األمر السياسي يف العراؽ

 هباء النجار: أتليف 

 :ادلقدمة 
يف أحد األايـ دار نقاش بيٍت كبُت أحد أصدقائي حوؿ قضية االنتخاابت 

ـ حيث 30/1/2005العامة لتشكيل رتعية كطنية انتقالية قبل يـو 

 –أفىت أحد احملسوبُت على العلماء حبرمة ادلشاركة يف االنتخاابت كقيل 

أنو ىدد بضرب ادلراكز االنتخابية كالناخبُت من  –بذمة الراكم  كاخلرب
فوقفنا متحَتين ىل نطبق الفتول اليت أمر هبا ادلراجع العظاـ بوجوب ,الشعب

ادلشاركة يف االنتخاابت كتكوف حياتنا مهددة ابخلطر أـ نقي أنفسنا كأىلينا انران 
انران كقودىا الناس كاحلجارة أكقدىا ىذا العامل كأتباعو كال نقي أنفسنا كأىلينا 
فجاء ضمن ما انقشناه أبف ,بًتكنا الوجوب الشرعي للمشاركة يف االنتخاابت

العلماء غلب أف يوحدكا قراراهتم السياسية لكي ال ػلدث مثل ىذا األمر 
كمن ادلؤكد أف توحيد القرار السياسي للعلماء يعطي , كتسرم األمور أبماف
يدانيان على رتيع األصعدة حىت ابقي العلماء من ابقي بُعدان إعالميان كأتثَتان ـ

فتوصلنا بذلك اىل حل ذلذه ادلشاكل .ادلذاىب بل كغَت اإلسالميُت كذلك 
كلتوحيد ادلواقف السياسية كىو تشكيل رللس يضم أعضاء ؽلثلوف ادلرجعيات 

 .الدينية يف العراؽ ليتخذكا القرار ادلناسب للوضع السياسي 
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بعد سقوط الالنظاـ العفلقي بدا كاضحان لدل الشعب العراقي 
ابلشاف السياسي الداخلي كىذا يرجع (بصورة مباشرة أك غَت مباشرة)االىتماـ

إما للوعي كاإلدراؾ الَذين ؽلتلكهما أفراد الشعب العراقي أك بسبب الفجوة 
ففي عصر اجملـر ىّداـ كانت السياسة ,بعثي اليت خلفها دكتاتورية الالنظاـ اؿ

حكران عليو كعلى أعوانو كمل يتجرأ أحد على التدخل يف شؤكف البلد يومئذ 
فكاف الناس يف منأل عن السياسة كعن أنظمة احلكم كطرؽ االنتخاابت 

كغَتىا فضالن عن التعتيم اإلعالمي الذم كاف يستخدمو ىذا اجملـر فبسبب 
كأان آسف على كتابة ىذه الكلمة )عب العراقي جاىالن ىذا التعتيم كاف الش

فعند سقوطو لعنة هللا عليو كجد الناس ,ابلشؤكف السياسية (لكنها احلقيقة
فراغان كبَتان ليس يف السياسة فقط بل يف رلاالت كثَتة كمن ضمنها السياسة 

فتجد الناس متحَتين يف الوضع السياسي للبلد كمصَته كمستقبلو كمل يعرفوا 
كتفاجأكا بدخوؿ ىذا العدد الضخم من , ىل أم كضع ستؤكؿ األمور إليوا

األحزاب بعدما كاف ىناؾ حزب حاكم كاحد كحتَت البعض يف االنتماء اىل 
ىذه األحزاب أـ ال ككاف الرد ادلناسب للمرجعية الرشيدة بعدـ االنتماء إليها 

السياسية اليت حلُت معرفة توجهها كاجلهة اليت كراءىا كدتوذلا كعن اخلطة 
 .حتملها 

فكاف كاضحان ختبط الناس كعدـ معرفتهم يف كيفية التصرؼ من الناحية 
السياسية فإما أف يدخلوا يف ادلعًتؾ السياسي فيفشلوا أك يعزفوا عن ادلشاركة 

فكانت كاضحة حاجتهم دلن ينصحهم كيرشدىم ,يف العمل السياسي فيندموا
مور اليت جترم كما ىو كراء ىذه كيوجههم كيرعاىم كيبُت ذلم حقيقة األ

 .األحداث من أخطار كأزمات 



كبسبب ضركرة ككجوب قيادة الشعب قيادة نزيهة كعادلة لكي ال ينجّركا اىل 
اذلاكية كلكي ال ينخدعوا ابدلغرايت كالشعارات ادلزخرفة كادلبطنة ابخلبث 

قائق كاحلقد توجهت القيادات الشريفة من احلوزة العلمية لتبصرة الناس بح
األمور كحاكلت قيادهَتم اىل بر األماف كإنقاذىم من الغرؽ يف حبر السياسة 

اخلّداعة كبذلت كل ما بوسعها لبياف التكليف الشرعي للشعب العراقي من 
خالؿ الفتاكل كالبياانت كبرامج العمل ادلنظم كل ذلك دللء الفراغ السياسي 

 .الذم عقب سقوط الالنظاـ الصدامي 
ـَ بعض الشرفاء كاستثمرت امل رجعية الدينية طاعة اجلماىَت ذلا كاحًتا

لقدسيتها فتحركت بعدة اجتاىات الستقطاب اجلماىَت كاحملافظة عليهم كعلى 
تدينهم الواعي ادلتمثل بطاعتهم لعلمائهم من خالؿ إنشاء ادلؤسسات الفكرية 

ة كنشرىا كاجلماىَتية كادلدارس الدينية كاجلامعات اإلسالمية كاحلوزات العلمي
يف أغلب احملافظات كاجلمعيات اخلَتية ككذلك من خالؿ الندكات كاحملاضرات 

ككاف ىذا التحرؾ يف ىذا الوقت مناسب كمالئم جدان كلواله لضاع ,التثقيفية
ادلؤمنوف بُت متاىات األفكار كالسياسات اذلدامة اليت يتبناىا الغرب الكافر 

 .كأعوانو من العمالء 
أم عدـ فهم العالقة احلقيقية بُت )م الديٍت السياسي كلكن بسبب الالكع

عند أغلب أبناء الشعب العراقي ادلسلم كبسبب عدـ توافق (السياسة كالدين
الناجتة من كجود أكثر  [1]ادلواقف السياسية الصادرة من ادلرجعيات الدينية

بعد حتَتىم يف األحزاب كالدخوؿ )أخرلحتَّت الناس مرة  [2]من مرجعية دينية
فهل يرجع ,يف الرجوع ألم مرجع كااللتزاـ أبم موقف(اىل الساحة السياسية

ادلكلف يف موقفو السياسي اىل من يقلده يف األمور العبادية الفردية التقليدية 
ادلعركفة مثل الصالة كالصـو كالطهارة كغَتىا ؟ أـ يرجع إىل من يطمئن إىل 
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من ادلراجع ؟ أـ يدع نفسو األمارة ابلسوء ختتار لو  [3]السياسيصحة موقفو 
 ؟ [4]ذلك ادلوقفادلوقف السياسي ادلالئم ذلا فيختار ادلرجع الذم تبٌت 

فإف كافقنا على أف يرجع إىل من يقلده يف األمور العبادية الفردية التقليدية 
لسياسية ليست كالعبادية الفردية فاألكىل أدؽ كأعمق تنبهنا إىل أف األمور ا

كىي تكاليف اجتماعية حتتاج إىل اخلبَت هبا كإذا أخفق اجملتهد فيها كاف ضررىا 
فهي (أم العبادات الفردية)أما الثانية , [5]كأثرىا على اجملتمع أبكملو

تقليدية كالفقهاء متمرسوف عليها منذ اثٌت عشر قرانن كإذا أخفق اجملتهد فيها 
لذلك تكوف الدقة أكثر يف اختيار .كاف ضررىا على ادلكلف نفسو فقط

ارتة عن اإلخفاؽ الذم ادلرجع يف األمور السياسية لتجنب ادلشاكل الن
كإف قاؿ قائل أف أم مرجع ما داـ رلتهدان كاف إبمكانو اإلفتاء يف . ذكرانه

اجملاؿ السياسي كإال كيف أصبح رلتهدان ؟ فيمكننا اجلواب على ذلك بعدة 
 :-نقاط 

ىو ختصص يف االجتهاد ليس (إف صح التعبَت)إف االجتهاد السياسي         .1
مل يتمرس عليو العلماء إال يف كقت قريب قد , الفردية كاالجتهاد يف العبادات
 .ال يتجاكز الثالثُت عامان 

إف الكثَت من العلماء كخاصة يف العراؽ ال يؤيدكا مبدأ الوالية العامة         .2
فتكوف كاليتهم خاصة كىي بعيدة عن الوالية (أم الوالية السياسة)للفقيو

ايسية حبدكد ضيقة كذلك حسب ما السياسية فتكوف فتاكاىم كمواقفهم الس
 .يركنو كيؤمنوف كيعتقدكف بو 

لنأخذ إيراف كتجربة إسالمية شيعية مطبقة على أرض الواقع ففي إيراف         .3
يُعترب الويل الفقيو ككيل أمر ادلسلمُت ىو األكفأ كاألقدر يف األمور السياسية 

ق من رللس اخلرباء كقيادة الدكلة كيكوف حتديد ىذا الويل عن طريق انتخاب
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الذم يكوف أعضاؤه من الفقهاء أم أف الفقهاء أنفسهم تنازلوا عن اختاذ 
مع إف ذلؤالء الفقهاء ( كىو الويل الفقيو)القرار السياسي لفقيو كاحد فقط

مقلِّدين يف األمور العبادية كلكن يلزموهنم ابتباع القرار السياسي الذم يصدره 
 .الويل الفقيو 

دلكلف إىل ادلرجع الذم يرل موقفو السياسي مناسبان فهذا رجوع أما إذا رجع ا
فيجب عليو أف يقتنع كيطمئن إىل , غَت شرعي كغَت مستند إىل حجة شرعية

مرجع معُت قادر على القيادة كالوالية السياسية كابلتايل يتبعو يف مواقفو 
 .السياسية مهما كاف كىو مأجور إف شاء هللا تعاىل

كرم إف مل يكن من الواجب توحيد القرار كادلوقف لذلك كاف من الضر
السياسي الذم يصدر من ادلرجعيات الدينية ألف اختالؼ ادلواقف كالقرارات 

السياسية ليس صحيان كما يف حالة اختالؼ األحكاـ الشرعية يف العبادات 
الفردية كإف توحيد ادلوقف السياسي ىو صورة من صور توحيد الكلمة كرتع 

دؼ اسًتاتيجي مصَتم كاحد كتوحيد ىذا ادلوقف من ادلؤكد أنو الناس على ق
يصب يف ادلصلحة العامة للدين كادلذىب كالوطن حبيث إذا رأل أحد مراجعنا 
العظاـ أف ادلوقف السياسي ادلوّحد الذم سُيتخذ غَت مطابق لرؤيتو السياسية 

رؾ كتعاىل كمل يعًتض على ىذا ادلوقف ادلوّحد فهذا بكل أتكيد يرضي هللا تبا
 ( .عج)كيرضي اإلماـ ادلهدم 

كمن ادلقًتحات لتوحيد القرار السياسي أتسيس رللس أشبو مبجلس اخلرباء يف 
إيراف حيث أف رللس اخلرباء يف إيراف متكوف من رلموعة فقهاء ينتخبهم 

الشعب اإليراين كىؤالء الفقهاء ىم الذين ؼلتاركف الويل الفقيو الذم يدير 
ابط الشرعية كيتحملوف عدة مسؤكليات ؽلكن مراجعتها يف الدكلة ضمن الضو

 . [6]دستور اجلمهورية اإلسالمية يف إيراف 
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تكوف من رلموعة أعضاء ؽلثل كل عضو منهم إحدل إف اجمللس ادلقًتح م
ادلرجعيات فتناَقش ادلواقف السياسية كتطرح مقًتحات كل مرجعية على 

ادلرجعيات األخرل كبذلك ؽلكن الوصوؿ اىل قرار سياسي موحد كيوَضع نظاـ 
ذلذا اجمللس لتنظيم عمل اجمللس كأف يَنتخب أعضاء اجمللس أمينان  [7]داخلي 

للمجلس كحتدد كاجبات كصالحيات كمسؤكليات أمُت اجمللس كأعضائو ضمن 
مل تشارؾ يف النظاـ الداخلي كيوَضع نظاـ كضوابط للتعامل مع ادلرجعيات اليت 

 .ىذا اجمللس 
كىناؾ آليتاف الختاذ القرار السياسي أك لتعيُت القيادة السياسية اليت تتخذ 

 :-القرار السياسي ادلوحد كىذه اآلليتاف ىي 

يرشح اجمللس أحد ادلراجع كقائد سياسي يتخذ القرارات  :اآللية األكىل      .1  
كاليت دتثل آراء ادلرجعيات الدينية (اليت ال خترج عن الضوابط الشرعية)السياسية 

حيث أف ادلراجع أدامهم هللا تعاىل أعرؼ ابألقدر سياسيان كاألكفأ قياداين كما ىو 
كؽلكن جتاكز السلبيات اليت قد ُتسجل .  [8]احلاؿ يف رللس اخلرباء يف إيراف 

على ىذه اآللية يف إختاذ القرار بتحديد فًتة كالية ذلك القائد السياسي ادلرجع 
بفًتة بسيطة مثالن سنتُت مث يُعاد الًتشيح لسنتُت أخريتُت كتعترب فًتة الوالية ىذه 

للمرجع ادلنتخب كؽلكن أف يُنتخب نفس كإختبار على الكفاءة السياسية 
ادلرجع صاحب الوالية السابقة مرة أخرل كقد تتكرر عدة مرات كال حتَدد عدد 

كما ػلدث عند الرؤساء يف أغلب األنظمة السياسية يف (برأيي الشخصي)ادلرات
 :-العامل كذلك لعدة أسباب 

مثالن كما يف أغلب أنظمة إف حتديد عدد الوالايت أك دكرات الرائسة دلرتُت      -أ  
بينما ,احلكم يف العامل ىو لتجنب الدكتاتورية اليت قد يُعّد ذلا الرئيس احلايل 
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اجمللس الذم اقًتحناه ؽلثل مرجعيات دينية كىم من النزاىة كالكماؿ ما يفوؽ 
 .مستول الرؤساء يف األنظمة السياسية يف العامل 

مسؤكلية أعضاء اجمللس ادلقًتح فعند  إف انتخاب ادلرجع كقائد سياسي ىو    -ب 
إحساسهم بتسلط ىذا ادلرجع أك اضلرافو أك أف آخران أكفأ منو كأقدر على إدارة 

الظرؼ السياسي أك قد ىبط مستواه القيادم كجب عليهم عزلو كاختيار 
 .شخص آخر 

إف القيادة السياسية على مستول مرجعيات دينية تكوف عادة خطرة     -ج 
سؤكليتها كبَتة ألهنا أماـ هللا جّل جاللو كحتتاج اىل نظرة علمية كحساسة ـك

فليس , بسهولة عند الباقُت( على األقل يف الوقت احلاضر)دقيقة قد ال تتوفر 
من السهل أف تنتقل ىذه القيادة اىل شخص قد ال يستطيع إدارة األمور 

رد انتهاء فًتة السياسية بشكل جيد كدقيق كلفًتة كالية كاملة سنتُت مثالن دلج
 .كالية ادلرجع السابق كاألخَت أكفأ كأقدر سياسيان 

لفًتة طويلة يف ( الذم ؼُلشى أف يتسلط)إف استمرار ذلك القائد ادلرجع      -د  
القيادة ىي مسؤكلية ادلراجع الذين اختاركه كضلن كاحلمد هلل رب العادلُت نثق ثقة 

اختيار القائد ادلرجع الذم سيحدد  اتمة مبراجعنا كبقراراهتم كخاصة مثل قرار
 .ادلوقف السياسي يف ظرؼ معُت 

كمن يعًتض على ىذه اآللية الختاذ القرار يف اجمللس ادلقًتح كجب عليو 
االعًتاض على دستور رتهورية إيراف اإلسالمية الذم كضعو كبار مفكرم 

كالسيد (قد)الشيعة يف العصر احلديث مثل السيد دمحم ابقر الصدر
حيث كِضع ىذا الدستور بصيغة حبيث إذا فسدت القيادة ادلرجعية (قد)يناخلمي

ففي ىذا ,يف إيراف ال مسح هللا فهذا يعٍت فساد الوضع العاـ يف الشعب اإليراين 
الدستور بعض ادلواد تنص على تشكيل رللس خرباء يرشح ىذا اجمللس الويلَّ 



ليت غلب أف يتمتع هبا الفقيو لفًتة غَت زلددة بشرط استمرار توفر الشركط ا
كتقع مسؤكلية مراقبة توفر تلك , الويل الفقيو ادلنتخب كادلذكورة يف الدستور 

 .[9]الشركط أك عدمها على عاتق أعضاء رللس اخلرباء 
يف  –أم نظاـ كالية الفقيو  –كضلن ال نريد تطبيق نظاـ احلكم يف إيراف 

العراؽ رغم إؽلاننا بضركرتو كإظلا نريد أف نستفيد من النظرية ادلستخدمة يف إيراف 
لتوحيد القرارات كادلواقف السياسية الشيعية يف العراؽ كضلن متأكدكف أبف نظاـ 

 .الفقيو سوؼ لن ينجح إذا ما طُبِّق يف العراؽ يف الوقت احلاضر كالية
كلضماف عدـ اضلراؼ القيادة السياسية للمرجعية يف العراؽ غلب علينا كضع 
حلوؿ كقائية لألسباب اليت تؤدم اىل االضلراؼ مثاؿ على أسباب االضلراؼ ما 

 :-أييت 

ية دستورية كيكوف ذلك عدـ تقنُت اجمللس ادلقًتح ضمن أطر مؤسسات     -أ  
بوضع نظاـ داخلي للمجلس ادلقًتح يوافق عليو كل ادلراجع ادلشًتكة يف ذلك 

 .اجمللس 
إذا مل يكن ادلتصدم للقيادة السياسية ؽللك الكفاءة السياسية     -ب 

كىذا من مسؤكلية مراجعنا العظاـ كذلك ,كاالجتماعية كاإلدارية الالزمة 
 .السياسية  بتحديد األكفأ يف القيادة

قد تكوف قدسية ادلراجع الذاتية مدعاة لنمو االستبداد إذ أف تلك     -ج 
القدسية راسخة يف الذىنية الشيعية خصوصان إزاء ذكم العمامة السوداء 

[10]. 
يكوف القرار الصادر من اجمللس ادلقًتح عن طريق التصويت  :اآللية الثانية      .2  

أبغلبية أعضاء ذلك اجمللس الذين ؽلثلوف ادلرجعيات الدينية فيكوف القرار ىذا 
 .ايسي ىو حصيلة آراء ادلرجعيات الدينية كبذلك يتوحد القرار كادلوقف الس
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كىذا ادلقًتح أشبو ابدلشركع الذم طرحو مساحة آية هللا الشيخ دمحم اليعقويب 
 . رتاعة الفضالءداـ ظلو الشريف بُعيد سقوط الطاغية كىو مشركع 

  

إف انبثاؽ فكرة رتاعة الفضالء مرتبط مبتطلبات ادلرحلة اليت نعيشها بكل ما 
كأعماؿ حبيث ال يستطيع تتضمنو من حتدايت كأخطار كتقتضيو من مسؤكليات 

فرد أك جهة مهما كثر عدد أفرادىا أف تنهض هبا كحدىا بل ال بد من تظافر 
الذم دأبت عليو  –اجلهود كاجتماع القلوب أك قل االنتقاؿ من العمل الفردم 

احلوزة الشريفة يف األزمنة السابقة كذلا مربرات كقد أدت ما عليها مبقدار ما 
كعي الذم يكوف أكثر عطاءن كأقل أخطاءن ابعتبار اىل العمل اجملم -تستطيع
نظم )العقل كمشاكرتو كقد أكصى اإلماـ عليو السالـ شيعتو بػ انضماـ 
بل لعلو ادلستفاد منو كمن (رتاعة)أم تنظيم أمورىم ككضعها يف إطار(أمورىم

ونَ وَلْتَكُهْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُىنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُ:))قولو تعاىل 

آؿ (( )بِبلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىْنَ عَهِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُىنَ
كىذه األمة كاجلماعة ىي النخبة ادلثقفة الواعية ادللتزمة اليت تقـو ( 104:عمراف

 .هبذه الوظائف فهذا ىو الدافع األكؿ 
لب حق كضركرم إننا كثَتان ما نطالب بوحدة احلوزة الشريفة كىو مط: الثاين 

كإذا حتقق فإنو سيأيت بربكات كثَتة فماذا نعٍت بوحدة احلوزة ؟ ال نريد بذلك 
طبعان كحدة الفتول الصادرة منهم فإف ىذا متوقف على ما يراه الفقيو حجة بينو 

كبُت هللا جّل جاللو كال ؽلكن أف تفرض على فقيو فتول معينة كإظلا نعٍت 
ضااي العامة كادلصَتية اليت تواجو األمة أك على ابلوحدة كحدة ادلواقف إزاء الق

األقل عدـ التقاطع بينهم كىذا إظلا يتحقق بتشكيل رتاعة تضم علماء كفضالء 



ؽلثلوف سلتلف اجلهات ادلرجعية ادلوجودة كيتدارسوف القضااي اليت تواجو األمة 
 .كيقرركف اختاذ موقف موحد إبزائها

اد حقوؽ الشعب كاف من ادلفركض بعد أف سنحت الفرصة السًتد: الثالث 
أف نطالب أبف يكوف للحوزة دكر يف الكثَت من األمور كصياغة الدستور كشكل 

احلكم كاألشخاص ادلؤىلُت لو كتعيُت القضاة كغَتىا فحينئذ من الذم ؽلثل 
احلوزة كفيها مرجعيات متعددة قد ختتلف رؤاىا كيستطيع اخلصم أف يلعب على 

ا ال ؽلثل احلوزة كلها كإظلا جهة معينة منها فَتفض كل ىذا الوتر فيقوؿ عن ىذ
مطلب هبذا العذر فإذا صلحنا يف أتسيس رتاعة ينضم إليها كأساتذة من رتيع 
اجلهات ادلرجعية فحينئذ يصبح ذلا كل احلق يف أف تتحدث إبسم احلوزة كتعرّب 

قيدة عن مطالبها كتشارؾ إبمسها على سلتلف األصعدة كبذلك طلرج من ىذه الع
من الذم ؽلثل )ك(من ىي احلوزة ؟)ادلستعصية كاإلشكالية الراسخة عند السؤاؿ 

 .فإهنا عنواف رلمل كمبهم لدل الكثَت من ادلهتمُت هبذه القضية ( احلوزة ؟
استقطاب الطاقات كالكفاءات كالنخب ادلثقفة من الشعب كجعلهم : الرابع 

زكع اإلنساف الفطرم اىل ضمن إطار ينتموف إليو فإف بقاءىم بال انتماء ف
االنتماء سيدفعهم اىل االطلراط يف أم حزب أك تنظيم شلا يؤدم اىل ضياعهم 

كتشتتهم فاجلماعة ُكِجدت كأطركحة للوحدة ككحل إلشكالية مستعصية 
ككأسلوب للعمل اجملموعي البناء كليست ىي بديالن عن ادلرجعية الشريفة كال 

أم رتاعة )مل ادلرجعية كإف اجلماعةتتقاطع معها بل ىي آلية من أليات ع
سوؼ تعمل يف إطار ادلرجعية الشريفة خصوصان ادلتحركة منها يف (الفضالء

الساحة كال تتجاكزىا من أجل حتقيق كحدة ادلوقف اإلسالمي عمومان كالشيعي 
خصوصان فإف من عناصر قوتنا يف ىذه ادلرحلة العصيبة من حياة األمة أف تتوحد 

 .عماؿ كتتقارب الرؤل ادلواقف كتنسق األ



كدلضموف عملها (رتاعة الفضالء)ككلما كاف تفهم احلوزة لفكرة اجلماعة
كلدكرىا أكثر كمشاركتها أكسع كلما كاف دكر اجلماعة فاعالن كمؤثران يف حتقيق 

كينبغي اإلشارة ىنا اىل أف فكرة اجلماعة قد تكوف يف زلافظة أصلح . األىداؼ
ر تعاكف احلوزكيُت يف تلك احملافظة يف االجتماع منها يف زلافظة أخرل ابعتبا

كالتآلف كتنظيم أمورىم كتوزيع ادلسؤكليات عليهم كعلى أم حاؿ فإف الباب ما 
زاؿ مفتوحان كاألىداؼ ما زالت قائمة كالتحدايت آخذة ابالزدايد كلنعلم رتيعان 

كذلك أف احلوزة كلما كانت أكثر كعيان كانسجامان كتنظيمان فإف األمة تكوف 
 .كالعكس ابلعكس 
إف الدكر الذم تؤديو اجلماعة يف حياة األمة انبع من  :أنشطة اجلماعة

مسؤكلياهتا اليت حتملها ابعتبارىا جزء من احلوزة الشريفة اليت ىي كارثة األنبياء 
العلماء أمناء الرسل ككرثة : ))كاألئمة عليهم السالـ كما يف احلديث

 :-صور  كؽلكن أف تكوف بعدة((األنبياء

من خالؿ نشر الكتب كاإلصدارات كالنشرات كاألقراص كأشرطة : الثقافية-أ
التسجيل لعلماء كمفكرم اإلسالـ كإقامة الندكات كاحملاضرات كالفعاليات 

ادلختلفة لتوعية األمة كتعريفها هبويتها اإلسالمية األصيلة كإنشاء ادلراكز 
 .كاجلمعيات الثقافية 

صدار الصحف كاجملالت لتثقيف األمة بقضاايىا ادلصَتية إب: اإلعالمية-ب
كالتحيات اليت تواجهها كادلسؤكليات ادللقاة عليها فإف أموران مهمة يف حياة 

األمة كمستقبلها صلدىا غائبة عن أذىاف اجملتمع كوضع الدستور للبالد كتشكيل 
 .[11]احلكومة االنتقالية 
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برعاية أسر الشهداء كقضاء حوائج ادلؤمنُت كتزكيج شباهبم : االجتماعية-ج
 .كالسعي لإلصالح بينهم كالتقريب بُت ادلؤمنُت 

مع كاحلسينيات كإحيائها إبقامة صالة اجلماعة كاجلمعة إبنشاء اجلوا: الدينية-د
 .كإقامة الشعائر الدينية 

بفتح حوزات علمية لتدريس سلتلف العلـو اإلسالمية يف كل : احلوزكية-ه
 .[12]احملافظات كاألقضية كالنواحي 

إحاطة ادلرأة كالطفل برعاية خاصة كإعداد مناىج دراسية كبرامج عمل -و
 .جتاه اإلسالمي الصحيح كفعاليات خاصة لتوعيتهم كتربيتهم ابال

االىتماـ ابدلنرب احلسيٍت ككضع خطة إلعداد خطباء كمبلغُت كفوئُت -ز
 .كقادرين على تربية األمة كتوجيهها كمبستول حاجة األمة 

من أعماؿ (رتاعة الفضالء)ىذه عناكين عريضة دلا ؽلكن أف تؤديو اجلماعة 
 . ككل فرد مسؤكؿ عن إصلازىا كالتعاكف لتحقيقها

كمن ضركرات ادلرحلة تنظيم األمور كاستجماع  :التنظيم كالعمل السياسي
القول ليكوف لنا دكر فاعل يف إدارة شؤكف البلد كرسم حياتو السياسية 

كاالقتصادية كاالجتماعية ال حبان يف الدنيا كال طمعان يف ادلناصب كلكن كما قاؿ 
األمة سفهاؤىا فيتخذكف  ألننا أنسى أف يغلب على ىذه:))اإلماـ عليو السالـ

أم يتداكلوف بينهم كقد ذقنا األمرين  [13]((عباد هللا خوالن كماؿ هللا دكالن 
غَت النظيفُت شلا جعل أكثر الشعب يعيش حالة احلرماف من تسلط الناس 

كاالضطهاد كالكبت كُحِرموا من أبسط حقوقهم الشرعية فيجب السعي لكي 
يكوف لنا دكر فاعل ككجود مؤثر يف رتيع النقاابت كنقابة األطباء كادلهندسُت 
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ة كادلعلمُت كاحملامُت كالصيادلة كالعماؿ كغَتىم كاالحتادات كالطالب كادلرأ
كغَتىم كضلن كمؤمنُت كثَتكف كاحلمد هلل كمن السهل فرض كجودان كال ػلتاج 
األمر اىل أزيد من التجمع كاالنضماـ كتنظيم الصفوؼ فال يغلنّب عليو غَتان 
كليكوف لنا بعد ذلك الدكر الكبَت يف احلياة السياسية للبلد ابلشكل الذم 

 .لذم عانيناه ُتكَفل بو حقوقنا كيعوضنا عن الظلم كاالضطهاد ا
كمن أكلوايت رتاعة الفضالء رعاية كدعم ىذه التحركات غذ من غَت ادلعقوؿ 
تغييب صوت األكثرية كمع إهنم أكثر عددان فإهنم ذكك كفاءات كقدرات عالية 

[14]. 
 :اخلادتة 

كيف اخلادتة صلد أف اآللية الثانية الختاذ القرار السياسي للمجلس ادلقًتح ىي 
أقرب للتطبيق يف ظل الظركؼ اليت يعيشها العراؽ من اختالؼ األدايف 
ات كادلذاىب كالقوميات ابإلضافة اىل اختالؼ كجهات النظر عند ادلرجعي
كالية )الدينية الشيعية يف النجف األشرؼ حوؿ مشركعية اآللية األكىل كىي 

لذلك صلد مساحة الشيخ دمحم اليعقويب داـ ظلو (الفقيو السياسية أك العامة
الشريف مل يتخذ اآللية األكىل كأسلوب الختاذ القرار السياسي رغم أنو يؤمن 

آللية الثانية كأسلوب الختاذ القرار بنظرية أك مبدأ الوالية العامة للفقيو كرّجح ا
السياسي كىذا شلا يؤكد رؤيتو يف عدـ تطبيق التجربة اإلسالمية يف إيراف على 
أرض العراؽ رغم اإلؽلاف هبذه النظرية اإلسالمية اخلالدة الرصينة ككما قلنا إظلا 

نريد االستفادة من نظرية كالية الفقيو كآلياهتا يف اختاذ كتوحيد القرارات 
 .ادلواقف السياسية يف العراؽك
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كليس ادلطلوب تنفيذ ىذا ادلقًتح بصورة رمسية معًَتؼ بو على ادلستول 
كإظلا يكوف على شكل ,الداخلي احلكومي أك على ادلستول اخلارجي الدكيل 
 .إتفاؽ حالو حاؿ أم رتعية أك مؤسسة غَت حكومية 

أىلو كتذؿ هبا النفاؽ اللهم إان نرغب إليك يف دكلة كرؽلة تعز هبا اإلسالـ ك
كأىلو كجتعلنا فيها من الدعاة اىل طاعتك كالقادة اىل سبيلك كترزقنا هبا كرامة 

 .الدنيا كاآلخرة حبق دمحم كعًتتو الطيبة الطاىرة 
كاحلمد هلل رب العادلُت كصلى هللا على دمحم كآلو الطيبُت الطاىرين كسلم 

 .تسليمان كثَتان 
 هباء النجار

 ىػ1425/ةذم القعد/12

 ـ25/12/2004

  
  

 

 

 
 .كيف بعض األحياف تتعارض تلك ادلواقف السياسية  [1]

كاليت تعترب حالة صحيحة ال غبار عليها كال اعًتاض ألهنا دتثل النضج الفكرم لدل  [2]
 .لنظر عندىممراجعنا العظاـ كتنوع كجهات ا

 .كىذه الصحة من كجهة نظره الشخصية كليس ذلا أم أساس علمي [3]
 .كىو مأثـو يف موقفو كادلرجع يف مثاب يف موقفو  [4]
كما حدث بعد ثورة العشرين عند عزكؼ الشيعة عن الدخوؿ يف العملية السياسية كنتج عن  [5]

 .ذلك هتميش دكر الشيعة لفًتة ذتاف قركف 
 .ادلادة السابعة بعد ادلائة كادلادة الثامنة بعد ادلائة  6 
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كما يف رللس اخلرباء حيث يوضع لو نظاـ داخلي لتنظيم عملهم كدلعرفة كاجباهتم كصالحياهتم  [7] 
 .كىذا ما كرد يف ادلادة الثامنة بعد ادلائة 

 .راجع ادلادة السابعة بعد ادلائة من دستور إيراف  [8]
 .اخلامسة كادلادة التاسعة بعد ادلائة من دستور إيراف  راجع ادلادة [9]

 .مي اجلابرمراجع كتاب نظاـ احلكم ادلناسب يف العراؽ للدكتور ند [10]
كتربز أعلية ىذا النشاط يف الوقت احلاضر بسبب التعتيم اإلعالمي لدكر ادلرجعية الدينية  [11]

حلوزة الشريفة كذلذا اليـو ال جتد قناة فضائية انطقة بلساف احلوزة الشريفة كادلرجعية الدينية كنشاط ا
 .ادلؤلف , يف النجف األشرؼ 

 .ادلؤلف , كىذا ما قد حصل عند أتسيس فركع جامعة الصدر الدينية يف ابقي احملافظات  [12]
لعوف صداـ أكرب دافع للتدخل يف األمور السياسية لتجنب ادلساكئ اليت تصحب كحكم امل [13]

 .ادلؤلف ,حكم مثل ىذا اجملـر 

بس من الكلمة اليت ألقاىا مساحة الشيخ دمحم اليعقويب داـ ظلو الشريف على رتوع أىل مقت [14]

 .   ـ23/6/2003 ىػ ادلوافق1424/ربيع اثين/22بغداد يـو االثنُت 
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