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بين يدي القارئ

في منتصف الستينات من القرن الماضي وكنت لم اتجاوز الثانية عشر من
العمر طرق باب بيتنا الواقع في محلة العمارة في المدينة القديمة شخصية
وقرة وانيقة تعلوه االبتسامة يطلب مالقاة سماحة السيد الوالد وبكل ترحاب
رافقته للطابق الثاني واجلسته في المكتبة وقدمت له الشاي ،اناقته اوحت لي
بانه ضيف بغدادي ،ابتسامته ونكتته اشعرتني بنجفيته وعرفت اثناء حديثه انه
المرحوم االستاذ جعفر الخليلي الشخصية العراقية والكاتب والصحفي الكبير.
وبعد توديعه عرفت ان هناك مشروعا يضطلع به مع اخرين من الكتاب
والعلماء العراقيين العداد "موسوعة العتبات المقدسة" .وكان سيدنا الوالد قد
شارك في فكرة المشروع وايضا الكتابة عن جامعة النجف بعنوان "الدراسة
في جامعة النجف" .وكانت زيارة الخليلي تقديم الشكر النجاز هذا العمل
الموسوعي الخالد.
ال ادري لماذا استذكرت هذا االمر الذي مر عليه قرابة نصف قرن من الزمن
وانا اتصفح ما جمعه اخي سماحة السيد محمد علي بحر العلوم من بحوث
ومقاالت كتبها سيدنا الوالد عن حاضرة النجف وحوزتها العلمية ومرجعيتها
الدينية طوال العقود الثالث الماضية لتشكل مساهمة ل " مركز النجف للفكر
والبحوث" ضمن الفعاليات الثقافية احتفاء باختيار النجف عاصمة للثقافة
االسالمية  .2012ورغم صعوبة المهمة في تجميع المواد لطول الفترة الزمنية
ولكنها تستحق ذلك االهتمام النها تؤرخ لمرحلة وظرف صعب وحرج مرت
بها النجف حيث عكست هذه المبادرات وغيرها اهتمام وحرص المخلصين
بحراجة الموقف ومسؤولية التحرك في االوساط الدولية للتعريف بحاضرة
النجف بما يتناسب واهميتها في الوطن االسالمي الكبير.
***
البحوث والمقاالت المختارة التي ضمها المجلد األول من الموسوعة ذات
األجزا ء األربعة تركزت حول تاريخ الجامعة الدينية في النجف وفيها تجلي
للمقومات العلمية لبروزها وعناصر استمراريتها كواحدة من ابرز الجامعات
في العالمين اإلسالمي والعربي ،وتناول العالمة بحر العلوم فيها دور
المرجعية الدينية من عهد الشيخ الطوسي مؤسس الحوزة العلمية حتى يومنا
الحاضر .وجاءت معظمها كحصاد لفترة التسعينيات من القرن الماضي عندما
عمد النظام البائد الى محاوالت هدم العتبات المقدسة واضعاف دور المرجعية
وتفتيت الحوزة العلمية وابادة االسر الدينية المعروفة .نتلمس فيها بوضوح
التركيز على ابراز االبعاد التالية لحاضرة النجف ومنها:
 -1البعد التأريخي :باعتبار النجف مهبط االولياء وذات البقعة المباركة
تميزت قبل االسالم وقد اشتبكت مع الحيرة والكوفة لتشكل المثلث الذي
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احتضن الحضارة العربية االسالمية ابتداءا من المناذرة الى الكوفة.
كلها حلقات تأريخية منحتها االصالة والعمق الحضاري لتؤهلها الن
تلعب دورا محوريا في تأريخ المنطقة والعالم العربي واالسالمي.
 -2البعد الديني :كثير من االماكن والمدن التي تمتلك بعدا تأريخيا ولعبت
دورا مفصليا في حقب تأريخية ولكنها لم تحظى باهمية دينية مثلما
حظيت النجف .فما ورد من فضلها ومركزها الديني من احاديث
وروايات عن ائمة اهل البيت (ع) وتشرف تربتها بمرقد االمام علي بن
ابي طالب (ع) ،كل ذلك جعل لها قدسية متميزة عند المسلمين عامة
واتباع اهل البيت (ع) خاصة.
 -3البعد العلمي :عراقة هذه المدينة امتزجت بشموخ علمي متميز طوال
الف عام وامتازت جامعتها الدينية بتألق فكري كان رائده مؤسسها
الشيخ الطوسي حتى اصبحت تعد وبفخر واعتزاز احدى اربع
الجامعات االسالمية في الوطن االسالمي الكبير وما تمتعت به من ثقل
علمي ونتاج غزير واستمرارية في الحضور الفاعل على المستوى
العلمي ميزتها بجدارة.
 -4البعد الثقافي :طبيعة النجف الصحراوية يفترض ان تكون عامال طاردا
للتمازج الثقافي لكن معالم التالحق الحضاري كان احد سماتها مما
حعلها من المدن المنفتحة واحالها الى بؤرة انتاجية للثقافة العربية
واالسالمية بابعادها العلمية والفكرية واالدبية والشعرية.
 -5البعد الجهادي :اتسمت المدينة بريادتها الجهادية وبقدرتها على التعبئة
ومقارعة الظلم واالستبداد واصبحت بؤرة استقطاب العراق في الحركة
الجهادية وكذلك محطة متميزة تشع بمواقفها السياسية على العالمين
العربي واالسالمي واحتفظت وال زالت بسجل جهادي خالد ضد
االحتالل مميز.
***
وقطعا لم يكن الهدف الرئيسي من طرح هذه البحوث هو مجرد البحث العلمي
وان كانت تتميز به من حيث المحتوى التاريخي والفقهي واالدبي والتراجمي
ولكن في العمق تخفي خلف سطورها صورة مقاتل عنيد صاحب رسالة هادفة
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يطوف بها عبر القارات النائية عن العراق قرابة ثالثون عاما بدون ملل وكلل.
تنظر اليها وكأنها تبدو متعددة المواضيع غير انها تمتلك الوحدة في الموضوع
وتاتي ضمن رؤية استراتيجية للتعريف بالنجف وجامعتها وحضارتها
وعراقتها وما تتميز بها مدرستها من معالم تجعلها قائمة بذاتها ،تتبعها رسالة
تحذير لمن يهمه االمر ان ما تواجهه النجف من حمالت قمعية وابادة على يد
صدام واعوانه يمثل خسارة كبرى ليس للعراقيين فقط وانما لكل المهتمين
بالحاضنات الحضارية الحية المنتجة للفكر الرصين المعتدل والموقف
السياسي العقالني والقادر على نشر ثقافة التعايش السلم االهلي في المنطقة.
هذه المحاضرات والتي كان معظمها تمثل مشاركة في مؤتمرات دولية في
القارتين االروبية واالميركية لتقديم قراءة عن النجف عبر تأريخها ورجاالتها
وخريجي مدرستها ومرجعيتها ومواقفها السياسية تدفع فى منحى اثبات
االصالة الحضارية لها في االداء والمنهج في الماضي والحاضر .فتارة تجده
يبحث في اعماق التأريخ عن حضارة المدينة وتأريخها ويشير الى مركزها
الديني واخرى ينتقل الى مناهجها وانظمتها الدراسية عبر التأريخ ويثبت
رصانتها العلمية ويتوقف عند رموز حركتها العلمية في محاولة الثبات ان هذه
الحاضرة تمتلك المفتاح السحري الذي ينظم ايقاعاتها عبر القرون بما يمنحها
االستقاللية وهو سر نموها وصمودها وقوتها ويبعد عنها احتماالت االختراق
بالرغم من المحاوالت الخبيثة وبالتالي البد من توظيف الجهود للحد من
توجهات النظام البائد من العبث بها وبشعبها.
***
ويختزل سيدنا الكبير الحديث عن خصائص النجف عندما يقول " انها المدينة
التأريخية الحية التي تختزن الماضي بايجابيته لتواجه الحاضر بسلبياته".
محاوال تلمس البصمات التي تركتها النجف وجامعتها على حركة االنسان
العراقي خاصة والمسلم عامة ويقدمها للقارى من خالل قراءة واعية تعتمد
التأريخ والمعرفة في طرحها ولكنها يطبعها بتجربته الشخصية باعتباره احد
خريجي هذه المدرسة .وهنا تكمن قوة االنطالق في فهم قدرات مدرسة النجف
ومواقف مرجعيتها ضمن االطر الثابتة والمتغيرة .لذلك نجده يركز في بحوثه
عن اندماجية الجامعة النجفية واندكاكها بالمرجعية الدينية في مسارات تحافظ
على استقالليتها وتمنحها القدرة على الصمود امام محاوالت التفكيك
واالستحواذ.
ان ا لمحافظة على استقاللية المرجعية بحد ذاتها منحتها الحصانة من التأثيرات
الخارجية غير ان هناك عناصر اخرى شكلت مع بعضها عناصر قوة
الستمراريتها ومنها تجاوز المنحى القومي في اختيار المرجع فاشتراط
االعلمية والعدالة بقيتا السمات البارزة في اختيار المرجع الديني والضامنة
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لتجاوز المأزق القومي .ويشير سيدنا الكبير الى حقيقة مميزة اخرى " ان عدم
اشتراط قومية معينة في اختيار المرجع لم يقف حائال دون تفاعل المرجع مع
القضايا الوطنية" وهذا ما يجعل مكانة المرجعية تكتسب موقعا مؤثرا في
الوسط العراقي والمنطقة .ويرى انه بالرغم من كثافة الوافدين من طلبة العلوم
الدينية واختالط اللغات والثقافات اال ان الطابع العربي للجامعة بقي محافظا
عليه وحتى المراجع غير العرب كانوا يتاثرون بالتوجه العربي .وهذا ال يعني
بالضرورة الغاء الصراع القومي في داخل اروقة الجامعة لكن االجواء العامة
كانت تقف دون طغيانه.
ان هذه السمات الرئيسية في المرجعية الدينية جعلت المواقف الرئيسية
للمراجع العظام في االعم االغلب غير متاقطعة رغم اختالف الظروف
السياسية واالجتماعية ففي كل االدوار "كانت تنأى المرجعية بنفسها عن
السلطة ولكنها تسعى لتوفير الغطاء للتحرك السياسي في القضايا المعاصرة
التي تضر بمصلحة الدين والوطن وتعاملت المرجعية مع السلطات بمنطق
المصالح المتبادلة ورفضت ادلجة الحكم" .واوضح سيدنا الكبير في بحثه عن
الثابت والمتغير في مواقف المرجعية الدينية العديد من االمثلة التي تشير ان
المرجعية برغم تعددها اال انها عنيت بالمضمون دون االخراج والشكل
والصياغة" .والمضمون من حيث المحتوى هو السعي لحفظ الهوية
والحريات العامة والثوابت الدينية والوطنية والعدالة االجتماعية" ويقطع بخطأ
من يظن بخالف ذلك حيث اشار في نفس البحث " يخطأ من يختزل التنوع
المشار اليه بتعدد االجتهاد او عدم اكتمال الرؤية السياسية او بعدم المشروع
السياسي" .ويفرد في هذا السياق محورا للحديث عن العراق الحديث ما بعد
التغيير وخيارات المرجعية في مواجهة التغييرات بما يؤكد عن " عمق
الموروث في العالقة مع المرجعية وحجم الثقة الممنوحة لها والتي مكنتها من
فرض خياراتها التي تصب في صالح االمة وعدم السماح لمصادرتها ثانية.
ويؤكد في محصلة حديثه " ان في تقديري ان الفلسفة السياسية الحديثة التي
انتجت النظام السياسي الحديث المفرغ من االيدولوجيا والذي يعتمد صندوق
االقتراع والمصالح المتبادلة لها القدرة على التجاوب مع الفكر الشيعي
السياسي في النجف لخلق منظومة سياسية قوية تظهر في المنطقة بمظهر
جديد يؤمن مصالح الجميع".
***
ويزيد من القيمة العلمية للعمل عندما يرصد سيدنا الكبير الدور الديني
والسياسي واالجتماعي للمرجعية الدينية في النجف على مسار نصف قرن من
الزمن وهذا ما تناوله الفصل الثالث من الكتاب حيث يعيش القارى محطات
زمنية متواصلة عن المرجعية الدينية منذ العهد الجمهوري وحتى يومنا هذا
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من خالل معايشة مركزة وقريبة لدور المراجع العظام ابتداءا من االمام
الراحل السيد محسن الحكيم والشهيد االمام السيد محمد باقر الصدر واالمام
الراحل السيد ابو القاسم الخوئي واخيرا االمام السيد السيستاني .ويتحسس
القارى من خالل التحليل للرؤية الفقهية والمواقف السياسية والمشاريع الثقافية
واالجتماعية التي يضطلع بها المراجع العظام الدور الكبير الرساء قواعد
متينة للحفاظ على مكانة المؤسسة الدينية واصالتها استكماال لمسيرة المراجع
السابقين .وتستمد هذه القراءة قيمتها من مشاركة فاعلة للباحث في فعاليات
ونشاطات مرجعية االمام الراحل السيد الحكيم وامتالكه لعالقة عمل مشترك
في الحركة االسالمية تمحورت بداياتها حول الشهيد السعيد الصدر االول
واستمرت في التواصل معه في الغربة وعالقات متميزة مع مرجعية االمام
السيد الخوئي عبر مؤسساته ومشاريعه في الخارج وتواصله مع ابرز تالمذته
وفي مقدمتهم الشهيدين السعيدين السيدين عالء الدين وعزالدين بحر العلوم.
واخيرا الدور الكبير المميز الذي تضطلع به مرجعية االمام السيد السيستاني
منذ سقوط النظام الصدامي ح تى يومنا هذا بما يعزز القول بأن دور مرجعية
النجف له فعال ومؤثر ليس على صعيد العراق بل المنطقة والعالم العربي
واالسالمي.
***
ويعتبر العالمة بحر العلوم ان التحرك الديني والسياسي واالجتماعي لمرجعية
االمام الراحل السيد الحكيم انعطافة في مجمل تأريخ المرجعية الدينية حيث
كسرت الحاجز النفسي في ممارسة العلماء لواجباتهم وتفاعلها مع الجماهير
المستضعفة .وتمكنت مشاريع المرجعية في تلك المرحلة من التحرك لبناء
القاعدة في كافة انحاء العراق وتوعية الناس بعيدا عن االبتزاز واالستغالل من
قبل السلطات واالحزاب السلطوية .وتوجهت في ذات الوقت الى تهيئة جيل
واعي من خالل تطوير الدراسة في الحوزة الدينية والتشجيع على فتح كليات
ومعاهد في النجف وبغداد وشحذ االمكانيات للنهوض بتأسيس جامعة الكوفة
والى جانب ذلك انبرت المرجعية بنشر الفكر االسالمي من خالل تأسيس
المكتبات في مراكز المدن و االقضية والنواحي العراقية متزامنا مع تشكيل
شبكة الوكالء للتبليغ .ودفعت المرجعية باتجاه استثمار المناسبات الدينية في
اقامة احتفاالت على مستوى رفيع لتصبح منبرا للتعبير عن كل القضايا
السياسية واالجتماعية واالقتصادية .ومن ابرزها احتفاالت النجف في ذكرى
والدة الحسي ن (ع) حيث شكلت منعطفا للتعبير عن الحقوق والمطالبة
بالحريات وفيها تمت المطالبة باعادة مجلس النواب ومنح االكراد حقوقهم
ومعالجة االوضاع االقتصادية والتحذير من مغبة ابرام العقود النفطية بعيدا
عن الصالح العام واطالق سراح المعتقلين وما الى ذلك.
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وينتقل السيد بح ر العلوم عن الحديث عن الشهيد السعيد المرجع السيد محمد
باقر الصدر مشاركا المحبين في الغربة احياء ذكراه في عدة مناسبات ومسلطا
الضوء على الجوانب الفكرية والقيادية لهذه الشخصية الفذة .ومستعرضا
الثوابت االسالمية التي انطلق منها االمام السيد الصدر في بناء الحركة
االسالمية والذي تمثل في االصرار والعزيمة والتحدي التي يمتاز بها
العراقيون باعتباره الرائد المعلم والرسالي الهادف .ويطرح عطاءه على
الصعيد الفكري والتربوي والعمل المنظم واستشهاده حيث شكل استشهاده
والدة جديدة للتحرك الجهادي ضد النظام االستبدادي.
ويتوقف السي د بحر العلوم في محطة مهمة من تأريخ المرجعية في النجف
لدراسة مواقف االمام الراحل السيد ابو القاسم الخوئي باعتباره راعيا للجامعة
العلمية ومجددا لها بما امتاز به من ابداعات فقهية واصولية ورجالية .وان
حصيلة الجهد العلمي الذي بذلته المرجعية في خالل هذه الفترة تجد ثماره في
خريجي مدرسته وانتشارهم في البلدان االسالمية .ويتناول الباحث في مواقع
مختلفة الهم الثقافي العام لالمة التى حملته المرجعية ويعتبر ان من عناصر
قوة مرجعية االمام الراحل السيد الخوئي انجازاته في ان ال تقتصر المراكز
الرسالية في حدود العراق وايران بل تعدت الى اسيا واروبا وكانت مؤسسة
االمام الخوئي ثمرة لجهود خيرة في تواصل مع النجف .ويرى ان االمام
الخوئي استطاع ان يقف بوجه الديكتاتورية فلم يداهن الحاكم الظالم ولم يخضع
الرهاب ازالمه ووقف بصالبة يمارس مسؤوليته الدينية من مركز القيادة في
انتفاضة شعبان اذار .1991
ويبرز دور المرجعية في النجف بشكل متميز بعد سقوط النظام البائد في
نيسان  2003حيث دأب االمام السيد السيستاني في الحفاظ على النظام العام
في البلد من خالل ارشاداته وخطبه وبياناته في مرحلة تعد من اصعب
المراحل التي يمر بها العراق .وحفظ للمرجعية الدينية في النجف استقالليتها
وتوازنها واعتدالها واصبحت النجف بفضل دور المرجعية نقطة استقطاب
مؤثرة ليس على صعيد العراق بل على صعيد المنطقة والعالم االسالمي.
فكانت بصماتها واضحة في بناء العراق الدستوري والدفع دوما باتجاه الخيار
الوطني وابعاد العراق عن شبح الحرب الطائفية وتركزت جهوده نحو نصح
المسؤولين بضرورة اختيار العناصر التكنوقراطية النزيهة الى المواقع
المسؤولة ومعالجة الحالة االمنية وتحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد
االداري والمالي اضافة الى توثيق العالقات مع دول الجوار .وتؤكد المواضيع
التي كتبت حول هذا الدور ان المرجعية ال تداهن احد على حساب مصالح
االمة .
***
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اما الفصل االخير من الجزء االول من الموسوعة ضم ابحاثا مختلفة وجهت
في محافل اسالمية تتحدث عن دائرة اوسع في نطاق ترصين اوضاع
المسلمين في المهجر .فقد تطورت وكبرت الجاليات االسالمية بفعل الهجرة
وخاصة اتباع اه ل البيت(ع) الى العالم في العقدين االخريين نتيجة االضطهاد
السياسي او تردي االوضاع االقتصادية في بلدانهم .واصبح لعلماء الدين
والمراكز االسالمية دورا كبيرا في احتضان الجاليات وتحصينهم ضد
االغراءات واالنحرافات في مواقعهم الجديدة وكذلك في الوقت ذاته تترتب
مسؤوليات كثيرة بضرورة تنظيم امورهم بالشكل الذي يضمن حقوقهم
كمواطنين في البلدان الجديدة.
فقد وظف سيدنا الكبير تجربته الثرة في المهجر خالل العقود الثالث الماضية
وتوجهه لبناء اول مركز اسالمي في العاصمة البريطانية للجالية العراقية مع
رفيق مشواره السياسي الشهيد السيد مهدي الحكيم له وكان لهذه التجارب االثر
في انضاج التجربة ومواجهة التحديات .حيث شهدت الفترة الماضية في
الغرب الكثير من التحركات الثارة مشاعر الكراهة ضد المسلمين بدوافع
مختلفة وكان البد من مواجهتها برؤية حضارية تحفظ كيان المجتمعات
الصغيرة للمسلمين في الغرب من خالل االرتباط بالمرجعيات الدينية ودعم
تأسيس المراكز االسالمية لتفعيل المنظومة االخالقية التي يرتكز عليها
االسالم في معركته الحضارية وما يتمتع به من مرونة لمواجهة التعصب
الغربي الذي يبرز بين اونة واخرى .وفي اكثر من موقع نلحظ تركيز سماحة
السيد بحر العلوم عن ضرورة تكيف المسلمين للمجتمعات في بلدان الغرب في
حدود الممكن منها بما ال يخل بالمبادى االسالمية وخاصة المتعلقة باالحوال
الشخصية .كانت دعوته تنطلق الى االخذ بحالة االندماج واالنغالق في ان
واحد .االنغالق بما يحفظ الهوية المجتمعية االسالمية واالنفتاح بما يحقق روح
التسامح والتعايش السلمي ويعبر عن الروح الحضارية لالسالم كقيم خالدة.
***
في ختام هذه الجولة السريعة لبعض االفكار الرئيسية التي ضمتها بحوث هذا
الكتاب الزلت اجد نفسي قاصرا في تقديمها للقارى المرين االول لكونها
تعبرعن تجربة غنية لرمز شامخ من رموز الحركة االسالمية والوطنية
قضى معظم حياته في سبيل العقيدة والوطن ،خاض خاللها معارك سياسية
واجتماعية وثقافية كبيرة من اجلهما ،تحمل الغربة والعناء عقود من الزمن،
قدمت اسرته العديد من الشهداء والضحايا ،صبر في تحمل شقشقات البعض
وهناته وهو يمتطي صهوة الجواد السياسي من اجل انقاذ بلده ،وعاد وحلمه
االول واالخير بناء العراق الجديد واستعادة النجف موقعها الريادي .ورغم
نبؤته المبكرة بوعورة المعترك فال زال مستمرا في معركته لم تقف عجلة
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"الثمانون من العمر" حائال ،ولم يقف امامه صدود االخوة وتنازعهم في امور
السلطان في مواصلة المشوار رغم شدة االحباط والقنوط من تواضع اداء
السنوات التسع الماضية وهو يرى هموم البلد في ازدياد وشجونه وعذابات
شعبه في تفاقم وبداية انحسار الحلم الكبير من االفق .ورغم عتمة المشوار
احيانا فالزال يعيش االمل في ان يقذف هللا بقلوب المخلصين من ابناء هذا البلد
البصيرة لالنتقال من مرحلة التنازع على السلطة الى مرحلة بناء الدولة
لتحقيق الحلم الكبير.
ومن جهة ثانية ،استشعر امامها بعظمة الوطن والرجال وان هناك من االبناء
من يتحمل المسؤولية الدينية والوطنية بكل جدارة واقتدار طوال العقود
العجاف بدون ملل وكلل لم تزعزعه العواصف عن رسالته وفي ذات الوقت
ورغم تشابك المسؤوليات في خضم الحياة لم يفوته رعاية ابناءه واسرته
بالغالي والنفيس حتى جعل الكل يستشعر انه عمود في خيمته االبوية الحانية
العطوفة يتذوق منها طعم عدالة الحنان والمحبة .وفي ظالل هذه الخيمة
الوارفة الكبيرة كان عادال في تربية الجميع وتعلمنا الكثير من مدرسته الرحبة
االفاق والواسعة المعالم مما ساعدنا في تخطى مصاعب الحياة تاركا بصماته
التربوية بكل قوة في مجاالت متعددة ولرب في مقدمتها حب الوطن وعشق
النجف.
اتمنى ياسيدي ان يوفقني هللا كجزء من واجب البر ان اكون وفيا مع الوطن
والنجف وعذرا يا سيد النجف ان شططت في حديث جاء استجابة لرغبتك
ورجائي ان يكون هذا اليسير مقدمة لعمل اوسع في المستقبل كي يكون موئال
لرضاك عما افنيته من العمر في سبيل العقيدة والوطن .ودعائي ان يأخذ هللا
سبحانه وتعالى بيد اخي العالمة السيد محمد علي بحر العلوم الكمال
المشوارعلى خطى االباء واالجداد وهذا ما يسعدك ويرضيك .تمنياتنا
ياسيدي بطول العمر ومزيد من العطاء وانت تتحدى الزمن مع تقبيل االيادي
بغداد  4نيسان 2011
ولدكم
ابراهيم
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األصالة في الجامعة النجفية
1ـ الجامعة العلمية في النجف األشرف عبر ايامها الطويلة.
2ـ العمق الحضاري للنجف األشرف.
3ـ كيف حافظ النجف على أصالته.
4ـ النجف ومميزات جامعتها العلمية.
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الجامعة العلمية في النجف
عبر أيامها الطويلة

1

كلمة البد منها
إن الحدددديث عدددن المدرسدددة العلميدددة فدددي النجدددف االشدددرف واسع،ومتشدددعت يتسدددع
لمجلدات ،وخاصددة إ ا أردنددا است صدداا كددل مددا يتعلددق به د ي المدرسددة العري ددة ات العمددر
الطويل ال ي يناهز األلف عام  ،والتي خر ّجت مئات األعالم من مشاهير مراجدع الددين
في العالم اإلسالمي،وتركت للمكتبة الفكرية نتاجا ً ضدخما ً فدي الف ده واألصول،والفلسدفة
اإلسالمية،والتفسير،وعلوم ال رآن،والحديث ورجاله،والتاريخ،واألدت،وغيري من التدراث
اإلسالمي.
إن مدرسة النجف االشرف عبر تاريخها العلمي الطويدل جسددت مدن خدالل الدزخم
الفكري تراث أئمة آل البيت عليهم السالم ،وما خلفدوي مدن ثدروا رائعدة متنوعدة فدي شدتى
العلوم والمعرفة،واسدتمر هد ا العطداا يتددفق جد وا علميدة تعداير العصور،وتتسدع آفاقهدا
للتطور والنمو الفكري.
وإ ا كانت األحداث ال اسية في عراقنا الحبيت والتي أثيرت من قبدل النظدام الحداكم
وطالت مدينة اإلمام علي عليه السالم،وضربت معهدها الشامخ،وشتتت أسات تها وطالبها
بحجة وأخرى،فان العالم اإلسالمي قد استنكر ه ا االعتداا الصارخ وشداركت الجامعدات
والمؤسسات العالمية في ه ا االستنكار.
إن قيد ام ((الجامعددة العالميددة للعلددوم اإلسددالميةننفي لندددن بع ددد هد ا المددؤتمر العلمددي
الفني يدعو إلى الشكر والت دير لكل األخوا األسات ا ال ين عملدوا علدى تحضديري وتهيئتده
وفدددي م ددددمتهم األخ الجليدددل المدددؤمن المجاهدددد الددددكتور المهندددد

السددديد محمدددد علدددي

الشهرسدتاني رائددد هد ي الجامعدة ومؤسسدها ،راجيددا مددن ح سدبحانه أن يت بددل مددن الجميددع
1

محاضرا أل يت في مؤتمر العتبات الم دسة المنع د في لندن
بتاريخ  1991/5/26 -24في كالرى الكوفله لندن
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جهدهم الرائع،ويح ق اآلمال والطموحات التي مدن اجلهدا أقديم هد ا المعر

،وانع دد هد ا

المؤتمر،ومنه األجر والثوات.

الم دمة:
النجف وفضلها ومركزها الديني
قال اإلمام الصادق عليه السالم:
[إن ميمنة الكوفة روضة من ريا

الجنة].

ف ،بالتحريك:مكددان ال يعلددوي الماا.وقددد يكددون فددي بطددن الددوادي شددبيه بنجدداف
الن َج ّ
الغبيط.
سددناا،والنجفة التددي بظهددر الكوفددة هددي كال ُمسددناا تمنددع مدداا
والنجف:التل،والنجفة،الم ُ
السيل أن يعلو منازل الكوفة.1
وجاا عن اإلمام الصادق عليده السدالم -سداد

أئمدة أهدل البيدت علديهم السدالم -أن

النجف كان بحرا ً عظيما،وكان يسمى ((نينن،ثم جف بعد لك،ف يل)) :ني جفننفسدمي
بنيجف،ثم سمي ((نجفننألنه كان اخف على اللسان.2
و كرت المصادر:بأن على م ربة من ه ا الموضع قبر اإلمام أميدر المدؤمنين علدي
بن أبي طالت عليه السالم.3
كما كرت المصادر عن أئمة أهل البيت عليهم السالم الكثير عن فضل النجف وما
ورد فيها من األخبار،وأنها روضة من ريا

الجنة.ومنها الحديث عن اإلمام أبي جعفر

الصدادق عليدده السددالم،وال ي صدددرنا فيدده البحث،بأن((ميمندة الكوفددة روضددة مددن ريددا

1

 راجع :ابن منظور -لسان العرت،والزبيدي -تاج العرو ،وياقوت الحموي-معجم البلدان :مادا ((نجفنن .2
 الصدوق – علل الشرائع  ((:علةننص22:بات 26طبع إيران .3
 -ياقوت الحموي -معجم البلدان  :مادا ((نجفنن .
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الجنةنن ،وتؤكددد بعدد

المصددادر:بأن المددراد مددن ميمنددة الكوفددة قبددر اإلمددام علددي عليدده

السالم.1
باإلضافة إلى ه ا فان النجف من قبل )):مهبط األولياا،ودار هجدرا األنبيداا علديهم
السالم،وعليها استوت سفينة نوح عليه السالم -كما في بع

األحاديث -وبها كان مندزل

إبراهيم الخليل عليه السالم،واليها كانت هجرته2نن.
وله ا كله أطلق على ه ي الب عدة المباركدة((النجف االشدرفنن لمدا لهدا مدن الشدرف
العظيم،والمكانة السامية.
كما يطلق عليها ((العتبة الم دسةنن،أو((المدينة الم دسةنننظرا ً ل داستها في نفدو
الماليين من المسلمين،ألنها تشرفت بمرقد مثال العلم والمعرفة اإلمام أمير المؤمنين علي
بدددن أبدددي طالدددت عليددده السالم.اإلنسدددان الددد ي قدددال عنددده رسدددول ح(صن)):علدددي مدددع
الحق،والحق مع علي يدور حيثما دار 3نن.
وقد قدر له ي المدينة الم دسة أن تصدب بعدد زمدان محطدا ً ألنظدار العدالم اإلسدالمي
يهدداجر إليهددا اآلالف مددن طددالت الفضدديلة للتف ه،واالشددتغال العلمي،وتتوجدده إليهددا نفددو
الماليددين مددن المسددلمين فدد ي أقطددار العددالم اإلسددالمي كافددة.ينظرون إليهددا بعددين ملؤهددا
التعظيم،واإلجالل،وتكون يوما ً ما م را ً لإلفتاا،والت ليد،ومركزا ً للمرجعية الكبرى التي
تدير شؤون الشيعة في العالم اإلسالمي.
ـ النجف جامعة علمية
قال رسول ح (صن:
[أنا مدينة العلم،وعلي بابها]
برزت (( النجف األشرفننعلى مسرح التاريخ عام 170هـ حين اكتشف قبر أمير
المؤمنين علي بن طالت عليه السالم،و لك في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد،4وبدأ
المسددددلمون يتوافدددددون عليهددددا مددددن كددددل األطددددراف لزيددددارا المرقددددد المطهددددر والتبددددرك
بأعتابه،وبمرور الزمن أصبحت المدينة الم دسة مزارا ً للمسلمين ومحط أنظار العالم.

1

 راجع  :محبوبة – ماضي النجف وحاضرها 12/1 :طبع دار األضواا –بيروت .19862
 محبوبة – المصدر المت دم.16/1:3
المظفر -فضائل أمير المؤمنين وإمامته  302/2:طبع دار أحياا التراث العربي -بيروت.سنة4
 -محبوبة – ماضي النجف وحاضرها. 41-39/1 :
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وبرزت((النجف األ شرفننكجامعة علمية دينية عام449هـ حين انت دل إليهدا شديخ
الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 1مدن بغداد،وأسد

معهددها العلمدي اثدر فتندة

طائفية أثارها السلجوقيون 2في مفتت حكمهم في العراق.
مر العصور أصبحت مدرسة النجف العلمية ثالث معهدد علمدي ديندي عدرف
وعلى ّ
عند المسلمين،فكما اشتهرت ((جامعة ال روييننن جامع في فأ  -المغرت بني في ال درن
3هدددـ مشدددهور بأبوابددده الدددـ ،14أقددددم جامعدددة إسدددالمية فدددي المغرت،و((األزهدددرنن فدددي
ال اهرا،ك لك اشتهرت جامعة النجف في العراق،وامتد عمرها إلى قرابة ألف عام.
ل دد كددان لهد ي الجامعددة العلميدة أثددر كبيدر فددي انتشدار فكددر مدرسدة أئمددة أهدل البيددت
علدددديهم السددددالم ،لك التددددراث األصدددديل الدددد ي يمثددددل التفسددددير وعلددددوم ال رآن،والف دددده،
والحديث،وأصول الف ه،والفلسفة اإلسالمية،كما لم تعدم الجامعة جوانت المعرفة األخدرى
مما يتصل بالث افة اإلسالمية العامة،وخاصة األدت العربي،فل د أسهمت فيه ه ي الجامعدة
إسهاما ً كبيرا ًيتجلى لك في المؤلفات المتنوعة،والكتت العديدا التي صددرت مدن أعدالم
وأدباا النجف األشرف وشعرائها في مجال النثر والشعر.
وقد ساعد على استمرارية ه ي الجامعة في هد ي المسديرا الطويلدة وجدود المرجعيدة
الدينية للمسلمين الشيعة االثني عشرية في أغلت مراحلها فيها،والتي يرجع لها فدي أمدور
الدين،وال يادا الدنيوية قرابة 250مليون مسلم شيعي في كافة أقطار العالم اإلسالمي.
ورغم أن المرجعية الدينية لي

لها حق التشريع،في األمور المنصوص عليهدا فدي

الكتدددات الكريم،والسدددنة الشدددريفة ،لكن فدددت بدددات االجتهددداد عندددد الشددديعة األماميدددة سددداعد
كثيرا ًعلى استنباط األحكام الشرعية في األمور المسدتجدا مدن أدلتهدا التفصديلية،وه ا مدا
فس المجال للتطور الف هي في إدارا شؤون األمة،ومسايرته لم تضيات الزمن،بمدا يؤكدد
على عددم جمدود المركزيدة الدينيدة العلمائيدة،وتحركها بمدا ينسدجم وقديم اإلسدالم،وتعاليمه
اإلنسانية في بناا الفرد والمجتمع في ضوا المصلحة العامدة السياسدية،واالجتماعية،وكل
جوانت الحياا اإلنسانية.
أهم مميزات الجامعة العلمية النجفية
1

 تمر ترجمته قريبا علينا .2
 السالج ة أتراك يسكنون وراا النهر،قريبا من بخارى،حكموا رقعة كبيرا من بالد اإلسالم وأسسوا دولة في بغداد في ظدلالعهد العباسي راجع  :الخضري -محاضرات تاريخ األمم اإلسالمية،الدولة العباسية  426 – 412:طبع ال اهرا ،سنة .
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قبل أن نتحدث عن أدوار هد ي الجامعدة العلميدة فدي مسديرتها الطويلدة يجددر بندا أن
نشددددير إلددددى أهددددم مميزاتهددددا كأسددددلوت دراسددددتها،وتطور مراحلهددددا الدراسددددية ومراتددددت
طالبها،ومسؤوليات خريجها -و لك في حدود المتسع من الوقت.
إن الوضددع الدراسددي فددي جامعددة النجددف ال يختلددف كثيددرا ً عددن سددائر الجامعددات
اإلسددالمية ات الج د ور األصدديلة،واالمتداد التدداريخي البعيددد  ،إنمددا تمتدداز ه د ي الجامعددة
ببع

الجوانت العلمية والفنية،لعل من أهمها:

 -1إن الطالت في مرحلته الدراسية – ضدمن هد ي الجامعدة -ال يفكدر بدأن يندال شدهادا،أو
يجتاز ع بة امتحان رسمي ليحظى بوظيفة.إنما يفكر ويطلت العلم لنفسه.
 -2كمددا أن الطالددت حددر فددي اختيددار المدددر ،وال يسددع المدددر

التخلدف عندده بوجدده -إ ا

كانت لديه فرصة من الوقت -ولم يكن ه ا الدافع خدوف السدلطة الزمنيدة وضدغطها علدى
المدر

بعدم التخلف عن االستجابة للتدري ،إنما هي تلبية لدعوا الواجت الديني ف ط .

 -3إن التدري

في الجامعة النجفية بكل أقسامها مجاني،ال يأخ عليه المدر

أجرا ً،وال

يت اضى في سبيله راتبا ً ،إنما عمله خالص لوجه ح سبحانه.
 -4إن الدراسة في هد ي الجامعدة – إ ا كدان الطالدت جدادا ً -تنتهدي بده إلدى حصدول ملكدة
االجتهاد في الف ه ال ي تختص األمامية بفت بابه.
 -5إن الطالددددددددددددددت فددددددددددددددي جامعددددددددددددددة النجددددددددددددددف البددددددددددددددد مددددددددددددددن دراسددددددددددددددة
العربية،والمعاني،والبيان،والبالغة،والمنطق،كم دمددة لدراسددة الف دده،كما ي تضددى دراسددة
مراتت الحديث الشريف.
ليكون ب لك كله على استعداد لدراسة الف ه،وأصوله،ألتهما يعتمدان على فهم الكثير
من النصوص ال رآنية،والسنة الشريفة،ليتمكن من االستدالل،ومناقشتها،ول ا فدان مراحدل
الدراسددة التددي يمددر بهددا الطالددت ضددرورية للوصددول إلددى الغايددة المنشددودا وهددي (مرتبددة
االجتهادنهي ثالث:
أوال -الدراسات التمهيدية:
وقد يطلدق عليهدا ((مرحلدة الم ددماتننويراد بهد ا المصدطل الددرو

األوليدة

لطالت الجامعة النجفية،كالنحو،والصرف،والبالغة،والمنطق وربما يضم إلى هد ي العلدوم
دراسددددددددددة علددددددددددم الحددددددددددديث،والعلوم الرياضددددددددددية ،وبع
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العلددددددددددوم األدبيددددددددددة:كعلم

العرو

،والبديع،والنصوص األدبية،كل لك حسدت رغبدة الطالت،واسدتعدادي للمشداركة

به ي المعارف.
وعلددى األعددم تكددون الدراسددة فددي ه د ي المرحلددة فرديددة،وان كددان مددن الممكددن أن
يشترك عدد من الطالت في در

من ه ي الدرو .

وللطالددت حريددة اختيددار المدددر ،والمكان والزمددان والكتات،حسددت اتفدداق المدددر
والتلمي  ،والمهم في ه ي المرحلة أن يوفر األستا للطالت حرية الن ار معه بال ددر الد ي
يسدددع أفدددق الطالدددت وتفكيري.والغدددر

مدددن هددد ي الحريدددة التوجيددده والتمدددرين علدددى قدددوا

المالحظة،ومدا ه ي المرحلة من 5-3سنوات.
ثانيا -الدراسات الوسطى:
وقد يطلق عليها ((مرحلة السطوحننوي صد به ا المصطل الدراسة التي تشمل
متون الكتت االستداللية الف هية واألصدولية،ويتبع فيهدا محاكمدة اآلراا ومناقشدتها بحريدة
كاملددة ،وعلى األكثددر تكددون هد ي المرحلددة علددى أسددلوت الحل ددات ،حيددث يجتمددع أكثددر مددن
طالدت واحدد فدي مجلد

احدد المدرسدين المعروفين،ويختلدف عدددد الطدالت فدي كدل حل ددة

حست اختالف المدر ،وتفوقه في أسلوت التدري

وسعة إطالعه،كما أن الحرية مطل ة

للطالت في اختيار الكتات،والدر .
إن كتدددت السدددطوح كلهدددا اسدددتداللية ،وان دراسدددتها واالسدددتفادا منهدددا توسدددع هدددن
الطالت،وتمنحه قدرا خاصة إلقامة الدليل،أو رد البراهين والدعاوى.
وقددد تضددم هدد ي المرحلددة علددم الكالم،والفلسددفة اإللهية،والتفسير،وأصددول الحددديث
وأحوال الرواا،ومدا ه ي المرحلة (السدطوحنعادا مدن 6-3سدنوات،وقد تزيدد أحياندا،وإ ا
انتهى الطالت منها بإت ان استحق أن يسمى ((مراه اننبمعنى أنه م ارت لدرجة االجتهاد.
ثالثا -الدراسات العليا:
وقد تسمى ه ي المرحلة بدـ ((بحدث الخدارجنن ،والم صدود مدن ((البحثننالمحداورا
والمناقشة بين الطرفين،وقد أطلق على المرحلة األخيرا من الدراسة الجامعية الدينية اسم
البحث ،و لددددك لتددددوفر الحريددددة فددددي أعطدددداا الددددرأي ومناقشددددته والمؤاخدددد ا علددددى إيددددراد
اإلشكال،والدفاع واالستدالل،وتكون حجتهم موضع عناية األستا والطالت.
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والم صددود بمصددطل ((الخارجننالدددرو

التددي يتل اهددا الطددالت فددي ه د ي المرحلددة

الثالثة،واألخيرا،وأنها تكون خارج نطاق الكتت،يحاضر فيها األستا ويستمع إليه الطالت
دون كتات.
وه ي المرحلة يختص باألستا ية فيها كبدار العلمداا المجتهددين فدي الف ده واألصدول
وقددد يوفددق الطالددت فيهددا إلددى بلددوا درجددة االجتهدداد،وهي أعلددى درجة،وبه د ا تمتدداز ه د ي
الجامعة اإلسالمية في أسلوت التدري ،وفي حرية المناقشة والرأي،وفي درجتهدا العلميدة
العالية ،وقد تتطرق الدراسة إلى الم ارنة العلمية بين ف ه الم اهت اإلسالمية.
وميزا ه ي المرحلة عمق البحث ودقته،وسدعة أف ه،والحريدة الكاملدة فدي ن دد اآلراا
ومناقشتها مهما كان صاحبها،والى ه ا النهج الدراسي يعزى السدر فدي تطدور الدراسدات
الف هية واألصولية في جامعة النجف على مر ال رون.
ولعدددل نظدددرا واحددددا فدددي كتدددت الف ددده واألصدددول فدددي ال دددرنين الرابدددع والخدددام
مثال،وم ارنتها بكتت ال رون األخيرا،وبخاصة كتت ه ا ال رن نعرف مدى التطور ال ي
بلغه البحث العلمي في ه ا الشأن.
ومدا ه ي المرحلة تسدتمر لعددا سدنوات،حتى تدتم دورا كاملدة فدي أبدوات الف ده أو
األصول.1
ولددم تت يددد جامعددة النجددف بمحددل واحددد للدراسددة،إنما تتخد مددن الجوامدع والمدددار
الدينية-المعدا لسكن طالت العلوم،والصحن العلوي الشريف أماكن للتدري .2
والشيا ال ي البد من اإلشارا إليه هو:
إن أسات ا وطالت الجامعة النجفية على اختالف مراتبهم ومكانتهم ال يعتمددون فدي
تكاليف حياتهم المعيشية على راتت أو منحة من الحكومة المحلية،وال ي بلون موردا ً من
الدولددة ،إنما يعتمدددون بالدرجددة األولددى علددى مددوارد الح ددوق الدينيددة التددي تصددل المراجددع
الدينيدددددة،والعلماا الم صدددددودين فدددددي الحدددددوزا العلمية ،وهددددد ي الح دددددوق المؤلفدددددة مدددددن
الخم ،والزكاا،وباقي الموارد التي يجمعها بيت مال المسلمين ،و تصرف بنظر المرجع

1

 لزيادا اإلطالع علدى هد ي المراحدل الدراسدية،يراجع  :محمدد بحدر العلدوم -الدراسدة وتاريخهدا فدي النجف،ضدمن موسدوعةالعتبات الم دسة.قسم النجف 2/الجزا.107-91/ 7
2
 -لزيادا اإلطالع راجع :بحر العلوم -المصدر السابق.110 -107/ 7:
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الديني األعلى،للمشاريع الدينية واإلنسانية التي يطمئن فيها إلى رضا اإلمام المهدي عليه
السالم صاحت األمر الح ي ي،والمراجع والعلماا نوابه أيام غيبته.
وفددي نظددر المسددلمين الشدديعة األماميددة أن يكددون المرجددع الددديني،والعالم الربدداني
بعيدا ًعن مساعدا الدولة،وك لك طالت العلوم الدينية،كي يكونوا أحرارا ًفدي حيداتهم،وان
ال تددددتحكم فدددديهم سياسددددة الحكومة،وتسدددديرهم أجهددددزا النظددددام الحاكم،تطبي ددددا للحددددديث
الشددريف(( :إ ا رأيددت العلمدداا علددى أبددوات الملددوك ف ددل:بئ

العلمدداا وبددئ

الملددوك،وإ ا

رأيت الملوك على أبوات العلماا ف ل:نعم العلماا ونعم الملوكنن.
الفصل األول:
تأسي

الجامعة العلمية النجفية

اشددتهرت الجامعددة العلميددة النجفيددة مددن عهددد الشدديخ أبددي جعفددر محمددد بددن الحسددن
الطوسي،واستمرت في عطائهدا الفكدري طيلدة قرون،وهندا تددور أسدئلة البدد مدن اإلجابدة
عليها،هي :
 -1هل كانت النجف مركزا ًعلميا قبل عهد الشيخ الطوسي؟
ويبدو هنا اتجاهان:
احدهما -ي هت إلى وجود حركة علمية ساب ة في ه ي المدينة الم دسة.
وثانيهمددا -إن النجددف كانددت قاحلددة علميددا ً،وعنددد هجددرا الشدديخ الطوسددي إليهددا أوجددد فيهددا
حركة علمية.
حين نستعر

أقوال ال اهبين بوجود حركة علمية قبل هجرا الشيخ الطوسي

إليها،نراها تتلخص باآلتي:
 -1كددر السدديد ابددن طدداوو  -1وهددو مددن المختصددين بتدداريخ النجددف -بددان عضددد الدولددة
البويهي،2زار المشهد العلوي الطاهر عدام371هدـ،وتصدق،وأعطى الندا

علدى اخدتالف

طب اتهم،وكان نصيت الف راا،والف هاا ثالثة آالف درهم.3
 -2صدور اجازات علمية من النجف األشرف قبل ورود الشيخ الطوسي إليها،منها:
1

 غياث الدين عبد الكريم بن احمد،المعروف بابن طاوو ،والمنتهي نسبه إلى الحسن المثنى بن اإلمام الحسدن (عن،ولدد فديكددربالا سددنة 648هددـ،ونشأ فددي الحلددة،وكان تحصدديله فددي بغددداد،وتوفى بمشددهد اإلمددام موسددى بددن جعفر(عنالكاظميددة سددنة
693هـ.وحمل نعشه إلى مدينة جدي اإلمام علي بن أبي طالدت عليده السدالم،ودفن هنداك فكدان عمدري  45سدنة.لزيادا اإلطدالع
على ترجمته يراجع م دمة كتابه ((فرحة الغرىنن طبع النجف مطبعة الحيدرية1368هـ.
2
بن ركن الدولة الحسن بن أبي شجاع بويه،المنتهى نسبه إلى يزدجر ولد باجهدان عدام 324هدـ ،وتدوفى
 أبو شجاععام373هـ ببغداد،ترجمة:ال مي – الكنى واألل ات .433/2:
3
 -ابن طاوو  -فرحة الغري 114-113:وأشار ابن األثير -الكامل في التاريخ  705/8:طبع بيروت – الصادر.
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أ -مددا ن ددل أن مددن مشددايخ محمددد بددن علددي بددن الحسددين بددن بايويدده ال مددي  -المعددروف بددـ
((الشيخ الصدوقننالمتوفى سنة 381هـ  - 1محمد بن علي بن الفضل الكوفي،2سمع منه
سنة 354هـ عند ورودي إلى الكوفة،وهو في طري ه إلى الحج،وكان سماعه بمشدهد أميدر
المؤمنين. 3
ت -ما كري أحمد بن علي النجاشي – 4في ترجمة الحسين بن أحمد بن المغيرا أبي عبد
ح البوشنجي ما نصه:
[ كان عراقيا ً مضطرت الم هت،وكان ث ة فيما يرويه،له كتات((عمدل السدلطانننأجازنا
بروايتدده أبددو عبددد ح(الحسددين بددن جعفددر بددن محمددد المخزومددي الخزازنالمعددروف بددابن
الخمري،الشيخ الصال بمشهد أمير المؤمنين (عن سنة أربعمائة].5
 -3ورد كددددر لددددبع

البيددددوت العلميددددة التددددي لمعددددت فددددي النجددددف فددددي ال ددددرن الرابددددع

والخام ،ك د ل شددهريار،6وآل الطحددال،7وغيرها،وقددد جمعددت ه د ي البيددوت بددين الفضدديلة
وخدمة الروضة الحيدرية.8
 -4الن ابددة فددي النجف:وهد ا المركددز اقددرت إلددى المركددز الروحددي مددن غيري،ول ددد كددرت
الكتت المختصة أن عددا ً من األعالم تولوا ن ابة المشهد،منهم:
أ -السيد شدريف الددين محمدد المعدروف بدابن السددرا،أقام فدي النجدف عدام 308هدـ حتدى
توفي فيه.9
ت -ناصدر الدددين ،مطهر بددن رضددى الددين محمددد بددن علددي المنتهدى نسددبه إلددى السدديد عبددد
العظيم الحسيني،وقد تولى ن ابة المشهدين 10العلوي،والحسيني.
وهناك عدد من الن باا تولوا ن ابة األشراف في الكوفدة والنجدف لعلهدم فيمدا ي دارت
ه ا التاريخ.1
1

 ترجمة  :العالمة الحلي – الرجال147:طبع النجف.2
 ترجمة  :المام اني – الرجال 158/3طبع النجف.3
 م دمة كتات من ال يحضري الف يه – الصدوق19 :طبع النجف.4
 صاحت كتات الرجال،ترجمة :ال مي – الكنى واألل ات.207/2 :5
 النجاشي – الرجال /190/1:طبع دار األضواا – بيروت .19886
 آل شهريار،من األسر العلمية،البعيدا ال كر،ال ديمدة العهد،خددمت العلدم والدين،والمرقدد العلدوي عرفدت بدالنجف فدي ال درنالرابع،واشتهرت بال رن الخام .راجع(محبوبة – المصدر السابق402/2:ن.
7
 آل الطحال،أسرا علمية قديمة عرفت بالنجف -أيضا -بال رن الرابع،وب يدت حتدى أواخدر ال درن السداد الهجدري،من خددمالحضرا العلوية،تنست إلى الم داد بن األسود الكندي.راجع(محبوبة – المصدر السابق 423/2:ن.
8
 محبوبة المصدر المت دم402/2:و.4239
 البراقي – تاريخ الكوفة.223:10
 -البراقي – المصدر المت دم. 223:
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 -5علماا نسبوا إلى النجف قبل عهد الشيخ الطوسي،منهم:
أ -احمددد بددن عبددد ح الغروي ،يددروى عددن أبددان بددن عثمددان مددن أصددحات اإلمددام الصددادق
(عن.2
ت -شرف الدين بن علي النجفي،وصفه الشيخ الطوسي ب وله(( :كان صالحا ً فاضالنن.3
ج -عبد ح بن أحمد،أبو طاهر،كان معاصرا ًللشيخ المفيد.4
د -أحمددد بددن شددهريار،أبو نصددر،الخازن للحضددرا الغرويددة،كان مددن رجددال العلم،وحملددة
الحديث،معاصرا ً للشيخ الطوسي.5
وغير هؤالا كثيرون لو حاولنا تتبع تراجمهم.
 -6و هددت الددبع

إلددى أن الشدداعر الحسددين بددن أحمددد المعددروف بددابن الحجدداج 6انشددد

قصدديدته الرائعددة عنددد زيارتدده لمرقددد اإلمددام علددي عليدده السددالم فددي النجددف أواخددر ال ددرن
الرابع الهجري والتي مطلعها:
يا صاحت ال بة البيضا على النجف

من زار قبرك واستشفى لديك شفي

7

وجاا في ال صيدا البيت التالي:
وقل سالم من ح السالم على

أهل السالم،وأهل العلم والشرف

وأنه أشار به ا البيت إلى أهل العلم الساكنين في النجف األشرف،والمجاورين ل بر اإلمام
علي عليه السالم. 8
ه ي هي أهم م ومات ال اهبين إلى ال ول بأن الجامعة العلمية في النجدف كاندت قبدل
هجر ا الشيخ الطوسي.ومن ه ي الم ومات انسابت األفكار فدي التحديدد التدأريخي لتأسدي
الجامعة النجفية،وتكاد تنحصر في اتجاهين:
األول – أنهددا تأسسددت علددى يددد الشدديخ المفيددد محمددد بددن محمددد بددن النعمددان،المتوفى عددام
413هـ .1
1

 راجع :البراقي – المصدر السابق . 226 -223:2
 المام اني-الرجال.65/1:3
 المام اني – المصدر السابق. 83/2:4
 محبوبة – المصدر السابق. 404/2:5
 محبوبة – المصدر المت دم.402/2:6
 م ن شعراا العصدر البويهي،جمدع بدين الجدد والهزل،وكدان معاصدرا ً للشدريفين المرتضدى والرضدي،له ديدوان شدعر،توفىعام 391هـ،ودفن بالكاظمية.راجع ترجمتده في:الثعدالبي -يتيمدة الددهر،104 -31/3:والدزر كلدي – اإلعدالم،49/2 :وال مدي-
الكنى واألل ات.251/2:
7
 األمين السيد محسن -أعيان الشيعة 433/5:طبع بيروت الطبعة الثانية.8
 -شم الدين،محمد رضا -حديث الجامعة النجفية11:طبع النجف.
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وه ا الرأي يب ى مفت را ً إلى دعم تأريخي،فال ي ن رؤي في حدود تتبعي لم أعثر
على سند يؤكد على انت ال الشيخ المفيد إلى النجف كمهاجر إليها،وأقام مدرسة علمية
فيها.
الثدداني– إن تأسددي

الجامعددة ينتهددي إلددى أبعددد مددن ه د ا،ويربط امتدددادها إلددى معهددد

الكوفددة العلمي،والد ي شدديد أركاندده اإلمددام علددي عليدده السددالم،وبلغ أوجدده فددي عهددد اإلمددام
الصددادق عليدده السددالم،وقد ن ددل عددن الحسددن بددن علددي الوشدداا 2أندده قددال:أدركددت فددي ه د ا
المسجد-الكوفة -تسعمائة شيخ كل ي ول:حدثني جعفر بن محمد عليه السالم.3
وه ا ال ول مستبعد ألمرين:
األول -إن مرقددد اإلمددام علددي عليدده السددالم لددم ينكشددف أمددري إال فددي عهددد هددارون
الرشيد-الخليفة العباسي -في حدود سنة 170هـ،أو بعد 180هـ،ثم جاوري النا .4
ولم ت كر لنا المصادر بأن النجف كان يسدكنها أحدد قبدل هد ا التداريخ،وحتى بعددي
بصورا يمكن ال ول بانت ال بع

العلماا وطالت العلم إليها.

اللهم إال على ادعاا أن النجف والكوفة كانتا واحدا،ولم ندر مدا يددعم هد ا ال دول إال
مددا ي ولدده بع د

المح ين:بددأن النجددف كانددت تعددد جددز ًا مددن الكوفددة فددي ال ددرن الخددام

الهجري.5
الثدداني– إن االفتددرا

بددأن النجددف ضددمت بعد

العلمدداا بعددد انت ددالهم مددن الكوفددة

كونوا معهدا ًعلميا ً -يشار إليه -يب ى محتاجا إلى دليل يدعمه،وال دليل لدينا عليه.
بحيث ّ
-2الجامعة العلمية النجفية أسسها الشيخ الطوسي.
وهندداك العديددد مددن المددؤرخين يؤكدددون أن الجامعددة العلميددة فددي النجددف األشددرف
تأسست على يد الشيخ أبدي جعفدر الطوسدي،محمد بدن الحسدن،بعد انت الده إليهدا مدن بغدداد
عام449هـ علدى اثدر فتندة طائفيدة هوجاا،عصدفت بشديعة بغدداد وهدددتها بالفنداا،وأودت
بحياا آالف المسلمين من السنة والشيعة.
والظدداهر أن هدد ي العاصددفة ال اسددية هبددت علددى العددراق،حين اشددتد الصددراع بددين
الخالفتدددين العباسدددية فدددي العراق،والفاطميدددة فدددي مصدددر،على إسددد اط الحكدددم العباسدددي
1

 ترجمة:النجاشي– الرجال،327/2:والطوسي-الرجال.514:2
 ترجمة:ال مي  -الكن واألل ات.246/2:3
 البراقي  -المصدر السابق.408:4
 المستوفى  -نزهة ال لوت.134:5
 -محمد صادق بحر العلوم -م دمة رجال الطوسي.27:
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ببغداد،وامتددداد الحكددم الفاطمي،واسددتمرت ه د ي العاصددفة تمددزق األمددة اإلسددالمية بضددع
سنوات بلغت روتها عام449هـ،حيث تغلدت التيدار الفداطمي،وقطع الخطبدة عدن الخليفدة
العباسددي حين د اك،وهو:أبو جعفددر عبددد ح بددن أحمددد،والمل ت بددـ ((ال ددائم بددأمر حنن 1فددي
بغداد وغيرها من المناطق العراقية وخطت للخليفة الفاطمي،معد بن علي بن الحاكم بأمر
ح،والمل ت بـ ((المستنصر باهللننأبو تميم المتوفى عام487هـ  ،2ممدا اضدطر أن يكاتدت
ال ددائم بددأمر ح العباسددي السددلطان محمددد بددن ميكائيددل السددلجوقي،والمل ت بددـ ((طغددرل
بكنن،3ويدعوي إلى بغداد مستنجدا ًبه،طالبا إن ا ي من الوضع ال ي هدو فيده،وإعادا المجدد
العباسي،وكان حين اك في خراسان فلبى الطلت،ودخدل بغدداد عدام447هدـ،ودارت حدرت
وفددتن شددديدا بددين أتبدداع الطددرفين كددان مددن جرائهددا أن كبسددت دار أبددي جعفددر الطوسددي -
متكلم الشيعة بالكرخ -وأخ ما وجد عندي من دفاتر،وكرسي -كان ال ائم بأمر ح العباسي
أعطاي له،يرقى عليه حين الدر

والخطت ،وهو نوع مدن الت ددير يعطدى لمدن بلدغ مرتبدة

سامية في العلم يتميز بها على أقرانه،-وأضيف إليه ثالث سناجق بي

(وهي راياتنكان

الزوار من أهل الكرخ -قديما -يحملونها معهم إ ا قصددوا زيدارا الكوفدة ،فدأحرق الجميدع
وهرت أبو جعفر الطوسي،ونهبت داري ..4وتضيف الرواية:
فددي مشددهد اإلمددام موسددى بددن جعفددر عليدده السالم،ومسدداجد الكددرخ،أقيم األ ان بددـ ((
الصددالا خيددر مددن النددومننعلى رغددم أنددف الشدديعة،وأزيل مددا كددانوا ي ولوندده فددي اآل ان
من((حي على خير العملنن -على حد قول الراوي.5-
وتتابع الرواية،فت ول في وصف األحداث الطائفية الدائرا حينها:ودخل منشد وأهدل
السددنة إلددى الكرخ ،وهددو مع ددل الشدديعة فأنشدددوا األشددعار فددي مدددح الصددحابة،وت دم رئددي
الرؤساا إلى ابدن الندوى – مددير شدرطة طغدرل بدك -6ب تدل أبدي عبدد ح الجدالت -شديخ

1

 من خلفاا الدولة العباسية،ولد عام391هـ ولي الخالفة بعد أبيه ال ادر باهلل عام،442واستمر فيهدا حتدى عدام 467هدـ ،وفديخالل حكمه كانت حوادث طائفية هوجاا كادت تفنى بغداد والعراق راجع:ابن األثير -الكامل في التاريخ:
حوادث 442هـ452-هـ.
2
 ترجمة:الزر كلي – اإلعالم.267/ 7 :3
 طغرل بك،أول ملوك الدولة السلجوقية،ولد عام385هـ،ملك في إيران والعدراق وحدين أرجدع بغدداد للحكدم العباسدي خطدتابنة ال ائم العباسي،فزوجها أبوها منه ومكث معها مدا قصيرا،وكان مريضا حينها توفى بالري عدام.455راجدع  :ابدن تغدري
بردي -النجوم الزاهرا73/5 :طبع مصر.
4
 ابن الجوزي -المنتظم127/8:و.1795
ابن تغري بردي -المصدر السابق. 59/5:
6
 استظهر أن ابن النوى كان من شرطة طغرل بك ف د كر ابن الجوزي في المنتظم179/8:حوادث سدنة  449جاا((وفيهدااستعفى ابن النوى من الشرطة فأعفىنن.
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البزازين ببات الطاق -لما كان يتظاهر به من الغلدو فدي الرف

،ف تل،وصدلت علدى بدات

دكانه.1
إ ا ً فالفتنة الطائفيدة بلغدت روتهدا فدي بغدداد خاصدة،ولم يسدلم منهدا الشديعة وكدان
نصددديت الشددديخ الطوسدددي منهدددا كبيدددرا ً باعتبددداري الشخصدددية الشددديعية األولدددى،وعلمهم
المبرز،ممددا اضددطري أخيددرا ً -رغددم مكانتدده فددي بغددداد -أن يهدداجر إلددى النجف،واختارهددا
م را ً له،ومركزا ً لحركته العلمية.
فالنجف األشرف تمتعت بميزات خاصة فُضلت على ب ية المدن العراقية منها:
-1أنهدددا تضدددم مرقدددد إمدددام العلدددم والفضددديلة،أمير المدددؤمنين علدددي بدددن أبدددي طالدددت عليددده
السددالم،وفيها تربددة قابلددة للنمددو العلمي،و لددك لوجددود بعد

األعددالم ال د ين سددب وا شدديخنا

الرائد واتخ وا مجاورا اإلمام علي عليه السالم مركزا ً وم را ً ًلهم.
-2إن النجف تتكيا على الكوفة،وه ي المدينة علوية في اتهدا،وهي وإن وقفدت فدي فتدرا
ضددد أئمددة أهددل البيددت علدديهم السددالم،وأتباع مدرسددتهم،إال أنهددا عددادت إلددى رشدددها بعددد
زمان،وأصبحت موئالً للشيعة،ومركزا ً للتوابين منهم ومنطل ا ً للثورات العلوية.
وإ ا كان ه ا الجانت متوفرا ً في مدينة اإلمام علي عليه السالم فالبد أن يكدون هدو
المفضل لدى الشيخ الطوسي،ال ي اضدطرته المشداكل الطائفيدة،وحوادثها الداميدة إلدى أن
يصمم على ترك بغداد.
وينتهي من ي هت إلى ه ا الدرأي إلدى أن الشديخ الطوسدي حدين انت الده إلدى النجدف
األشددرف عددام449هددـ ،وحددط رحلدده فيها،انصددرف إلددى البحددث العلمي،وج ّمددد الكثيددر مددن
أعماله االجتماعية من أجل ه ا الجانت،األمر ال ي ساعدي كل المساعدا على إنجاز دوري
العلمي العظيم،ال ي ارتفع به إلى مستوى المؤسسين.2
وبعد أن عرضنا الرأيين في تأسي

جامعة النجف العلمية،فإننا ال نستطيع أن ننفي

كل ه ا،كما ال ن بله كله ،وإنما المرج أن ن هت إلدى حدد وسدط ون دول بدأن النجدف قبدل
هجرا الشيخ الطوسي فدي عدام 449هدـ كاندت فيهدا جد ور علمية،وتضدم بعد

رجداالت

الفضل والعلم،اتخ وا من النجف االشرف بعد ظهور ال بر فيه م را ً لهم.

1

ابددن الجددوزي -المنددتظم172/8:ولزيددادا اإلطددالع علددى حددوادث ه د ي الفتنددة راجددع:علي إبددراهيم حسددن -التدداريخ اإلسددالميالعام/460:طبع ال اهرا.والسيوطي -تاريخ الخلفاا/417:طبع مصر.
2
 -الصدر -المعالم الجديدا/63:طبع النجف.
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ويدعم رأينا ه ا المرحوم المح ق الشيخ أغابزرك الطهراني،إ ي ول((:إنني أ هدت
إلى ال دول بدأن النجدف كاندت مدأوى للعلماا،وناديدا ً ًللمعدارف قبدل هجدرا الشديخ الطوسدي
إليها ،وأن ه ا الموضع الم د

أصب ملجأ للشيعة من أنشئت فيده العمدارا األولدى علدى

مرقددد اإلمددام أميددر المددؤمنين عليدده السددالم،لكن حيددث لددم تددأمن الشدديعة علددى نفوسددها مددن
تحكمدددات األمدددويين والعباسددديين،ولم يسدددتطيعوا بدددث علومهم،وروايددداتهم كدددان الف هددداا
والمحددددثون ال يتجددداهرون بشددديا ممدددا عنددددهم ،وكانوا متبدددددين حتدددى عصدددر الشددديخ
الطوسي،والى أيامه،وبعد هجرته،انتظم الوضع الدراسي،وتشكلت الحل ات الدراسية -كما
ال يخفى على من راجع أمالي الشيخ الطوسي،ال ي كان يمليه على تالم تهنن.1
وك لك يرى الدكتور مصطفى جواد 2بأن النجف كانت تضم أعالما بثدوا العلدم قبدل
الشدديخ الطوسددي،ثم ي ول:ويصددعت التصددديق،بأن الشدديخ أول مددن جعددل النجددف مركددزا ً
علميا ً.3
وكيفما كان فان وجود بع
لت بددل الوجددود العلمددي ال د ي تأس د

األعالم يساعد علدى االدعداا بوجدود أرضدية صدالحة
فددي عهددد الشدديخ الطوسددي ،ولددي

ال ددول بأندده كددان

وجودا ًعلميا حركا ً ونشطا ً في النجف قبل هجرا الشيخ الطوسي إليها.
 -3من هو الطوسي؟؟
تعرفه المصادر:
بأنه:الشدديخ أبددو جعفددر محمددد بددن الحسددن بددن علددي بددن الحسددن الطوسددي -نسددبة إلددى
طو

من مدن خراسان ،-والمعروف بـ (( شيخ الطائفةننمن رجاالت العلم،وجهاب تده

المبرزين.
ولد بطو

في شهر رمضان عدام385هدـ،وهاجر إلدى العدراق -لطلدت العلدم وحدط

رحله في بغداد عام 408هـ،وهو في الثالثة والعشرين من عمري.
وكانت بغداد حين اك تعج بعلماا المسلمين،كان من أبرزهم الشيخ المطلق للشديعة
محمدددددددد بدددددددن محمدددددددد بدددددددن النعمدددددددان العكبري،البغددددددددادي،المعروف بدددددددـ ((الشددددددديخ

1

 الطهراني -م دمة تفسير التبيان -للشيخ الطوسي/11:طبع األمين-النجف.2
 من أعضاا المجمع العلمي العراقي توفى عام1969ترجمة:الزر كلي –األعالم.230/7:3
 -د .مصطفى جواد -نظرات في ال ريعة:م ال منشور في مجلة البيان النجفية/1 :ع/6ص.133
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المفيدنن.1فالزمه،وت4تلم عليه،وب ي معه حتى سنة 413هـ حيث لبى الشيخ المفيد نداا
ربه.2
والزم الشددريف المرتضددى علددي بددن الحسددين الموسددوي،المتوفى عددام436هددـ 3بعددد
أستا ي الشيخ المفيد،واستفاد من علمه ومالزمته،وكان موضع عنايته واهتمامه مما ميدزي
عن سائر تالم ته،4وب ي مالزما ًله طيلة ثالث وعشرين سنة.
وفددي عددام436هددـ اسددتجات السدديد المعظددم إلددى دعددوا ربه،وعنددد اك كددان الشدديخ
الطوسي المرش الوحيد لمركز الزعامة الدينية للشديعة فدي العدراق ،وتهافدت المسدلمون
عليه لالستفادا منه،وأصبحت داري في الكرخ ببغداد مأوى األمة ،والتف حوله عدد كبيدر
من أهل الفضل والعلم للتلم ا عليه،حتى قدر عدد تالمي ي -في بع

المراحدل -بثالثمائدة

من أهل العلم والفضل،ومجتهدي الشيعة،فضال عن عدد كبير من سائر المسلمين.5
وباتساع أفق ه ي الشخصية العلمية،وما بلغ به من العظمة والمنزلة جعدل لده ال دائم
بأمر ح العباسي،أبو جعفر عبد ح كرسيا للكالم واإلفادا ،6وهو ت دير كبيدر مدن الخليفدة
العباسي لل ي يبلغ منزلة كبيرا من العلم تميزي عن باقي العلماا.
قالوا فيه:
(( ...رجل واحد ي ال له(الشيخ الطوسين،مع أن مدينة(طو نالتي ينتست إليهدا ال
تعتمد في شهرتها ومجدها على غيرها -على كثرا من أنجبت على طول تاريخها المديد-
من مشاهير الرجال في عالم العلوم،واآلدات،والسياسة،والحرت،ووفرا مدن ينتسدت إليهدا
قبددل الشدديخ وبعدددي مددن الشدديوخ والعلماا ،لددك ألندده -فددي الح ي ددة -رجددل ف د بددين علمدداا
اإلسالم،رفعته مؤلفاته الكثيرا العدد،وجهودي العلمية المثمرا إلى مرتبدة عاليدة ممتدازا،ال
ينافسه فيها أحد ،فاستحق بد لك أن يمنحده مواطندوي هد ا الل ت،تشدريفا لده بدين جميدع مدن
ينتسبون إلى مدينتهم -ات المجد التليد -واستحق الشديخ عندد الشديعة ل بدا ً آخدر يزيدد عدن
الل ت األول في مغزاي،ويعبر بفصاحة -ال مثيل لها-عن جميل ت ديرهم إياي،ويعين منزلته

1

 وقد يطلق عليه ((ابن العلمننراجع :اليافعي – مرآا الجنان،حوادث سنة 413هـ.2
 ترجمة:الزر كلي – األعالم. 21/7:3
 ترجمة:الزر كلي  -األعالم. 278/4:4
 علي خان  -الدرجات الرفيعة 460:طبع النجف.5
 اغابزرك – م دمة تفسير التبيان.80:6
 -بحر العلوم -م دمة الر جال.31:

26

بين جميع الطائفة االثني عشرية،و لك إ يل بونه بـ(شيخ الطائفةن ،وإ ا أطلدق احدد هد ين
الل بين،أو كالهما على شخص لم ينصرف هن العارفين إلى شخص سواي....نن.1
ل ددد بلغددت منزلددة الشدديخ الطوسددي فددي بغددداد أوجهددا بددين علمدداا العصددر مددن جميددع
الطوائف وبلغ قبول أهل السدنة لده إ اعتبدري بعد

المدؤرخين أنده مدن أعالمهم،وينتمدي

إلى الم هت الشافعي،2
وبعضهم نسبه إلى االعتزال 3وه ا كله خطأ ال غبار عليه،وان الشيخ من أركان الم هت
الجعفري وحاز الث ة التامة من طب ات الشيعة جمعاا في رواية الحديث وتحليله.4
وأخيرا ً:
فان((الطوسي كان شيخ الطائفة في عصري غير منازع،ول د كان من أعيدان ال درن
الهجري،وكتبدده موسددوعات ف هيددة وعلميددة،ودر

الخددام

الف دده الم ددارن،ولم ت تصددر

دراساته على ف ه األمامية وعلومهانن.
ثم أضاف المتحدث عن الشيخ الطوسي قوله:
وإنندا قبدل أن نتددرك الكدالم فدي كتددت الطوسدي البدد أن ند كر ت دديرنا العلمدي لد لك
العالم العظيم،وال يحول بيننا وبين ت دديري نزعتده الطائفيدة،أو الم هبيدة ،فدإان العدالم ي ددر
لمزاياي العلمية،ال آلرائه ونحلته ،وال نود أن يكون االخدتالف المد هبي حدائال ً بينندا وبدين
ت ديري.
وإننددا -شددهد ح -مددا جعلنددا االخددتالف المد هبي،أو الطددائفي مانعددا ًيمنددع مددن الت دددير
للرجال،وإن خالفناهم في األفكار....
وان الشدددديخ الطوسددددي قددددد خدددددم المدددد هت الجعفددددري بدراسدددداته الم ارنة،وبتعبيددددد
مسالكه،وبالكتابات المت صية ألطراف مسائلة...
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وانه ككتات ال درن الخدام

الهجدري قدد أوتدي أسدلوبا ً قويمدا ً يكتدت الف ده فدي لغدة

سددهلة معبددرا موضددحة ،ألعددوص المسددائل وأعم هددا بحيددث يجعلهددا قريبددة دانيددة مألوفددة
معروفة.
ول لك ح ت علينا تحيته،وحق علينا ت ديري،مع مخالفتنا له في الم هت.1
وهك ا دبت في النجف حركة علمية نشيطة بفضدل شديخنا الرائد،وتوطددت أركانهدا
بمددرور الزمن،حتددى بددرزت مظدداهر الحيدداا العلميددة المرتبددة واضددحة للعيان،وأصددبحت
الجامعة تضم عددا ً من طالت المعرفة ال يستهان بهم،وأخ ت تتكاثر يوما ً بعد يوم.
هل الطوسي ن ل حوزته معه من بغداد؟
وقبل أن نختم الحدديث فدي هد ا الفصدل البدد أن نعرف:هدل أن الشديخ -قدد

سدري-

حددين انت ددل مددن بغددداد إلددى النجف،انت ددل طالبدده معدده -وال د ي تجدداوز عددددهم العشددرات-
وشاركوي في تأسي
رجحددت بع د

الحوزا العلمية،أم انه انت ل إليها بمفردي؟
المصددادر:أن الشدديخ عنددد هجرتدده إلددى النجددف انفصددل عددن حوزتدده

العلمية التي أسسها ببغداد،وأنشدأ فدي مهجدري النجدف حدوزا جديدا،واسدتندت فدي دعواهدا
إلى عدا مبررات أهمها ما يلي:
أوالً -إن مؤرخي هجرا الشيخ الطوسي إلى النجف لم يشيروا إطالقا ً إلى أن تالم ا
الشيخ في بغداد راف وي،أو التح وا به فور هجرته إلى النجف.
ثانيددا ً -إن الدددور ال د ي أداي ولددد الشدديخ الطوسددي،أبو علددي الحسددن بددن محمددد بددن
الحسن 2يدل علدى حداثدة الحوزا،ف دد تزعمهدا بعدد أبيده،ومن المظندون أنده كدان فدي دور
الشبات حين هجرا والدي ،لك النعدام تاريخ والدته،ووفاته،ولكن الثابت تاريخيا أنده كدان
حيا في سنة515هـ،أي إنه عار بعد هجرا الشيخ قرابة سبعين عاما،وي كر عن تحصيله
أنه كان شريكا في الدر

عند أبيه مع الحسن بن الحسين ال مي،وال ي يدرج كونده مدن

الطب ة المتأخرا،كما ي ال أن أبداي أجدازي سدنة 455هدـ،أي قبدل وفاتده بخمسدين عامدا،وهو
يتفق مع حداثة تحصيله.

1
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فإ ا عرفنا أنه خلف أباي في التدري  ،والزعامة العلمية للحوزا في النجدف بدالرغم
من كونه من تالم ته المتأخرين في أغلت الظن استطعنا أن ن در المسدتوى العلمدي العدام
له ي الحوزا،ويتضاعف االحتمال في كونها حديثة التكون.
والصورا التي تكتمل لدينا على ه ا األسدا

هدي:أن الشديخ الطوسدي بهجرتده إلدى

النجف انفصل عن حوزته األساسية في بغداد،وأنشأ حوزا جديدا فدي النجدف وتفدرا فدي
مهجري للبحث،وتنمية العلم.1
وعلى كل حال فان الحوزا العلميدة التدي أسسدها الشديخ الطوسدي فدي النجدف كاندت
فتحا ً كبيرا ً،وفي الوقت نفسه كانت نواا للجامعة العلمية التي عاشت األجيال ،ومن لدك
التدداريخ دخلددت مرحلددة علميددة منتظمة،اسددتمرت بددين الشدددا والضددعف،وقطعت أشددواطا ً
بعيددددا فدددي مسدددتواها العلمي،ومسددديرتها الجامعيدددة،وهي تسدددجل لمؤسسدددها دور ال يدددادا
والزعامة بكل ت دير وإكبار.
الفصل الثاني:
األدوار التي مرت على النجف في مسيرتها العلمية
خالل ه ي المسيرا الطويلدة والشداقة-والتدي تكداد تصدل إلدى اآللدف عدام -تمدر هد ي
الجامعة بادوار يمكننا حصرها بثالثة ادوار مهمة نعرضها بشيا من اإليجاز.
الدور األول -لجامعة النجف
 -1الطوسي مؤس

الجامعة:

بدأ ه ا الدور بانت ال الشيخ الطوسي -رحمه ح -إلى النجف،حيث أس

فيها حوزا

علميددددددة منظمددددددة ات حل ات،لهددددددا خصوصدددددديتها فددددددي التدري ،فوضددددددع كتبددددددا فددددددي
الف ه،واألصددددول،والحديث ،بحيث أصددددبحت موضددددع اهتمددددام الف هدددداا واألصددددوليين مددددن
بعددددي ،ومن ابدددرز هددد ي الكتدددت(( :المبسدددوطنن فدددي الف ه،و((العددددانن فدددي األصدددول،وفي
الحديث((الته يتننو((االستبصارنن ،وأضددددددددددداف لهمدددددددددددا فدددددددددددي الف ددددددددددده الم دددددددددددارن
كتابه((الخالفننوكللها بكتابه((التبيانننفي التفسير.
1
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إلى جانت كتبه في الرجال،والع ائد،وغيرها من المؤلفدات الموسدوعية التدي كاندت
الحدوزا العلميددة بحاجددة إليهدا لغددر

التطددور الفكدري فددي تددراث أئمدة أهددل البيددت علدديهم

السددالم،والح ي ة((أن الفددارق الكيفددي بددين اتجاهددات العلددم التددي انطل ددت مددن ه د ا التطددور
الجديد،واتجاهاته قبل لك يسم لنا باعتبار الشيخ الطوسي حدا ً فاصالً بين عصرين من
عصور العلم،بين العصر العلمي التمهيدي،والعصر العلمي الكامل.
ف د وضع ه ا الشيخ الرائد حدّا ًللعصر التمهيدي،وبدأ به عصدر العلدم الد ي أصدب
فيه الف ه واألصول علما ً له دقته،وصناعته،و هنيته العلمية الخاصةنن.1
وبعددد ه د ا ف ددد اسددتمر شدديخنا الرائددد فددي جهددادي العلمي،والعمددل الدددائت فددي تنظدديم
الوضع الدراسي،حتى خطا على عهدي الشريف خطوات سريعة بحيدث أصدبحت الحدوزا
العلمية الفتية في النجف تربو على عدد من رواد الفضيلة والعلم قوامها الفتية التي التفت
حولددده مدددن أوالدي ،والدددراغبين فدددي االلتحددداق بالدراسدددات الف هيدددة مدددن مجددداوري ال بدددر
الشدددددريف،وأبناا الدددددبالد ال ريبدددددة منه،كالحلدددددة ونحوها ،ونمدددددت الحدددددوزا علدددددى عهددددددي
بالتدريج،وبرز فيها العنصر المشهدي -نسبة إلى المشهد العلوي.2 -
 -2بعد الشيخ الطوسي:
وحدين لبدى الشديخ الطوسددي ندداا ربده،منيت الجامعددة العلميدة بخسدارا كبددرى،ولكن
مسدديرا الجامعددة اسددتمرت ولددم يبدددو عليهددا التلكددؤ ،ف ددد قددام الحسددن بددن محمددد بددن الحسددن
الطوسدددي المعدددروف بدددـ ((أبدددي علدددي الطوسدددينن بددددور كبيدددر فدددي ديمومتها،وزعامدددة
حوزتها،بحيث لم يطرأ آي تغيير عليها بعد وفاا رائدها ومؤسسها الشيخ الطوسي.
وكان الشيخ أبو علي الطوسي ،أحد تالمد ا والددي فدي الحدوزا العلميدة النجفيدة،ولما
توفى الشيخ،وتصدى تالمي ي لتحمل أعباا مهمة استمرارية الجامعة،كان ولدي الشديخ أبدو
علي أكثر من غيري من تالمي الشيخ الطوسي استعدادا ً ،وقابلية لتحمل أعباا المسدؤولية
الجامعية،وتسيير الحركة العلمية فيها.
وقددد وصددفته بع د

المصددادر بعبددارات اإلجددالل والتكريم،ممددا تدددل علددى مكانتدده

الكبيرا في الجامعة النجفية ،ي ول ابن حجر 3به ا الشأن ((:ثم صار ف يه الشيعة،وإمامهم

1
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بمشددهد علددي رضددي ح عندده،وهو فددي نفسدده صدددوق مددات فددي ح ددود الخمسددمائة،وكان
متدينا.....نن.1
وتحدثت عنه المصادر الحديثة ف الت:
((وقدددد خلدددف أبددداي علدددى العلدددم والعمل،وت ددددم علدددى العلمددداا فدددي النجف،وكاندددت الرحلدددة
إليدده،والمعول عليدده فددي التدددري

والفتيا،وإل دداا الحددديث وغيددر لك،وكددان مددن مشدداهير

رجال العلم،وكبار رواا الحديث،وث اتهم،وقدد بلدغ مدن علدو الشأن،وسدمو المكاندة أن ل دت
ت((المفيد الثداني نن،وقدد تخدرج عليده عددد مدن حملدة العلدم والحديث،وتصددر المرجعيدة
وكثدرت الروايدة عنده ،وب ى رافعدا مشدعل العلدم فددي جامعدة أبيده العلميدة إلدى مدا بعدد عددام
515هـ .2
وما أن انت ل الشيخ أبو علي إلى رحمة ربه،حتى ت دم ولدي أبو نصر محمد بن أبي
علي الحسن بن أبي جعفر محمدد بدن الحسدن الطوسدي إلدى تدزعم الجامعدة النجفيدة،وكان
أهال ً له ي الزعامة للجامعة العلمية.
ف ددددد عرفتدددده المصددددادر بأندددده ((:مددددن أعدددداظم العلماا،وأكددددابر الف هدددداا وأفاضددددل
الحجج،واثبدددت الدددرواا وث اتهم،ف دددد قدددام م دددام والددددي فدددي النجف،وانت لدددت إليددده الرياسدددة
والمرجعية،وت اطر عليه طالت العلم من شتى النواحينن.3
وفددي عددام540هددـ تددوفى حفيددد الشدديخ الطوسددي محمددد بددن الحسددن،ال ي وصددفه ابددن
العماد الحنبلي 4ب وله:
((وفيهددددا تددددوفى أبددددو الحسددددن محمددددد بددددن الحسن...شدددديخ الشدددديعة وعددددالمهم،وابن
شيخهم،رحلت إليه طوائف الشيعة من كدل جاندت إلدى العراق،وحملدوا إليده،وكان ورعدا ً
عالما ًكثير الزهد ،ولو جازت على غير األنبياا صالا صليت عليهنن.5
 -3بعد آل الطوسي:
ولم ت ف حركة الجامعة العلمية بعدد آل الطوسدي،أنما قامدت أسدرا آل الخدازن 6فدي
دعم الجامعة النجفية ،ومن أشهرهم علي بدن حمدزا بدن محمدد بدن احمدد بدن شدهريار وقدد
1
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 اغابزرك – م دمة تفسير التبيان.48/1:3
 اغابزرك – المصدر السابق.55/1 :4
 عبد الحي بن احمد المعروف بابن العماد الحنبلي،المتوفى سنة 1089هـ ترجمة :الزر كلي – األعالم . 290/3:5
 ابن العماد الحنبلي – ش رات ال هت في أخبار من هت 127 -126/4:طبع مصر.6
 -راجع عن ه ي األسرا،وقد تسمى ((آل شهريارننمحبوبة -ماضي النجف وحاضرها259/1:و.402/2
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وصفته المصدادر بأنده ((:أشدهر خزندة الحدرم العلوي،ضدم إلدى سددانة الحدرم السدبق فدي
العلوم الدينية،وكانت الرحلة إليده سدنة572هدـ،حين كثدر أهدل العلدم ورواد الحدديث،وكان
المعول عليه في إدارا رحى العلم بعد شيخ الطائفة،الشيخ الطوسدي – قدد

سدري-ـد وهدو

العاقددد لحل ددات الحددديث،والمتكفل بإل ائدده،وكان عالمددا ً فاضددال ً،وكددان مددن رجددال ال ددرن
الساد نن.1
واستمرت الجامعة النجفية في حركتها العلميدة مدن بعدد الشديخ الطوسدي حتدى أطدل
عهد محمد بن احمد بن إدري

الحلي المتوفى سنة 598هـ 2سبط الشديخ الطوسدي وشديخ

الف هاا في الحلة.وقد توج الحركدة العلميدة فدي الحلة،ونشدطت إلدى حدد كبير،وكدان عهددي
إي انا ً بانت ال الحركة العلمية إلى الحلة،وقد تكاملت عناصر ه ا االنت ال في أوائل ال درن
السابع الهجري.
والشيا ال ي يجت أن يشار إليه -ولو بإيجاز -هو:أن آراا الشيخ الطوسدي الف هيدة
ب يت هي األسا

في الجامعة العلمية،وأخ ت أفكار من تالي من أعالم ه ا المعهدد تنسدج

حولها،وال تتعداها مناقشة،أو خروجدا عليهدا وهدو فدي حسدابات الفكدر الشديعي،ال ي ي دوم
على االجتهاد وبلورا الرأي يعد جمودا ًفي الوقوف على رأي واحد طيلة ه ا الزمن،ول ا
نرى الشيخ ابن إدري

عندما بلغ من العلم مرتبة سامية،خرج على آراا الشيخ الطوسدي

– مع كونه جدي ألمه((،-وهو أول من فت بدات الطعدن علدى الشديخ الطوسدي،و إال فكدل
من كان في عصر الشيخ أو من بعدي ،أنمدا كدان يحد و حد وي غالبدا إلدى أن انتهدت النوبدة
إليهنن.3
وه ي الف را تل ي لنا ضدواا ًعلدى مدا قدام بده ابدن إدريد

بالنسدبة آلراا جددي الشديخ

الطوسي وأفكاري العلمية،والتي كادت تسيطر على الجامعة العلمية فدي النجدف طيلدة مئدة
عام أو أكثر،وتعي ها عن التجديد،والتفاعل الفكري،وإنهداا عامدل الت ليد،والوراثدة العلميدة
الت ليديددة.ولعل سددديد الدددين الحمصددي - 4وهددو مددن أعددالم األماميددة فددي ال ددرن السدداد

1

 محبوبة – المصدر السابق.405/2:2
 راجع  :بحر العلوم -الدراسات وتاريخها في النجف.ضمن موسوعة العتبات الم دسة.47/7:3
 الخونساري– روضات الجنات/598:طبع إيران.4
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الهجري -لم يبالغ في وصف الفترا العلمية التدي تلدت الشديخ الطوسدي ب ولده ((:ولدم يبدق
لألمامية وقت على التح يق،بل كلهم حاكنن. 1
والح ي ة إننا على رغم ما نجدي في بع

المصادر بأن الفترا التي تلت وفاا الشيخ

الطوسي كانت من أنشط العهود بالنسبة للحركة العلمية في الجامعدة النجفيدة وان الوضدع
الدراسي قد بلغ أوجه،وشيد عنفوانه في عصر أبدي علدي الطوسدي،وولدي أبدي نصدر،وآل
الخازن ،ولكن في الوقت نفسه لم تتمكن المصادر من إعطائنا صورا واضحة عن مالم
ه ي الفترا فيما يتعلدق بازدهدار الحركدة الفكريدة فدي الجامعدة النجفيدة،وكونها تكداد تكدون
مظلمة،والركود العلمي فيها أقرت إلى الواقع من غيري.
انت الها إلى الحلة:
باإلضافة إلى أن المصادر تحجم عن كر وضعية الحركة العلميدة فدي النجدف بعدد
ابن شهريار الخازن،وفي نف

قد لمع في الحلة،وبرز بعنف

الوقت نرى نجم ابن إدري

على مسرح الن د آلراا الشيخ الرائد،وكان ه ا البروز الدفعي الجريا قدد حدول األنظدار
إلى الحركة العلمية التي تدور رحاها في الحلة ،حتى تكاملدت عناصدر االنت دال فدي عهدد
نجدم الدددين جعفدر بددن الحسدن المعددروف بدالمح ق الحلددي،2و لدك فددي أوائدل ال ددرن السددابع
الهجري.وأصددب مجلدد

المح ددق الحلددي – كمددا تحددددي بعدد

المصددادر -يضددم قرابددة

أربعمائة مجتهد.3
واستمر التأجج العلمي ينير آفاق مدينة ابن إدريد

طدوال قدرون ثالثدة ودام حتدى

أواخر ال رن العاشر الهجري ،حين عادت المركزية العلمية إلى النجف،وب يت فدي الحلدة
حركة علمية بسيطة مفت را إلى شيا من الدفع والتوسع.
ولكددن مددع ه د ا االنت ددال فددالنجف ب يددت تحددتفظ بالطددابع العلمددي وبنيددت فيهددا ثددالث
مدار

يسكنها طالت العلوم الدينيدة،وأنتجت بعد

المؤلفدات فدي م ددمتها كتات((شدرح

الكافيددةننفي النحددو لمؤلفدده محمددد بددن الحسددن الرضددي،المتوفى عددام 686هددـ،4كمددا لمعددت
أسماا بع

األعالم ال ين كانوا في الجامعة النجفية،رغم أن الحلة جد بت األنظدار إليهدا

في صدد الحوزا.
1

 الصدر -المصدر السابق.67-66:2
 ترجمة رجال ابن داود83:وال مي -الكن واألل ات.135 -133/3 :3
 بحر العلوم -م دمة رجال الطوسي.19:4
 -ترجمة السيوطي – بغية الوعاا 567/1:والخونساري -روضات الجنات.286:
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الدور الثاني  -للجامعة النجفية
أشددرنا فيمددا ت دددم إلددى أن الحركددة العلميددة انت لددت مددن النجددف األشددرف إلددى الحلددة
وتكامل انت الها في ال رن السابع الهجري،وقد حفلت مدينة الحلة بجمهرا من األعالم كان
لهم شأن كبير في بروز الجامعة العلمية وتثبيتها هنداك طيلدة ثالثدة قدرون ،ولكدن النجدف
األشرف -رغم هجرا الحوزا العلمية عنهاـ ب يت تحتفظ بطابعهدا العلمدي إلدى حدد مدا،ولم
يأفل نجم معهدها تماما ً حتى النصف األخير مدن ال درن العاشدر الهجدري حيدث اسدتعادت
النجف مركزها العلمي،وكما تحددي بع

المصادر،فإن بداية لك كان فدي عهدد الم دد

أحمددد بددن محمددد األردبيلي،المتددوفى عددام 993هددـ.1ف ددد شددد طددالت العلددم الرحددال إلددى
النجف،وعادت من أعظم مراكز العلم،2بعد ضمور دام قرابة ثالثة قرون.
ووردت بشددأن عددودا الحيدداا للجامعددة العلميددة فددي النجددف بشددكلها الواض د دواعددي
متعددا من أبرزها:
أوال -العامل سياسي.
ولي

من الغريت أن يكون الددافع السياسدي عدامال لتنشديط حركدة علميدة فللسياسدة

أثر ايجابي في مثل ه ي األدوار،وال ول ال ي يرى أن عدودا الحركدة العلميدة إلدى النجدف
نتيجددة عامددل سياسي،سددندي الصددراع العنيددف -فددي حيندده -علددى مراكددز ال وا،والدددائريين
العثمددانيين والصددفويين،3والد ي تددأثر بدده العددراق فتددرا مددن الزمن،ف ددد اندددفع الصددفو يددون
إلحياا الحركة العلمية في الجامعة النجفية،وجعلها قوا دفاعية للشيعة،ومركزا ًمهما ي ابل
بغداد.
فددي حددين تحددتفظ بغددداد بحركددة علميددة سددنية تسددددها السددلطة العثمانيددة،وهي ات
عروق وأصالة قد يمتد عهددها إلدى السدلطة العباسدية التدي تنداوع الشديعة،تماما كمدا كدان
األمر في عهد البويهيين.
وال ينكددر أن العهددد الصددفوي فددي العددراق كددان مددؤثرا ً فددي دعددم الجامعددة النجفيددة
كمصدر مهم لإلشعاع العلمي المعبر عن فكر وف ه مدرسة أهل البيت عليهم السالم

4

الثاني – اإلصالح االجتماعي واألمني:
-1

راجع ترجمته :األمين -أعيان الشيعة. 80/3:
2
 السيد حسن الصدر – مراكز العلم للشيعة في أخر تكملة أمل األمل،والسيد محمد صدادق بحدر العلدوم -مجموعدة السالسدلال هبية (مخطوطن.
3
 راجع:العزاوي -تاريخ العراق بين احتال لين 323 / 3:عن الدولة الصفوية.4
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وإن ال ين يدرون عدودا الحركدة العلميدة للجامعدة النجفيدة كدان نتيجدة مدا طدرأ علدى
مدينددة النجددف األشددرف مددن اإلصددالح االجتمدداعي واألمني،ف ددد عددزي لددك االنكفدداا عددن
النجف،إلى:
 -1قلددة الميدداي فددي النجف ،وه د ا مددا عددولج فددي عهددد الشدداي إسددماعيل األول -أول ملددوك
الصفوية،1حيث حاول حفر آبار في النجف تستمد مااها من الفرات في الكوفة،واستمرت
المحاوالت من بعدي من قبل الصفو يين لحين عهد طهماست األول المتوفى عام 984هدـ
2

 ،ه ي المحاولة ساعدت على إسكان الندا

فدي هد ي المديندة التدي كاندت تعداني مدن قلدة

المياي.3
 -2هجوم األعرات المتكرر على النجف،حيث عانى النجفيون،والساكنون من المهاجرين
إليها األ ّمرين من لك.
 -3غالا األسعار نتيجة عوامل االستغالل،والمنتفعين.4
غير أن ه ين العاملين األخيرين عالجتهما الحكومة المحلية بداإلجرااات الصدارمة
التددي فرضددت لوضددع حددد لهد ين األمرين،فل ددد بنددي ((سددورنن يحمددي النجددف مددن الهجددوم
التخريبي من قبل الغزاا،واتُخ ت احتياطدات الزمدة تمندع المتالعبدين فدي األسدعار،وتدفع
المخاطر.
وقددد يك دون عددالج ه د ي األمددور الثالث:تددوفير المياي،واألمن،ومشددكلة الغددالا سددببا ً
لعودا الحياا العلمية في الجامعة النجفية،بعد أن رحلت عنها ثالثة قرون،ولكن ال أحسبها
أسبابا ً رئيسة في أسبات االنت ال.5
وال د ي أخالدده أن الدددافع الرئيسددي لبعددث الحيدداا الفكريددة أو تنشدديطها فددي الجامعددة
النجفية،يعود إلى عاملين رئيسين:
احدهما ــ الضمور العلمي في الحلة وال ي بدأ بعد عهدد الشديخ أبدو عبدد ح الم دداد
السوري المتوفى عام 826هـ،6وأدى ه ا الضدمور إلدى توزيدع التوجده العلمدي إلدى جبدل

1

 احمد مجيد عيسى – الدراسة في النجف -مجلة البيان2 :ص.7322
 احددد ملددوك الصددفو يددين تددوفى عددام 984هددـ راجددع ترجمتدده في:البراقددي– تدداريخ الكوفددة 200 -197:ومحبوبددة – ماضدديالنجف.192 /1 :
3
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عامل 1بعد انت ال محمد بن

العداملي،المعروف بالشدهيد األول مدن الحلدة إليده فدي

بداية النصف الثاني من ال رن الثامن.2
ثانيهما ــ بروز الجامعة العلمية في النجف األشرف في ال درن التاسدع،وتكاملها فدي
عهد الم د

األردبيلي،ال ي أعداد إلدى الجامعدة النجفيدة الث دة العلمية،فتوافدد طدالت العلدم

إليها من كل حدت وصوت في حدود الوطن اإلسالمي الكبير.
إن ه ي الفترا التي حفلت الجامعة العلمية فدي النجدف -فدي دورهدا الثداني -بمظداهر
علمية يمكن حصرها باآلتي:
األول -النمو العلمي.
ل د كان للنمو العلمي في الجامعة العلمية النجفية وضوح بارز،في مجاالته المتعددا
كالف ه،وأصدددددددددول الف ه،والتفسدددددددددير،وعلوم ال رآن،والحديث،والع ائدددددددددد،والمنطق،وعلم
الرجال،باإلضافة إلى كثير من الكتت األدبية،وه ي الثروا الفكرية المتنوعة كان لها أكبر
األثر في بلورا ال هنية في الجامعة النجفية في ه ا الدور.3
الثاني -ظهور الحركة األخبارية.
وفي ه ا الدور بدأت ج ور الحركدة اإلخباريدة،ثم تبلدورت علدى يدد أبدرز زعمائهدا
المرحوم الميرزا محمد أمين االسترابادي المتوفى عام 1033هـ،4وكان اثر ه ي الحركدة
أن صدمت علم األصول،وعرضته لحملة قوية،5جمدته زمانا ً ،وإن لم يتوقف نهائيا،وكان
على الجامعة النجفية باعتبارها المركدز العدالي العدام للشديعة أن تتل دى هد ي الصددمة بكدل
صبر،وح ر.
فاألخبارية ت ول:بمنع االجتهاد في األحكدام الشدرعية،وتعمل باألخبدار الدواردا عدن
النبي (صن ،وعن أهل بيته (عن.وترى أن ما في الكتت األخبدار األربعدة -المعروفدة عندد
اإلماميددة،وهي:الكافي للكلينددي،ومن ال يحضددري الف يدده –للصدددوق،والته يت واالستبصددار
للطوسي – قطعي السند،أو موثوق بصدوري،فال حاجة إلى البحث عن سندها.

1

 يطلق جبل عامل على جنوت لبنان حاليا راجع الف يه – جبل عامل في التاريخ15:طبع دار األضواا – بيروت .19862
 ترجمة:ال مي – المصدر السابق.346/2:3
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كما ترى عدم الحاجة إلى تعلم أصول الف ه،وتس ط مدن أدلتده دليدل اإلجمداع ودليدل
الع ل،وت تصر على ال ران،والخبر،فل لك عرفت باألخبارية.1
ل د اخ الصراع بين الفري ين:األصولي ،واألخباري مظهرا ً فكريا ً وسياسيا ً فترا
من الزمن،انت ل إلى دور المناظرات العلمية،وتعدى إلى ت ابل الطعن فيما بين الطرفين.2
انت الها إلى كربالا.
ورغددم ه د ا كلدده فالجامعددة النجفيددة اسددتمرت فددي أداا رسددالتها حتددى أواخددر ال ددرن
الحادي عشر للهجرا،ثم بدا عليها الضمور،وق ّل التوجه إليها،ثم ما كادت تمر عليها فتدرا
حتى انت لت المرجعية إلدى كدربالا،ولكن ب يدت الجامعدة النجفيدة تجاهدد فدي الحفداظ علدى
هيكلها العلمي النسبي،وإان ف دت تأججها المظهري.
هناك عوامل متعددا ساعدت على ه ا االنت ال،وخاصة بعد أن انت ل زعيم الحركدة
العلمية األستا المولى محمد بداقر المعدروف بالوحيدد البهبهداني 3فدي النصدف الثداني مدن
ال ددرن الثدداني عشددر الهجددري إلددى كربالا،وافتتحددت مدرسددته عصددرا ً جديدددا ً فددي تدداريخ
العلم ،وأكسبت الفكر العلمدي فدي العصدر الثداني األصدولي االسدتعداد لالنت دال إلدى عصدر
ثالث للف ه واألصول.4
الدور الثالث -للجامعة النجفية:
عاشت المدرسة العلمية في كربالا قرابة سبعين عاما،وهي تكاد تفت آفاقدا ً جديددا
فددي الكيددان العلمددي فيها ،كددان لمؤسسددها األسددتا الوحيددد البهبهدداني صدددى حافددل باإلكبددار
والت دير.
((وقددد قدددر لالتجدداي األخبدداري فددي ال ددرن الثدداني عشددر أن يتخد مددن كددربالا ن طددة
ارتكاز له ،وبه ا عاصر والدا مدرسة جديدا في الف ه واألصول نشأت في كدربالا أيضدا
ع لى يد رائدها المجددد الكبيدر محمدد بداقر البهبهداني المتدوفى سدنة 1205هدـ،وقد نصدبت
ه ي المدرسة الجديدا نفسها لم اومة الحركة األخبارية،وتأييد علم األصدول،حتى تضداال
االتجاي األخباري.وقد قامت ه ي المدرسة إلى صف لدك بتنميدة الفكدر العلمي،واالرتفداع
بعلددم األصددول إلددى مسددتوى أعلى،حتددى أن بدداال مكددان ال ددول بددان ظهددور ه د ي المدرسددة
1
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وجهودهددا المتظددافرا التددي ب د لها البهبهدداني وتالم د ا مدرسددته المح ددون الكبددار قددد كددان
حدا ًفاصال بين عصرين من تاريخ الفكر العلمي في الف ده واألصدول...وحتى اسدتطاعت
أن ت فز بالعلم قفزا كبيرا،وتعطيه مالم عصر جديد.
وبه ا كانت مدرسدة البهبهداني تمتداز عدن المددار

العديددا التدي كاندت ت دوم هندا

وهناك بعيدا ًعن [ المركز الرئيسي للحوزا،وهو النجف] وتتالشى بموت رائدهانن.1
عادت النجف إلى ميدانها العلمي كمركدز أول -بعدد انت دال المرجعيدة إلدى كدربالا-
علدى يددد تلميد ي السدديد محمدد مهدددي بحددر العلدوم الطباطبددائي المتدوفى 1212هددـ.2ولنددا أن
نسددمي هدد ا العصددر بعصددر[ النهضددة العلميددة] لكثددرا مددن نبددغ فيدده مددن الفحول،وكبددار
العلماا،ولكثرا تهافت النا

على العلم فيه ،وازدياد الطالت.3

ولعل من أهم الخطوات التي امتاز بها ه ا العصر،وعلى يد زعيم الجامعة النجفيدة
السيد بحر العلوم تنظيمه لل ضايا والمشداكل التدي ت تضديها طبيعدة المجتمع،كمدا ي تضديها
سير الزعامة الدينية.
فمددثال ركددز الشدديخ جعفددر كاشددف الغطدداا المتددوفى عددام1228هددـ للت ليددد والفتددوى،
والشيخ حسين نجف المتوفى 1251هـ لإلمامة والمحرات،ولل ضاا والخصدومات الشديخ
شددريف محددي الدددين لل ضدداا والخصددومات ،واضددطلع هددو بأعبدداا التدري ،والزعامددة،
وإدارا شددؤون األمة،ولوضددع موسددوعة ف هيددة السدديد محمددد جددواد السدديد محمددد الحسدديني
النجفي المتدوفى 1226هدـ ،وقد وضدع كتابده الف هدي الثمدين ((مفتداح الكرامدةنن وي دع فدي
ثماني مجلدات.
وكان ه ا الت سيم من زعيم الجامعة العلمية النجفية السيد بحر العلوم إلدارا شؤون
الحوزا العلمية من جهة،وشؤون األمة من جهة أخرى يدل على وعدي كبيدر فدي ال هنيدة
ال يادية الدينية ،والتي تبرز عصري بطابع يختلف عن العصدور السداب ة مدن حيدث النضدج
والوعي.4

1
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وازدهرت الجامعة النجفية بعد السيد بحر العلوم بعهدد الكمدال واالزدهدار الفكدري،
ول د أثبتت مظاهر ه ا الدور بروزا ً واضحا في مجالي الف ه واألصدول إلدى جاندت ب يدة
العلوم اإلسالمية التي دللت النجف على االختصاص بها،باإلضافة إلى الطابع األدبي.
فالتجربة العلمية التي عاشتها جامعة النجف فدي دورهدا الثالدث فدي ح دل الف ده كدان
لها األثر الكبير في أبراز عطاا ناضج يدل على سعة في األفق،ووفرا في اإلطالع ولد ا
وصف بدور [التكامل والنضج].1
ومددن أبددرز ه د ا العطدداا الف هددي الرائع،كتات[مفتدداح الكرامددة] للسدديد محمددد جددواد
العاملي المتوفى 1226هـ،وطبع في ثمان مجلدات ،وكتات[جواهر الكالم] للشديخ محمدد
حسن بن الشيخ محمد باقر النجفي،المعروف بصاحت الجدواهر المتدوفى 1270هدـ وي دع
في ست مجلدات،مطبوع،وكتات[المكاست] للشيخ مرتضى األنصاري المتوفى 1281هـ
فددي مجلددد واحددد،مطبوع ،وكتات[البرهان ال اطع]للسدديد علددي بددن السدديد رضددا بحددر العلددوم
المتوفى سنة 1298هـ في ثالث مجلدات،وكتات[بلغة الف يه]للسيد محمد السيد محمد ت دي
بحر العلوم المتوفى 1326هـ في أربع مجلدات مطبوع،وكتات[العروا الوث ى] وملح اتها
للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي المتوفى 1337هـ.وقد أصب هد ا الكتدات مصددرا ً
للبحددوث والتعلي ددات فيمددا بعددد،وحتى عصددرنا الحاضددر،وقد تربددو هدد ي الشددروح علدددى
25شددرحا.وفي م دددمتها كتات[مستمسددك العددروا الددوث ى] للسدديد محسددن الحكدديم المرجددع
الديني الراحل،وي ع في 14مجلد ،وكد لك ت ريدرات بحدوث المرجدع الدديني السديد الخدوئي
في شدرح كتدات العدروا الدوث ى ،والتي صددر منهدا حتدى اآلن مدا ي دارت عشدرين مجلددا ً
ولعدا أعالم ممن حضروا بحوث السيد الف هية.
أما بالنسدبة لألصدول:ف د يكدون مدن الواقدع أن يطلدق علدى هد ا الددور[ دور الكمدال
العلمي]فددان المرحلددة الجديدددا التددي دخلهددا علددم األصددول كددان نتيجددة أفكددار وبحددوث رائددد
المدرسدة األسددتا الوحيدد البهبهاني،وأقطددات مدرسددته الد ين واصددلوا عمدل الرائددد حددوالي
نصف قرن حتى استكمل العصر الثالث خصائصه العامة،ووصل إلى ال مة.2

1

الصدر – المصدر السابق.88:2
 -الصدر – المصدر السابق.88:

39

وما أن بلغ العهد بدالمح ق الشديخ مرتضدى األنصداري،1حتدى اعتبدر رائددا ً ألرقدى
مرحلة من مراحل الدور الثالث التي يتمثل فيها الفكر العلمي من أكثر من مئة سنة حتدى
اليوم ،2وكتابه المعروف بـ [ الرسائل]مجلد واحد يؤكد ه ي الح ي ة.
وعندددما أطددل ال ددرن الرابددع عشددر الهجددري لمددع اسددم المجدددد الشدديخ محمددد كدداظم
الخراساني ال ي فت آفاقا ًجديدا للعلم،قدر له أن يكشف فدي كتابده[ الكفايدة فدي األصدول]
تطورا ً رائعا ً له ا العلم.
وقد أصب هد ا الكتدات مصددرا ً واسدعا لعددد مدن المؤلفدات ال يمدة التدي تددور فدي
أطار الشرح والتعليق من بعدي.
إن التطددور ال د ي حصددل لعلددم األصددول علددى يددد األعددالم مددن بعددد الحكددم المجلددي
[االخونددد] -وهددو الل ددت ال د ي اشددتهر بدده الشدديخ مددال محمددد كدداظم الخراسدداني فددي حيندده-
كددالميرزا حسددين النددائيني والشدديخ محمددد حسددين األصفهاني،والشدديخ اقاضددياا العراقددي
وغيددرهم مددن أقطددات هد ي المدرسددة قدددر لهددم أن يرتفعددوا إلددى ال مددة العلميددة،والتي خلفددت
تراثا ً ضخما ً تستنير به األجيال.
والى جانت هد ين العلمدين الرئيسدين( الف ده واألصدولن،ف د قددمت الجامعدة النجفيدة
عطاا ً ثرا ً في مختلف العلوم سواا أكدان لهدا مسدا

فدي علومندا الف هيدة واألصدولية أو

العلوم اإلسدالمية أو لهدا صدلة بطبيعدة النجدف األدبية،لإلشدارا إلدى هد ا الجاندت ف دد ألدف
المرحوم األستا علي الخاقاني كتابا عن شعراا الغري في عشر مجلدات.
الدددور السياسددي :ورغددم تعددر

النجددف لهددزات قويددة وعنيفددة فددي دورهددا األخيددر

سواا ً الخارجية منها أو الداخلية،أضف إليها الظروف الخاصة ف د أظهدرت قدادا النجدف
من العلماا األعالم بالموقف ال يدادي للزعامدة السياسدية والدينيدة،ومن أجدل مظداهر تلكدم
المواقف المشهورا [ثورا العشرين] ب يادا علماا النجف ومجتهديها.
ورغم أن السلطة الحاكمة من بعد ثورا العشرين [1920م]حاولت أن تبعدد العلمداا
عن قيادا الجماهير بحجة قصر مسؤولية العالم الديني على األمور الشرعية،وإبعادي عدن
الجوانت السياسية،ولكن العلماا األعالم في النجف األشرف كانت لهم أدوار واضحة في
الحركددات السياسددية العراقيددة كددان الت بكددر صدددقي عددام ،1936وحركددة رشدديد عددالي
1
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الكيالندي عددام،1941وال ضدية الفلسددطينية عدام ،1947وهكد ا حتدى دور المرجددع الددديني
الراحل السيد محسن الحكيم الد ي واكدت العهدد الملكدي،ثم العهدد الجمهدوري حيدث كاندت
الظددددروف السياسددددية تغلددددي فددددي أوجهددددا بالمنط ددددة عامددددة،والعراق خاصددددة واضددددطلع
بالمسؤولية،وقابل الخضم السياسي بالعمل الجاد لصال األمة والوطن.
وحدددين ازدادت الظدددروف العصددديبة التدددي اجتاحدددت النجدددف،وأثرت علدددى الجامعدددة
العل مية فيها كان لتحمل المرجع الديني األعلى اإلمام السيد أبو ال اسدم الخدوئي مسدؤوليته
الدينية في إب اا المظهر العام للحوزا العلمية ماثال ً وباقيا ً من االندثار والضمور ونتيجدة
له ي الهزا العنيفة التي اجتاحت الجامعة العلمية في آخر ه ا الدور انت ل الث ل الحدوزوي
إلى قم الم دسة ،لكن المرجعية العليا ب يت في النجف.
الخاتمة:
هدددد ا الصددددرح الشددددامخ لجامعددددة النجددددف العلمية،والدددد ي امتددددد عبددددر العصددددور
واألجيال،يحمل لواا العلم والمعرفة كان له أن يدوم،وال ينهار.
ه ا الزخم الحاشد من طدالت العلدم والمعرفة،والد ي يمدوج بده المعهدد العلمي،وهدو
يمأل الدنيا ضجيجا علميا كل يوم من األسبوع عدا الخمي

والجمعة يجت أن يب ى صداي

نغما ً في أسماع الدنيا،ولن يهدا أو يجف.
ه ا العطاا الثر من العلم والمعرفة،وال ي زخرت به مدينة اإلمام علي عليه السالم
مند تأسددي

مدرسددته قدددر لدده أن يكددور فكددرا ً وهاجددا ً علددى مد ّدر الزمددان،لن يعلددوي غبددار

النسيان.
ودارت األيام،وجاا النظام الصدامي للحكدم فدي العراق،والحندق الطدائفي ينخدر فدي
قلبدده[ ال شدديعة بعددد اليوم]هك د ا قالهددا جالوزتدده وبكددل صددالفة ووقاحددة وتعددر

المعهددد

العلمي و العمر الطويل للمخاطر،والعراق في ظل ه ا النظام.
من اليوم ال ي وصل إلى الحكم بدأ في تنفي المخطط الرهيت :تهجير قسري لرواد
ه ي الجامعة أسات ا ً وطالبا ً بحجة أنهم من أصول غير عربية.

41

ثم عمد لزمالئهم مدن أصدول عربية،والعراقيدة مدنهم خصوصدا فحاصدرهم وضديق
عليهم وتابعهم باالعت االت والسجن ،وسامهم أنواع التع يت واإلي اا،ومار

معهدم دون

رحمة ورأفة ال تل المريع،وال مع الفظيع.
وكان من جراا ه ا و اك أن المدار

الخاصة التي أعدت لسكن طالت العلوم في

ه د ي المدينددة والتددي تجدداوزت الخمسددين قددديما وحددديثا،وكانت تددزدحم بجمددوعهم بدداألم
أصبحت خالية اليوم من كل احد.
لي

ه ا فحست،فهناك أهم :ما هو؟؟؟

إن ه ا النظام الطائفي الم يدت مدن يدوم وصدوله للحكدم بددأ بتنفيد مدا خطدط لده مدن
ضرت المرجعية الدينية،وشل حركتها،فباألم ،ومن يوم وصوله نف مخططده االنت دامي
مع المرجع الدديني الراحدل اإلمدام السديد محسدن الحكديم،ولعلكم جميعدا ً تتد كرون أسدلوبه
ال ر،وسوا معاملته معه،حتى أراحه الموت.
وحين تطلعت الدنيا الفكريدة مزهدوا بدالمفكر اإلسدالمي الكبيدر آيدة ح السديد محمدد
باقر الصدر،وأح ّ بخطري،عمد إلى تصفيته،وإنهائه بأقسى ما يتصور.
ولما شعر النظام بأن وجود سماحة المرجع الديني األعلدى اإلمدام السديد أبدو ال اسدم
الخددوئي حجددر عثددرا لدده فددي طري دده إللغدداا وجددود الجامعددة النجفيددة عمددد إلددى االعتددداا
الوحشددي عليدده،وهو الرجددل المسد ّ
دن ليشددعري بالمهانددة،ويفر

عليدده اإلقامددة الجبريددة فددي

بيته،ويمنع عنه كل ما يستطيع منعه،ليحجبه عن مجتمعه ال ي خلق من اجله.
لي

ه ا فحست فهناك أعظم:ما هو؟؟؟

إن النظام يؤكدد بأقوالده وأفعالده بأنده[ ال شديعة بعدد اليدوم] فدإ ا كاندت مراقدد األئمدة
األطهار في النجدف وكربالا:علي ،وولديه:الحسدين والعبدا

علديهم السدالم عنواندا يجمدع

الشيعة حولها،فليحاول باالعتداا الوحشي،ب صفها وتهديمها ليتفرق النا

عنها،وليكن ما

يكون ،انه ينف مخططا رهيبدا مدن ال دوى التدي تأخد علدى هد ي األمدة مدن الندا

بأنهدا لدن

تخضع لحكم االستعمار،ولم تتفاعل مع قبول األمدر االسدتعماري الواقدع،وفي هد ي الحالدة
لددي

لهددم إال صدام،يسددجن رجالهم،وي تددل شبابهم،ويسددتحي نسددائهم،وي ُميت أطفددالهم،حتى

يتسنى لهم تنفي مخططهم الم يت.
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إن جامعدددة النجدددف العلميدددة ثالدددث جامعدددة علميدددة فدددي العالم،جامعدددة ال دددرويين فدددي
المغرت،واألزهر في ال اهرا،ومعهد الشيخ الطوسي في النجف،وصدام خير من ينف ه ا
المخطط،فيلغيها من الوجود.
ولم يُبق شيئا إال ونف ي[ ال شديعة بعدد اليدوم] أخيدرا ًكتدت وفدي سدطوري ختدام األيدام
البائسدددة لطائفيتددده الحم ددداا ،في جريدتددده[ الثدددورا] لدددم يتدددرك شدددتيمة علدددى هددد ي األمدددة إال
وقالها،ولم يتوقف عن رميهم بكل العبارات الجارحة والحاقدا إال وسطرها،ي ول المثدل[:
إ ا كنت ال تستحي فاعمل ما تشاا].
ل د شنها صدام حرت ابادا وتدمير على الشيعة،فهل ن ابدل لدك بالسدكوت انده الد ل
والهوان،والبد أن نكاف الخطر مهما طال وتجاوز،فال بد لليل من أخدر،ومن ح سدبحانه
التوفيق.
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بسمه تعالى
العمق الحضاري للنجف األشرف

1

(1ن
العمق الحضاري للنجف االشرف قبل اإلسالم

حين نتحدث عن العمق الحضداري للنجدف االشدرف فتدارا يكدون حدديثنا عمدا قبدل
اإلسالم ،وأخرى بعد شروق اإلسالم ،ولكل منهما حديث طويل ،يمكدن أن يختدزل األول
– جانت ما قبل اإلسالم -الى ن اط محدودا.
في تصوري ان النجف في تاريخه قبل اإلسدالم معدروف فدي عم ده الحضداري،
فاندده يبحثضددمن مددا يطلددق عليدده بددـ (المنط ددة الكبددرى للنجددفن ،وقددد يطلددق عليدده(المثلث
الجغرافي:النجف ،الحيرا ،والكوفةن.
وه ي الن اط بإيجاز كبير ،هي :
-1إن النجف كان جدبالً فدي بدايدة تكوينهدا ،والجبدل الد ي قصددي ابدن نبدي ح ندوح
حين الطوفان ،قال ":س وي إلى جبدل يعصدمني مدن المداا" ،2وصدار بعدد الطوفدان بحدرا ً
عظيما ً -كما ت ول الرواية.

3

-2إن اإلمام أمير المؤمنين علي عليه السالم لما ضربه ابن ملجم في ليلدة التاسدعة
عشر من رمضان عام 40هـ قال لولدي الحسن عليه السالم " :إ ا مدت فدادفنوني فدي هد ا
الظهر في قبر أخوي هود وصال " 4.وحدد الظهر إنه يمتد من الحيرا الى بأرق الواقعدة
في البادية بين النجف وكربالا ،أو أنها 5الحد بين ال ادسية والبصرا.

 1ـ النجف االشرف:في 2009/3/1
2
سورا سورا هود – آية43:3
 يرجع -حسين ألبراقي – اليتيمة الغروية في التحفة النجفية211-210:طبع قم منشورات المطبعة الحيدرية – 1426ي كر أسماا األعالم من المت دمين والمتأخرين ال ين هبوا الى ه ا الرأي.
4
 عبد الكريم بن طاؤو  -فرحة الغري  39-38:أوفست/منشورات الرضي عن طبعة النجف5
 -د.حسن الحكيم –المفصل في تاريخ النجف 21/1:هـ 3و4و5
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 -3ما ن له ياقوت الحموي في مادا "بان يا " في أخبار سيدنا إبراهيم الخليل(عن إنه
اشترى أر

النجف من سأكنيها بثمن ،ولكن غدروا به فتركهم ومضى نحو مكة.

 -4وتشير بع

المصادر:أن بحر فار

1

كان يتصل بدالنجف ،وتن دل لده البضدائع

من الصين والهند وغيرهما .وأكد لك أكثر من مؤرخ.
قال اليع وبي":والحيرا على النجف ،والنجف كان على بحر المل  ،وكان في قدديم
الدهر يبلغ الحيرا ،وهي منازل آل ب يلة وغيرهم".

2

 -5دولددة المنددا را فددي الحيددرا– أسسددها بنددو نصددر مددن لخددم ،وهددم آل النعمددان بددن
المن ر ، 3بعد هجرتهم من اليمن وشيدوا دولة عربية في العراق كانت عاصدمتها الحيدرا
قبددل المدديالد ،وخضددعوا لنفددو الفددر
وانتهى حكمهم عند الفت اإلسالمي.

ال د ين كانددت عاصددمتهم المدددائن علددى نهددر دجلددة،
4

ه ي م دمة قصيرا عن العمق الحضاري للنجف قبل اإلسالم.
1

 قال الحموي ياقوت :في مادا بان يا ما نصه:" ل د خرج(إبراهيمن من بابل على حمار -ومعه أبن أخيه لدوط -يسدوق غنمداً ،ويحمدل دلدوا ً علدى عات ده حتدى ندزل
"باني ددا" -وكددان طولهددا أثنددى عشددر فرسددخا ً ،-وكددانوا يزلزلددون فددي كددل ليلددة  .فلمددا بددات إبددراهيم عندددهم ( تلددك الليلددةن لددم
يزلزلوا(فاسددتغربوان ،ف ددال لهددم شدديخ – بددات عندددي إبددراهيم عليدده السددالم  -وح مددا دفددع عددنكم( لددكن إال (بفضددل ن شدديخ بددات
عندي ،فاني رأيته كثير الصالا  .فجدااوي وعرضدوا عليده الم دام عنددهم ،وبد لوا لده البد ول ،ف دال :إنمدا خرجدت مهداجرا ً إلدى
ربي ،وخرج حتى أتى النجف ،فلما رآها رجع أدراجه – أي مدن حيدث مضدى – فتباشدروا وظندوا انده راغدت فيمدا يد لوا لده،
ف ال لهم  :لمن تلك األر (أي النجفن؟ قالوا:هي لنا .قال :فتبيعونها ؟ قالوا :هي لدك فدوح مدا تنبدت شديئاً .ف دال:ال أحبهدا إال
شراا .فددفع إلديهم غنيمدات كدن معده بهدا .ف دال  :أكدري أن أخد ها بغيدر ثمدن .فصدنعوا مدا صدنع أهدل بيدت الم دد بصداحبهم،
وهبوا له أرضهم .فلما نــزلـت بـها البركـة رجعـوا علـيه .ولما رأى عـليه السـالم غـدرهم بـه تركهم ومضى نحو مكة"
والظاهر أن بان يا ت ع على بحر النجف ،وليست هي النجف .ون ل البكري :إن أر بان يا في عصر ما قبل
اإلسالم أصبحت م دسة عند النا  ،فأخ وا يدفنون موتاهم فيها  .راجع :د.حسن الحكيم –المفصل في تاريخ النجف
21/1:هـ.
روى أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي عن وجود البحر في النجف،عندما يتحدث عدن الفدرات -وإليده تصدل
البضائع من الصين والهند وغيرهما ،-ي ول:
" وقد كان الفرات األكثر من مائه ينتهي إلى بالد الحيرا ،ونهرها بدين الدى هد ا الوقدت .وهدو يعدرف بدالعتيق وعليده
كانت وقعة المسلمين مع رستم وهي واقعة ال ادسية ،فيصدت فدي البحدر الحبشدي ،وكدان البحدر حينئد فدي الموضدع المعدروف
بالنجف في ه ا الوقت ،وكانت ت دم هناك سفن الصين والهند ترد إلى ملوك الحيرا.
وقد كر (حوارن عبد المسي بن عمدرو بدن ب يلدة الغسداني حدين خاطدت خالدد بدن الوليدد فدي أيدام ـأبي بكدر بدن أبدي
قحافددة (ر ن حددين قددال لدده مددا ت د كر؟ قددال:أ كر سددفن الصددين وراا ه د ي الحصددون ،فلمددا أن طددع المدداا عددن مصددبه فددي لددك
الموضع أنت ل البحر برا ،فصار بين الحيرا والبحر في ه ا الوقت مسديرا أيدام كثيدرا ،ومدن رأى النجدف واشدرف عليده تبدين
1
له ما وصفنا".
ويؤكد -وجود البحر قرت النجف-المؤرخ ابن وضاح اليع وبي ،ا ي ول:
" والكوفة مدينة العراق الكبرى ...والحيرا منها على ثالثة أميال ،والحيرا علدى النجدف .والنجدف كدان علدى سداحل
1
بحر المل  ،وكان في قديم الدهر يبلغ الحيرا ".
ومددن ه د ي الروايددات التددي أشددرنا إليهددا مددا يؤيددد وجددود البحددر فددي منط ددة النجددف ،وكددان وجددود ه د ا السدداحل مصدددرا ً تجاري دا ً
اقتصاديا لسكان المنط ة .والشك أن لك كان قبل ميالد سيدنا المسي (عن.

2

 راجع المسعودي – مروج ال هت-118/1:واحمد بن واض اليع وبي -البلدان69:مطبعة الحيدرية النجف19573
 اليع وبي – المصدر السابق69:4
 -راجع د.حسن الحكيم – المص\در المت دم  52/1:والموسوعة الحرا :ص3
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(2ن
العمق الحضاري للنجف االشرف بعد اإلسالم
حين بسط اإلسالم رقعته في مناطق الجزيرا ،وار
بين الفر

العراق ،وتفجرت الحدروت

والمسلمين في عهد الخالفة األولى ،وت ّوم وجود الدولة اإلسالمية في المديندة

المنورا حتى عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان.
ثم في خالفة اإلمام أمير المؤمنين عليه السالم -وألسدبات قهريدة اضدطرت اإلمدام
علي عليه السالم -الى ن ل عاصمة دولة اإلسالم الدى الكوفدة مددا حياتده إلتدي انتهدت فدي
م تله عام  40هجرية.
وامتدت دولة اإلسالم الى فترا قصيرا من عهد اإلمام الحسن عليه السدالم ،وحدين
تفرعندددت أطمددداع معاويدددة وأججهدددا حربدددا شدددعواا علدددى خالفدددة الحسدددن عليددده السدددالم
لالن ضا

عليهدا ،واختطداف رئاسدة الدولدة اإلسدالمية منده ،ومدن أجدل هد ا الهددف بددأ

الصراع المرير األموي الهاشمي ،وانتهدى االمدر إلدى ع دد "هدندة " بدين اإلمدام الحسدن،
وبين معاوية -كما اصطل على لك الشيخ محمد بن محمدد النعمدان ،المعدروف بالشديخ
المفيد ،المتوفى عام  413هـ 1.بعد أن ُخ ل اإلمام من قبل أصحابه عدام 41هدـ ،وانتهدى
الصددراع بددان الت معاويددة علددى شددرعية الدولددة اإلسددالمية ،االمددر ال د ي أدى الددى انت ددال
اإلمام الحسن إلى المدينة لتكون مركز اإلمامة فيها ،واإلمبراطوريدة األمويدة فدي الشدام،
وعبر عنها أبو هريرا -من حفدا معاوية :-إن" الخالفة في المدينة ،والملك بالشام ".

2

وتب ددى منط ددة مددا حددول الكوفددة طيلددة الحكددم األمددوي تغلددي كره دا ً لحكددام الج دور،
وتتفجر عدا محاوالت إلس اط الحكم ،وتنج أخيرا محاولة إلنهاا الدولة األموية.
في الفترا الزمنية بين س وط دولة األموية وبروز الدعوا المغلفدة (للرضدا مدن آل
محمدن ،استفاد منها اإلمامان الصادقان :محمد الباقر ،وجعفر بدن محمدد الصدادق عليهمدا
السالم ،والتي امتدت إلى أكثر من نصف ال رن الثاني الهجري ،حيدث عمدال مدا امكنهمدا
1

المفيد – اإلرشاد 14-12/2 :الطبعة الثانية تح يق مؤسسة آل البيت إلحياا التراث /قم 14132
 -محمد بحر العلوم – بين يدي اإلمام الحسن بن علي 187-186:
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من بدث روح العلدم والفضديلة ،ولدم ت تصدر علدى شديعتهما ،بدل اسدتفادت منهمدا المد اهت
اإلسدالمية ،ولعدل شددهادا الحسدن بددن علدي الوشددا الد ي مدر علددى مسدجد الكوفددة بعدد فتددرا
زمنية ،وت كر ما شاهد من الحل ات الفكرية الزاخرا في هد ا المسدجد التدي أحياهدا اإلمدام
جعفدددر بدددن محمدددد الصدددادق عليددده السدددالم ،فدددي مجددداالت البحدددث العلمدددي ،ف دددال لمدددن
حوله":أدركت في ه ا المسجد (يعني مسجد الكوفةن تسعمائة شيخ كل ي ول حدثني جعفر
بن محمد ".

1

وفدددي خدددالل هددد ي الح بدددة الثدددرا المفعمدددة بالنهضدددة الصدددادقية تفجدددرت أطمددداع
العباسدديين وبددرزت بوضددوح الدددعوا للعباسدديين ،وانطل ددت مددن الهاشددمية  -قددرت الحلددة-
.وسيطرت على الحكم بلون وآخر ،ومنها انت لت إلى بغداد ،واصبحت حاضرا العباسيين
حيددث اسددتعانت بجهددود غيددر عربيددة فددي تأسددي

حضددارا شددارك فيهددا العددرت والمددوالي

واألتدددراك وغيدددرهم ،وح دددت دولدددة العباسددديين ال ائعدددة الصددديت ،عهددددا ً زخدددر بال سدددوا
واالزدهددار ،والعلددم واألدت ،وان كددان علددى حسددات اإلسددالم فددي الكثيددر مددن فعالياتهددا،
واستمرت تفرر سلطتها في بالد العراق وغيرها من العدالم ،وفدي ضدمنها سداعدت بجدد
الددى انت ددال المدرسددة العلميددة الشدديعية مددن بغددداد بعددد التندداحر الطددائفي الم يددت فددي بغددداد.
وهجرت هددا إلددى النجددف .فكددان بدايددة غددروت شددم

أتبدداع مدرسددة أهددل البيددت عددن ه د ي

الدولددة ،بعددد أن عددانى الشدديعة ألددوان ال هددر واإلظطهدداد ،وال تددل والحرمددان ،حتددى قددال
الشاعر:
معشار ما فعلت بنو العبا

تاهلل ما فعـلت أمية فيــهم

(3ن
من مميزات النجف في مسيرتها الفكرية والث افية:

1

 -حسن األمين –دائرا المعارف الشيعية77/2:
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لددم يكددن وجددود النجددف االشددرف كعاصددمة للعلددم واألدت والث افددة ناشددئا ً مددن فددراا
يؤهلهدددا الن تكدددون مركدددز أشدددعاع حضددداري معرفدددي إال كونهدددا " أحدددد أضدددالع المثلدددث
الجغرافدددي" الددد ي انطبدددع بحضدددارا الماضدددي العتيدددد ،واحتضدددن أرضدددية صدددالحة للعلدددم
والمعرفة في ظل وجود اإلمام علي عليه السالم في الكوفة حيا ،والنجف مدفنا ،وخاصدة
فددي ال ددرن الخددام

الهجددري ،حيددث انتهددى العهددد األمددوي ،وزمنددا مددن العهددد العباسددي،

وانكشف مرقدي المطهر ،وبرز جليا ً عهد مفعم باالهتمام من محبي أئمة أهل البيت عليهم
السالم ،ليكون مرقد علي عليه السالم رت الفصاحة والث افة مصدر أشعاع لألمة المسلمة
على امتداد الزمن ،فتوافد عليه أهدل البيدت للسدكن فدي النجدف ،والب داا فيده لطلدت العلدم،
ف صد من كل حدت وصوت.
والراحلة ابدن بطوطدة المتدوفى عدام779هدـ يحددثنا عدن زيارتده للنجدف ،ويشداهد
إزاا المرقددد المطهددر لإلمددام علددي عليدده السددالم :المدددار  ،والزوايددا ،والخوانددق معمددورا
أحسن عمارا وحيطانها مزينة بال اشاني.
ويدخل من بات الحضرا الى مدرسة عظيمة يسكنها الطلبة والصوفية من الشيعة،
ولكل وارد عليها ضيافة ثالثة أيام من الخبز واللحم والتمر مرتين في اليوم...

1

وه ا الكرم نوع من حضارا النجف ال ي اعتاد عليها العرت من قبل.
والحديث عن حضارا النجف طويل ،ويضيق بنا الم ام للتوسع فيه ،ولكدن سدوف
أوجز كن اط تعبر عن مميزات ه ا البلد العريق.
إن مميزات ه ا البلد العريدق كثيدرا ال يسدع التحددث عنهدا بهد ي الددقائق المعددودا،
ولكن سأشير على ما يرتبط بحدثينا خصوصا ،وهي بإيجاز:
أوال -تأسي
الخددام

الشيخ محمد بن الحسن الطوسي مدرسة علميدة فدي منتصدف ال درن

الهجددري فيهددا ،ن ددل إليهددا طالبدده فددي بغددداد ،وأصددب

يؤمهددا الوافدددون مددن كددل

العراق وغيري لالستفادا واإلفادا سواا لزيارا المرقد المطهر ،أو االستفادا أو اإلفادا من
جامعتهدددا العلميدددة التدددي تبحدددث فدددي علدددوم متنوعدددة ،ومعرفدددة واسدددعة شدددملت :التفسدددير،
والحددديث ،والف دده ،وأصددوله ،والفلسددفة ،وعلددم الكددالم ،واألخددالق ،واألدت ،والتدداريخ.
واستمرت من بعدي الدى هد ا اليدوم مركدزا ً ضدخما ً علميدا ً أندتج تخدريج عشدرات المراجدع
1

 محمد بن عبد ح  ،المعروف بابن بطوطة – رحلته المسماا(تحفة النظار ،وغرائت األمصار ،وعجائت األسفار:198/1تح يق د.على المنتصر الكتاني /طبع مؤسسة الرسالة -بيروت
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العظام ،والمجتهدين وأصحات الفتيا ،وقيادات شرعية ب ى منهم مدن ب دي وغدادر األكثدر
عائدددين ألوطددانهم يبلغددون األمددة المؤمنددة بددواجبهم الددديني نحددو توطيددد قواعددد الرسددالة
المحمدية ،وصمودها في وجه التيارات المنحرفة ألتي تفد على الدبالد بدين فتدرا وأخدرى
في محاولة لت ويت رؤى األمة المسلمة لهد ي الجامعدة العري دة ،الغنيدة بالخصدت الفكدري
العلمي واألدبي.

1

ثانيدا ً -كمددا قددام السدديد محمددد مهدددي بحدر العلددوم خددالل مرجعيتدده الدينيددة فددي ال ددرن
الثالددث عشددر الهجددري ،وبعددد أن وصددلت إليدده بعددد وفدداا أسددتا ي الوحيددد البهبهدداني عددام
 1205هـ وعاد إلى النجف وتولى مركز المرجعية الدينية ،قسم مسؤولية المرجعيدة فدي
النجف على الوجه لم يحصرها بشخصده ،ولد لك ارجدع الت ليدد والفتيدا إلدى الشديخ جعفدر
كاشف الغطاا ،وأسند صالا الجماعة إلى الشيخ حسين طه نجف ،وعين لل ضاا الشديخ
شريف محي الدين ،وطلت من تلمي ي السيد محمد جواد ألعاملي الحسيني كتابة موسدوعة
ف هيددة اسددتداللية يسددتفيد منهددا طددالت العلددم ،وتفددرا هددو لددإلدارا العامددة للمرجعيددة .ه د ي
الصيغة الجمعية لعلماا العصر كان لها األثر الكبير في إدارا شؤون الحوزا العلميدة فدي
النجددف بمددا يسدداعدها علددى النمددو ،وتبعدددها عددن الفرديددة -وهددو رأي لعددل فيدده صددالح
الظروف المعاشة حين اك .وبعد وفاته عام 1212هـ عادت المرجعية إلى الفردية .
ثالثدا ً-إن الكثيدر مدن العلمداا الد ين تسدنموا مراكدز مهمدة فدي الحدوزات العلميدة فدي
داخل العراق وخارجه حين نرجع إلى تراجم حياتهم نجدهم انتهلوا من نمير ه ي الجامعة
النجفية قسطا من حياتهم الدراسدية ،أوجلهدا ،ثدم عدادوا الدى مددنهم كمبلغدين ،ومجتهددين،
ومرشدين ،وفي مصادر التراجم كر لعدد كبير من هوالا األعالم.

2

(4ن
التطور الف هي واألصولي ،و التفسير والحديث

1

 راجع في ه ا المجال محمد بحر العلوم – الدراسة وتاريخها في النجف (بحث ن منشور في موسوعة العتبات الم دسة-إعداد المرحوم جعفر الخليلي /قسم النجف 112-7/2:طبع بيروت
2
 يمكن مراجعة السيد محسن ألعاملي  -أعيان الشيعة في مجلداته العشرا المطبوع في لبنان سنجد الكثير من أسماا هوالااإلعالم.
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طبعت كتت عديدا من العلوم التي اشرنا إليه،والتي تشير علدى التطدور اإلبدداعي،
وسن تصر على ما أنجزته النجف في ال رنين الثالث والرابع عشر الهجري .
أوال -الموسوعات:
أ -على مستوى الف هي ..أنجدزت الجامعدة النجدف العلميدة موسدوعات مهمدة نشدير
إلى بع

منها ،كمثل الهتمام أسات ا الحوزا على إنجاز المسدتوى االسدتداللي المطلدوت

في مجال البحث العلمي ،وهي:
"مفتاح الكرامة " للسديد محمدد جدواد الحسديني ألعداملي المتدوفى سدنة 1226هدـ ،
طبع الكتات وي ع في عدا مجلدات.
و" جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم " للشيخ محمد حسن الشيخ باقر النجفي
المتوفى سنة 1266هـ وي ع الكتات في عدا مجلدات مطبوع عدا طبعات.
و"مستمسك العروا الوث ى " للسيد محسن الحكديم المتدوفى 1390هدـ وي دع الكتدات
في أربعة عشر مجلدا ً طبع عدا طبعات.
و"دورا ف هيددة كاملددة " قررهددا السدديد الخددوئي علددى طالبدده فددي سددنوات دروسدده،
فدونوها ،وطبعت في عدا مجلدات..
وهناك عدد كبير من كتت الف ده االسدتداللي ،والفتدوى ،تددل بحدق علدى تطدور فدي
اإلنتاج اإلبداعي ،وال ي يحتاجه طالت العلم في العصور المتأخرا .
ت -على مستوى األصولي
إن مددا حصددل مددن تطددور فددي علددم األصددول علددى يددد أعددالم المدرسددة األصددولية
الحديثددة ،وفددي م دددمتهم الشدديخ مرتضددى بددن محمددد أمددين األنصدداري النجفددي ،المتددوفى
 1281هـ يدل على عمق فكري إ كان كتابه "الرسائل" اللبندة األولدى للتطدور األصدولي
في الحوزا النجفية.
ثم الشيخ محمد كاظم الخراساني النجفي المعروف باالخوند ،مدن مشداهير مدرسدة
األصول المتوفى عام  1329هدـ .وكدان مدن أقطدات أسدات ا مدرسدتها التدي نمدت فدي ظدل
جامعة مدينة العلم النجف اإلبداعية ،وازدهرت فبها ،وكتابه " الكفاية " في علم األصول
يعتبر من أمهات كتت الدراسة في األصول ،والزال معتمدا ً في الحوزا العلمية النجفية .
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الشددي خ محمددد حسددين بددن الشدديخ عبددد الددرحيم النددائيني النجفددي مددن مشدداهير أسددات ا
مدرسددة األصددول الحديثددة ،وكددان مددن فطاحددل أعددالم األصددوليين فددي مدرسددة االخونددد
األصولية النجفية ،تدوفي عدام  1355هدـ وصداحت كتدات " تنبيده األمدة وتنزيده الملدة فدي
لزوم مشروطية ودستورية الدولدة"

والد ي كتبده حدين تفجدر السدجال فدي إيدران حدول

المشروطة والمسدتبدا ،فانتصدر للمشدروطة ،وتعدالى صددى الكتدات ي لدق المسدتبدين لهد ا
اليوم. .
الشيخ أغا ضياا الدين علي بن الشيخ محمد النجفي المعروف بـ"العراقي" المتوفى
 1361هـ  ،وهو من فحول مدرسة الشيخ االخوند ،كتابه "بدائع األفكار في األصول".
والشدديخ محمددد حسددين بددن الحدداج معددين التجددار االصددفهاني النجفددي ،المعددروف
الكمبدداني مددن مبددرزي مدرسددة االخونددد ،وقددد جمددع إلددى األصددول الفلسددفة ،وكددان مددن
المختصين بها ،من مؤلفاته نهاية الدرايدة فدي شدرح الكفايدة  ،وكتدات " تحفدة الحكديم فدي
الفلسفة " توفي عام 1361هـ .
ول د كان للمتأخرين عن ه ي الطب ة :أمثال السديد الخدوئي ،والشديخ حسدين الحلدي،
والسيد محمد الروحاني ،و أمثال :الشدهيد السديد محمدد بداقر الصددر ،والسديد السيسدتاني،
والسيد محمد سعيد الحكيم ،والشيخ إسحاق الفيا

ف د أنتجدوا تطدورا ً فدي هد ا المضدمار

الفكري .
ج -على مستوى التفسير والحديث
والظاهر أن علمائنا فدي العصدور المتدأخرا اضدمن جامعدة النجدف اهتمدوا بالف ده
واألصول والحديث ،وال ليل منهم توجه للتفسير  ،فمن ال ين توجه لكتابة التفسير،هو:
و السيد عبد األعلى السبزواري المتوفى عام 1414هـ  ،من مراجع الت ليد،وأسم
تفسيري "مواهت الرحمان في تفسير ال رآن" ويعتبر ه ا التفسير من التفاسير المهمة التي
تبحث جوانت الفلفسة والحكمة والروائية والتاريخية ،واألدبية  ،وقدد طبدع أكثدر أجزائده،
والب ية مخطوطة لدى ولدي الحجة السيد على ،أرحو من ح أن يهيا طباعة الب ية
و"أالا الرحمن في تفسير ال ران" للشديخ محمدد جدواد البالغدي المتدوفى 1352هدـ
وي ع في ثالثة أجزاا،طبع.
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و"التبيان في م دمة تفسير ال رآن" للسيد الخوئي ،وهو كتات مهم عالج فيه الكثير
من البحوث التي تتعلق بم دمة التفسير،وقد طبع الكتات عدا طبعات.
و "معجم رجال الحديث " للسيد أبو ال اسم الخوئي،المتوفى 1413هـ وهو من أهم
موسوعات رجال الحديث وقد زاد على العشرين مجلداً ،وطبع عدا طبعات.
ثانيا ً -على مستوى الموسوعات العامة :نختار منها :
1

 -ال ريعة إلى تصانيف الشيعة :في مجلداتها المتعددا للمرحوم الشيخ أغدا بدزرك

الطهراني ال ي هدو نجفدي المنشدأ ،والتحصديل العلمدي ،والد ي قضدى حياتده الكريمدة فدي
خضم المكتبات العراقية وخارجه في البحث عن مؤلفات الشيعة .
 -2األعمال الكاملة لفكر الشهيد الصدر السيد محمد باقر إلتي بلغت عدا مجلدات
 ،وهي تضم الف ه واألصول والفلسفة واالقتصاد ومواضع أخرى.
 -3موسوعة أئمة أهل البيت عليهم السالم للشيخ محمد باقر ال رشدي ،بحدث عدن
حياا االئمة الطاهرين ،وت ع في عدا مجلدات ،وقد طبعت.
 -4موسوعة أئمة أهل البيت لالستاد الدكتور الشيخ محمد حسين الصغير ،ولعله
أتمها إنشاا ح.
 --5المفصل في تداريخ النجدف االشدرف ..لالسدتاد الددكتور السديد حسدن الحكديم
وقد وصلت في مجلداتها الى العشرا ،وهو آخ ا باالستمرار ،وف ه ح إلتمامها .
 - 6كتات أعرات ال ران" للشيخ جعفر الكرباسي -وهو مدن اشدهر أسدات ا النحدو
في النجف في عصرنا المعار ،وي ع في خم

مجلدات،طبعده ديدوان الوقدف الشديعي –

بغداد.
 -7شعراا الغري :بمجلداتده المتعدددا للمرحدوم علدي الخاقداني ،النجفدي األصدل،
وال د ي قضددى جددل عمددري فددي جمددع شددعراا الغددري ،وضددم فيدده عددددا ً ال يسددتهان بدده مددن
الشددعراا النجفيددين مددن أصددل عراقددي نجفددي ،وغيددر نجفددي سددكن النجددف للدراسددة والعلددم
واألدت ،أو من عرت عراقيين سكنوا النجف وقضوا فيه مراحل حياتهم ،ثم رحلوا عنها
الى أوطانهم.
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إلى غيرها م ن الموسوعات إلتي أصددرها علمداا وكتدات نجفيدون كدان لهدا صددى
في ميدان المعرفة الحديثة.
الكتت التي المفردا التي أنتجتها مدرسة النجف في ال رنين الماضيين:
فإن ما أنتجته المدرسة النجفية كثيرا ،نختار منها كعيندة فكريدة تعبدر عدن مكانتهدا
العلمية ،او التاريخية ،اواالدبية ،منها:
"تحرير المجلة " للشيخ محمد حسين كاشف الغطاا المتوفى سنة 1373هـ ي ع في
مجلدددين ندداقر فيهددا كتددات ال د ي ألددزم المحدداكم العراقيددة بالعمددل بموجبدده فددي خصددوص
األحوال الشخصية ال ي صدر في بغداد على رأي ف ه الم هت الحنفي  ،وهو كتات ف هي
قيم ،كثير الفائدا في خصوص األحوال الشخصية وقد طبع في النجف
"الهدى إلى دين المصطفى " للشيخ جواد البالغي يعالج قضايا ردود على مدن
يحارت الدين من الع ائد المنحرفة.
" الف ه الم ارن " للسيد محمد ت ي الحكيم ،مجلد واحد ضدم بحوثدا ً ف هيدة وأصدولية
م ارنة قررها على طالت السنة الرابعة في كلية الف ه النجف.
" مدرسدددددة الكوفدددددة ومنهجهدددددا فدددددي دراسدددددة اللغدددددة النحدددددو" للددددددكتور مهددددددي
المخزومي،وتصفه المصادر أنه من علماا النحو \(رسالة دكتوراين توفي 1916م.
" ال ضاا الشرعي " للسيد محمد صدادق بحدر العلدوم المتدوفى  1397ي دع الكتدات
في ثالث مجلدات يتضمن شؤون ال ضاا وال ضاا في اإلسالم طبع.
ه ا غي

من في

،أوكدد إندي أتيدت علدى كدر الكتدت التدي أوردتهدا فدي حدديثي

كمثال ال اكثر.
ومما يُعتز بها نهضة النجف األدبية ،وخاصة في مجال الشعر ،إ اعتبدر الشدعر
العربي يحمل طابعا ً عراقياً ،ونكهة نجفية ،ولم يكن ه ا وليد ه ا ال رن أنما هو أبعد مدن
لك ،ف د ن ل المرحوم الشيخ محمد رضا الشبيبي في محاضرا أل اهدا فدي تكدريم جمعيدة
الرابطة األدبيدة فدي النجدف لده ،قدال :بدان عصدر السديد محمدد مهددي بحدر العلدوم ال درن
الثاني عشر احتفظ بما ال ي ل عن مائتي شاعر نجفدي ،واسدتمر هد ا الحدال علدى مدا بعدد
منتصف ال رن الرابع عشر الهجري.
1

1

 محمد بحر العلوم – في آفاق شعر ف هاا النجف خالل ال رن العشين (2:محاضرا أل يت في ديوان الكوفة  -لندن2002/6/26
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وقد الحظت وأنا أتصف موسوعة للمرحوم علي الخاقداني ،والتدي ت دع فدي أثندي
عشر مجلدا ً أن أكثر شعراا هد ي الموسدوعة هدم مدن طدالت المدرسدة العلميدة الدينيدة ،او
ممن سكنها لدراسة العلوم الدينية وعاد الى وطنه
إن نظرا متأنية في بعد
معرفة مدى الفي

الكتدت التدي أنتجتهدا المدرسدة النجدف الحديثدة مدن أجدل

العلمي والمرجعدي واألدبدي سدوف تفدت آفداق المتدابعين لتداريخ هد ي

المدينة ألي قبول كونها -كما أطلق عليها -أحدى أربع جامعات علمية إسالمية يحتفظ بها
التدداريخ العددام للحضددارا اإلسددالمية ،والسددمو العلمددي واألدبددي ،كددـ:جامعة الزيتونددة فددي
تون  ،وال رويين في المغرت ،واألزهر في مصدر ،أن جامعدة النجدف االشدرف فكدر ال
ينضت.
(5ن
ظاهرا الجامعات األهلية ترفد الحوزا العلمية النجفية.
.
ل د دار في هدن بعد

الشخصديات العلميدة فدي النجدف مدن الخمسدينات تطدوير

الدراسدات الحوزويدة فدي مدرسدة النجدف العلميددة ليكدون طالبهدا مسدايرا ً للتطدور العلمددي
ال د ي يتطلبدده العصددر الحددديث ،فكانددت بددادرا المرحددوم الشدديخ محمددد رضددا المظفددر فددي
تأسي

كلية الف ه في النجف ،تلم

الكثيرون ممن اضطروا إلى الهجدرا للخدارج بسدبت

الظروف ال اسية التي الح تهم في النجف خاصة ،والعراق عامة ،وكان حرص المرحوم
المظفر أن ال ت وت الحوزا العلمية ات العمر اإللف عام في ه ا التطور واالهتمام على
است الليتها وعدم االندماج بها كما حصدل فدي األزهدر الشدريف،وفعال كدان لده لدك ،ف دد
رفدددت كليددة الف دده فددي النجددف الحركددة العلميددة النجفيددة بمددا أعطاهددا بعدددا ً فكري داً ،وكانددت
لحركة كلية الف ه مكان الريادا في تح يق ه ي الفكدرا ،إ تأسسدت فدي النجدف بعدد سد وط
النظددام ألصدددامي ثددالث جامعددات أهليددة حملددت نفد

طموحددات الشدديخ المظفددر فددي رفددد

الحركددة العلميددة فددي أطددار حوزتهددا العري ددة .باإلضددافة إلددى لددك توجدده جامعددة الكوفددة،
وخاصة في كلية الف ه ما يؤكد ه ا التوجه.
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ولعل من أبدرز اهتمامدات ال دادا المفكدرين مدن ال درن العشدرين -والزال مسدتمرا ً-
يرتكددز علددى رفددد المدرسددة العلميددة ،وحوزتهددا العري ددة بتطددوير المندداهج الدراسددية فيهددا
بددالعلوم الحديثددة ،بمددا يؤهددل المتخددرجين مددن أداا رسددالتهم التبليغيددة واإلرشددادية حسددت
م تضيات األزمنة المعاشة ،ومواكبة العصر ومتطلباته العامة.
وه د ي مهمددة أ ساسددية إلبددراز آفدداق المسددت بل له د ي المدينددة متطلعددة الددى المعرفددة
للوصول الى حياا تسهم بها كل قوى الفاعلة باإلنجاز العلمي واألدبي في عراقنا الغالي،
والمعبدرا عددن الفكددر األصدديل ،والث افدة العري ددة إ ا أردنددا لدده بندا ًا جديدددا ً كمددا يتطلددع إليدده
الشعت العراقي ،لبناا قاعدا صلبة تصد كيد المعتدين والحاقدين لهد ا البلدد العتيدد ،وتعيدد
مجدي الشامخ ال ي بددي نظام صدام ..
اهتمام قادا الفكر في النجف رفد الحوزا العلمية
إلى جانت كثير من المؤلفات التدي كتبدت وصدنفت فدي هد ا المضدمار ،مدن قبلهدا
وبعدددها يمكددن أن يحصددى منهددا مددا أنتجتدده النجددف االشددرف فددي وجودهددا الحضدداري
اإلسالمي ،والبحث عن المواضيع الفكرية العلمية منها ،واألدبيدة ،والتاريخيدة ،والكاشدفة
كلهدا عددن أهدداف مؤلفيهددا فددي تح يدق ثددروات هد ي المدينددة الفكريددة عبدر أيامهددا الطويلددة،
وضمن التداريخ العربدي و اإلسدالمي المتندوع ،ومددى العمدق الفكدر النجفدي  -فدي حددود
اختصاصاتها في علوم المعرفة.-
(6ن
النجف عاصمة الث افة اإلسالمية عام 2012
ونحددن أالن علددى موعددد مددع مشددروع "النجددف عاصددمة الث افددة اإلسددالمية عددام
 2012م " وهو مشروع هام وحضداري وشدفاف لبلدد عدار قرابدة ألدف عدام فدي مسديرا
علمية ادبية طب دت اآلفداق ،وسدما طموحهدا الفكدري أن تصدهر كدل بوت دات المعرفدة فدي
تطور يعود على رفدد الحدوزا العلميدة الدينيدة ات اإللدف عدام بدالفكر الجديدد بمدا يصد ل
المواهت الرائعة التي يعيشها أنسأن العراق المحت للعلم واألدت .
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واحسددت إنددي ال أجانددت الح ي ددة إ ا قلددت أن ه د ا المشددروع الث ددافي بحاجددة إلددى
مساهمة كل األيدي المث فة في العراق وغيرهم من ال ين ينتمون الى هد ا البلدد المعطداا،
والتي تشعر بأهمية ه ا المشروع ،ومدى ضرورته إلبراز معالم كنز األمة المؤمنة به ا
البلد العريق ،وشموخه الث افي.
وإ ا أردنا نجاح ه ا المشروع الحضاري فالبد أن تشارك الجهات الخم

-إلتي

سأشير إليها -في العمدل بخل ده ،وبمثدابرا جدادا فدي إنجداز معالمده األساسدية بمدا يتناسدت
وقداسة ه ا البلد ،ومواهت وجهود أبنائه الفكرية ،وهي:
-1المرجعية الدينية ،وقادا الحوزا العلمية في النجف االشرف بحث العاملين فدي
تجسيد المشروع من الناحية التوجيهية ،بدالتبني الصدادق بمدا يكفدل والدتده والدا طبيعيدة
يفتخر بها.
 -2أن ترصد له حكومتنا المركزية ميزانية يمكن بواسطتها تح يق ما يتطلع إليه
العالم في معرفة اإلبداع الفكري العلمي واألدبي والث افي لمدينة النجف .
 -3مشاركة كافة منظمات المجتمع المدني لتأخ على عات ها مسؤوليتها في
ميالد هـ ا المشروع الهام العالمي بما يؤكد على طاقات النجف وحضارتها.
-4أن يكددون لجامعددات النجددف االشددرف ،وفددي م دددمتها "جامعددة الكوفددة ،ومركددز
دراستها " اليد الطولي في رسم الخطط التي ت تضيها طبيعة العمل .
-5إن يسهم في ه ا المشروع كل من در

في النجف ،و تخرج من حوزتها ،او

موسساتها االكايمية ،فان من حق النجف أن يشارك أوالدها المختصون.
إن التاريخ سوف لن يرحم من يت اع

عن إنجاح ه ا المشروع الحيدوي لمديندة

علي بن أبي طالت رت الفصداحة والبالغدة ،والعلدم الفيدا
األمواج.
ي التوفيق.
وح سبحانه من وراا ال صد ،وهو ول ّ
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 ،والبحدر المعرفدي المدتالطم

بسم ح الرحمن الرحيم
(*ن

كيف حافظ النجف على أصالته؟؟

من غير الممكن أن يختدزل تداريخ حضداري لمديندة عري دة شدامخة مثدل مديندة
النجف األشرف في بضع دقائق،بل أرى أن الكثير مدن الجواندت المشدرقة المضديئة التدي
رفدت وترفد المسيرا الطويلدة لهد ي المديندة العمالقدة جددير باالهتمدام والدراسدة،وانطالقا
مددن تلددك الح ي ددة جدداات هد ي الندددوا الدراسددية لتل ددي الضددوا علددى بعد

تلددك المحطددات

المضيئة ،وما سيطرح من أبحاث ودراسات خالل اليومين سديثري المجتمدع والتاريخ،أمدا
أنا فأجدني مضطرا أن أتجنت خصوصيات البحث العلمي لمحدودية الوقت المتاح.
نحن أمام صرح "علي " شامخ يمتلك عم دا تأريخيدا ً متوازيدا مدع حركدة الرسداالت
السماوية ويكتست قدسية ليحتضن أجداث األنبياا واالئمة والصالحين،واشدتباكا حضداريا
مع "الحيرا"ليحتضن حضدارا عربيدة تصدل التندوخيين واللخمدين والمنا را،وتدداخال مدع
"الكوفة" ليرسم معالم حضارا إسالمية عربية،وتأل ا علميا امتدد قرابدة عشدرا قرون،كدان
رائدي شيخ من مشائخ النهضة العلمية األمامية أبو جعفر محمد بدن الحسدن الطوسدي عدام
448هـ .
لك هو النجف األشدرف ،وال ي قدال أميدر المدؤمنين علدي عليده السدالم عدن شدرف
أرضه:إنه أول ب عة عبد ح عليها ظهر الكوفة،لما أمر المالئكة أن يسدجدوا آلدم سدجدوا
في ظهر الكوفة .1
كما تحدث عنه اإلمام جعفر بن محمد الصادق عليه السالم ف ال :الغري،هدو قطعدة
مددن الجبددل ال د ي كلددم ح عليدده موسددى تكليما،وقددد

عيسددى ت ديسددا،واتخ عليدده إبددراهيم

خليال،واتخ عليه محمد حبيبا،وجعله للنبيين مسكنا،وح ماسكن فيه أحد بعد آبائه الطيبين
آدم ونوح أكرم من أمير المؤمنين عليه السالم . 2

*

نص الكلمة التي افت بها د.السيد محمدد بحدر العلدوم أمدين عدام معهدد الدراسدات العربيدة واإلسدالمية فدي لنددن النددوا الثانيدة
لددددددـ"مركز كددددددربالا للبحددددددوث والدراسددددددات " المخصصددددددة لددددددـ "النجددددددف االشددددددرف وإسددددددهاماتها الحضددددددارية " بتدددددداريخ
1999/7/17المنع دا في قاعة "المركز اإلسالمي – لندن".
1
 محمد باقر المجلسي – بحار األنوار ،100:طبع طهران.وتفسير العياشي . 34/1:الخوارزمي المناقت. 284:2
 -المجلسي  -المصدر المت دم . 232/ 100:
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وضم النجف من مراقد األنبيداا والمرسدلين – كمدا أخبدر األئمدة األطهدار – قبدور:
آدم ونوح وهود وصال . 1
ثددم أصددب مهددوى األفئدددا وال لددوت بعددد دفددن بطددل اإلسددالم الخالددد،وإمام الفصدداحة
والبالغددة وأميددر المددؤمنين علددي بددن أبددي طالددت عليدده السددالم فيدده،ومن بعدددي كددان"وادي
السالم"في النجف مدفنا لألولياا والصالحين من المسلمين من قديم الزمان إلى يومنا ه ا.
ولعل الشاعر النجفي الشيخ علي الشرقي لم يجانت الح ي ة في قصيدته المشهورا،بعنوان
"وادي السالم "حين ي ول فيها:
مررت على الوادي فسفت عجاجه
وأب يت لم انف

عن الرأ

تربه

فكم من بالد في الغبار وكم ناد
ألرفع تكريما على الرأ

أجدادي

2

إن تشابك النجف مع الحيرا والكوفدة لتكدون هد ي المنط دة التأريخيدة العري دة
من يوم استوطنها إبراهيم الخليل عليه السدالم وهدو ندازح مدن بابدل فدي طري ده إلدى مكدة
،3شعلة حضدارية تمتدد أصدولها الوارفدة إلدى المجدد العربي،والشدموخ اإلسالمي،ولترسدم
معددالم حضددارا عربيددة إسددالمية تب ددى مددع الددزمن تلهددج بشددرف الرسدداالت،ولغة ال ددران
الكريم ،والسدددددنة النبويدددددة الشدددددريفة مدددددا امتدددددد الدددددزمن لدددددتحفظ لغدددددة العرت،وحضدددددارا
اإلسالم،وتختصددر التدداريخ مددن ملحمددة "كلكددامر"إلى روعددة "نهددج البالغددة"عبر آالف
السددنين،وت تطف براعددة األقددوام،في إبددداعاتهم الفكريددة التددي كانددت والزالددت منبعددا سددياال
لحضارات األم

واليوم وغد.

ولعل ه ا التدألق الفكدري لصدرح النجدف بدرز واضدحا فدي الجامعدة العلميدة الدينيدة
التي أسسها رائدها العظيم الشيخ أبو جعفر محمد بدن الحسدن الطوسدي عدام448هدـ حتدى
أصبحت بفخر أحددى أربدع جامعدات إسدالمية يعتدز بهدا الدوطن اإلسدالمي الكبير،وهدي :
جامعددة ال ددرويين فددي المغرت،وقددد تأسسددت عددام 245هددـ ،4وجددامع الزيتونددة فددي تددون
وال ي تأس

عام 114هـ،وانت ل التعليم إليه في دولة الموحدين منتصف ال رن الخام

الهجري،وجامع األزهر في ال اهرا وال ي أس

1

فدي عهدد المعدز الفداطمي عدام358هدـ -

 غيدداث الدددين عبددد الكددريم بددن أحمددد بددن طدداوو  -فرحددة الغددري 52:و.57وجعفددر بددن محمددد بددن قولويددة ال مددي – كامددلالزيارات 381:البات العاشر .ومحمد بن الحسن الطوسي – الته يت .12/2 :
2
 ديوان علي الشرقي ،159 :طبع بغداد.3
 ياقوت الحموي -معجم البلدان. 133/ 1:4
 -نجيت زبيت – الموسوعة العامة لتاريخ المغرت واألندل ،134/ 2:طبع بيروت،دار األمير .1995
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970م ،وجامعددة النجددف العلميددة عددام448هددـ 1057 -م فددي العراق،واليددوم دق عمرهددا
أبوات اآللف عام من حين تأسيسها على يد الشيخ الطوسي.
وهناك من يرى أن النجف كانت تحتضن حركة علمية قبدل انت دال الشديخ الطوسدي
لها استنادا إلى عدا أدلة ناقشها بع

الكتات. 1

واحست أن التوفيدق بدين هد ين الدرأيين ممكن،فدان عهدد الشديخ الطوسدي كدان عهدد
تأسي

الجامعة العلمية الدينية العري ة،ولكن النجدف فدي واقعهدا امتدداد إلدى معهدد الكوفدة

العلمي،والد ي شديدي اإلمدام علدي عليده السددالم،وبلغ أوجده فدي عهدد اإلمدام الصدادق عليدده
السالم،حيث أشار الحسن بن علي الو شاا إلى لك ب وله:أدركت في ه ا المسجد[الكوفة]
تسع مائة شيخ كل ي ول حدثني جعفر بن محمد. 2والكوفة كانت تعج بالحركة العلمية في
عهددد اإلمددام الصددادق عليدده السددالم148-80هددـ ،وقددد أشددار المددؤرخ البراقددي إلددى األسددر
العلميددة التددي سددكنت الكوفددة،من األيددام األولددى لإلسالم،والشددك أن لددبع

األسددر ج د ور

وامتداد إلى ما قبل اإلسالم. 3
واعت د أن الشيخ الطوسي اختار النجف بعد اضطراري لترك بغدداد علدى اثدر الفدتن
الطائفية لوجود أرضدية صدالحة تمكدن مدن تشدكيل حدوزا علميدة فيهدا،لوجود علمداا فيهدا
سب وي.4ومنط ة الكوفة والحيرا والنجدف متداخلدة بحيدث يصدعت التفريدق بينهدا -فدالحيرا
عاصمة المنا را،والكوفة عاصمة اإلمام علي عليه السدالم ازدهرتدا قبدل اإلسدالم وبعددي-
والنجف شعت بين هاتين المدينتين لتمتزج بها حضارا اإلسالم والعرت.
وهنا سؤاالن يطرحان أمامنا،وهما:
أوال -لما ا ندوا النجف ه ي ؟؟
والجوات لكل ما ت ددم مدن عمدق تداريخي ،وبُعدد حضداري،وتأجج فكدري يكدرم
ه ا الشموخ العلمي الث افي له ي المدينة العري ة،ولي

بالكثير عليها لك.

وثانيددا ً -كيددف حددافظ النجددف علددى أصالته،وسددط األعاصددير ال اسددية الزمنيددة التددي
اجتاحتهددا؟وال ادعددي أنددي أملددك اإلجابددة الكافيددة،ولكن فددي حضددارتنا العربيددة واإلسددالمية
معالم تحدث التاريخ عنها بإجالل،وب وا عليها،وال يمكن للمؤرخ تجنبها،ومن ه ي المعالم
1

 لزيادا اإلطالع يراجع :محمد بحر العلوم – الدراسة وتاريخها فدي النجدف  /موسدوعة العتبدات الم دسدة – جعفدر الخليلدي/قسم النجف 1-16/2:وعلي احمد البهادلي – الحوزا العلمية في النجف  59:طبع بيروت.
2
 رجال النجاشي . 30/1:3
 الحسين بن احمد البراقي – تاريخ الكوفة . 427 – 411 :4
 -اغابزرك الطهراني – م دمة تفسير التبيان للشيخ الطوسي  /1:ز،طبع النجف.
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التي تأل ت في تاريخنا ال ديم والحديث ُمدن ًحملدت جلهدا تراثدا ً وحضدارا وفندا ً،وامتددت
لتصددارع العصددور والدددهور،وفي تدداريخ عراقنددا الحبيددت الشددواهد الكثيددرا التددي لمعددت
وأضاات وجه العراق...
ومدددن تلكددددم المعددددالم المضدددديئة فددددي تدددداريخ العراق،مدينددددة النجف،والحددددديث عددددن
النجف ،لي

حديثا ً عابرا ً عن صرح شامخ برز فدي مرحلدة مدن مراحدل تداريخ العدراق

وب ددي تراثددا ً يعددير عليدده المؤرخون،ويتحلددق حولدده الباحثون،بددل تدداريخ النجددف معلددم
وصرح شموخه يتسع اطرادا ً مع ت دم الزمن ،لم يتوقف عدن رسدم بصدماته وب دوا علدى
مجمل حركة اإلنسان العراقي خاصة،والمسلم عامة.
فالنجف مدينة تنمو باستمرار واطدراد تخفدي بدين ثنايدا عمرهدا المديدد فصدوال قدد
يبدو على المتتبع الباحث أن حركة التاريخ قد نأت عنها وابتعدت ولكن سدرعان مدا تشدع
فيها الحياا وتدت في أوصالها الحركة وتعود ع ارت الساعة لتسجل لهدا نمدوا ً واتسداعا ً
وهك ا ،وتلك خصيصة تنفرد بها ال ليل من مدننا في عالمنا العربي واإلسالمي .
وأصددبحت المدينددة" التاريخيددة الحيددة" تختددزن الماضددي بايجابيددة لتواجدده الحاضددر
بسلبياته.
كث ير من هد ي المددن وبفعدل التمدازج الحضداري والث دافي تتفاعدل وتتدأثر وتنصدهر
حينا ًوقد ت وت في الحين اآلخر،أما مدينة النجف ف د تميدزت عدن تلكدم المددن وأصدبحت
المدينددة "المنفتحددة المنغل ددة" تملددك مددن الوسددائل والمغريددات مددا يجعلهددا تفددت أبوابهددا لكددل
ال ادمين مدن شدتى أنحداا المعمورا،وتملدك مدن المناعدات مدا يجعلهدا منغل دة أمدام عوامدل
االنصهار وال وبان،فهي تختزن ايجابيات االنفتاح لمواجهة سلبيات االنغالق.
وكثير من ه ي المدن وبفعدل الصدراع السياسدي بدين الددول تحجدم وتصدغر وربمدا
تددددزول ،أو تكبددددر ،ومدينددددة النجددددف بددددؤرا مددددن بددددؤر الصددددراع السياسددددي والصددددراع
الطائفي ،وشددهدت باسددتمرار محدداوالت مرعبددة لطمسددها وتفتيتهددا علددى مددر التدداريخ،وفي
الجانت اآلخر شهدت محاوالت لرفع شأنها ونصرتها.والنجف مدينة تصدمد أمدام عوامدل
التعرية وتنأى عن الكبرياا أمام عوامل ال وا،فهي تختزن أسدبات ال دوا لمواجهدة عوامدل
الدمار.

60

وكثير من ه ي المدن خضدعت ل دوانين "الصدراع االجتمداعي"بين طب دات المجتمدع
فبدأت تتدأجج حينا..وقدد تطغدى شدريحة علدى أخدرى بفعدل هد ي العوامدل تاركدة بصدماتها
عالمدة فارقدة ،أمددا مديندة النجدف فتمكنددت مدن أن تسددتثمر هد ا الصدراع ليمنحهددا قدوا فددي
"التوازن االجتمداعي"،فهي تختدزن ال ديم والعدادات العربيدة لتجد ر أصدالتها لتضديف إلدى
مخزونها االجتماعي ما ي يها لمواجهة ه ا الصراع بايجابية وحركة .
وكثير من ه ي المدن شهدت حركة علمية توجت تأريخها ،غير أنها اتسمت بوتيرا
ونمط معين ،أما مدينة النجف فحركتها العلمية متميزا في الوقت الد ي تعتبدر واحددا مدن
أرقدى الجامعددات اإلسدالمية فددي عالمندا العربددي ،سداهمت فددي دفدع عجلددة الحركدة العلميددة
بطابعها الكالسيكي ومازجته بحركدة تجديدية،أضدفت علدى هد ي المعدالم الث افيدة والعلميدة
نوعا ًمن الحركدة والتدوازن والديمومدة،فهي التدي الزالدت تفخدر بطابعهدا ال دديم وتختدزن
قوته وأصالته،لدفع حركة التطور باتجاي التحديث في محاولدة متوازندة ،فكاندت "الجامعدة
ال ديمة الحديثة "التي تفاعلت بما يتالئم وحركة المجتمع .
وكثيددر مددن ه د ي المدددن لددم تشددهد تحركددا سياسدديا شددموليا متنوعا،أمددا النجددف ففيهددا
امتزجت الحركة العلميدة والدينيدة والث افيدة بالحركدة السياسدية لتعطدي لهدا مددلوال ووزندا
خاصا.
فعلدددى صدددعيد التحدددرك السياسددد ي حفلدددت النجدددف بدددوالدا "حركدددة النهضدددة" فدددي
العشرينات ب يادا سماحة المرحوم السيد محمد علي بحر العلوم،وسماحة المرحوم الشديخ
محمد جواد الجزائري ،ثم والدا "الدعوا" ب يادا اإلمدام الشدهيد الصددر فدي السدتينات،وال
تلغي خصوصيات العمل بإطاري العام بل جاات لتؤكد قدرا النجف على مواكبدة التطدور
فدددي العمدددل السياسدددي محافظدددة علدددى األجدددواا العامدددة.ولم ي تصدددر األمدددر علدددى الحركدددة
اإلسالمية،بل تعدى ليشمل أكثر الحركات الوطنية.
وكثيددر مددن هد ي المدددن لددم يواكددت تطلعددات الشددعوت العربيددة وانغل ددت علددى نفسددها
لتنحسر عن المواجهة ،أما النجف فهي أرادت أن تحافظ على حيويدة عروبتهدا وأصدالتها
فساهمت في جهاد فلسطين والمغرت العربي والجزائر ومصر،وسداندت حركدة الشدعوت
العربيددة فددي م اومددة االسددتعمار مددن أجددل التحددرر واالسددت الل ،وكددل مددا ترجتدده تطلعاتهددا
الوطنية مع صدق أحاسيسها العربية.
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وإ ا كان كل ما ت دم سببا يمكدن أن يفسدر صدمود النجدف والمحافظدة علدى أصدالته
أمام األعاصير الطاغية ،فإن خالصتها هي بإيجاز:
 -1قدسية النجف :
إن ال دسية التي توجت بها النجدف األشدرف نابعدة مدن كونهدا – كمدا ت دول الروايدات-
مثدددوى األنبيددداا والصدددالحين مدددن عبددداد ح األبدددرار ،وفدددي م ددددمتهم اإلمدددام علدددي عليددده
السالم،فأصبحت بفضل ه ي الخصيصة م صدا وموئال للمسلمين.
 -2جامعتها العلمية :
إن من أهم مظاهر النجف الشاخصة جامعتها العلمية الدينية،ومركز مرجعية المسلمين
الشدديعة ،وقد تظددافرت المحدداوالت علددى تفتيتهددا ولكنهددا فشددلت ،ألن ه د ي الجامعددة تمتعددت
باست الل تام عن الواجهة الحكومية،ولم تخضع طيلة مسيرتها،وليومنا ه ا وبكل ظروفها
الشائكة آلي عامل يستند إلى الدولة معنويا ً أو ماديا ً.
 -3اصالتها العربية :
فرغم انفتاح جامعة النجف لعموم المسلمين،ومن شتى البالد اإلسالمية،لم تتمكن لغات
الوافدين لجامعة النجف وعاداتهم وت اليدهم وأعرافهم من أن تؤثر على النجف،بدل ب يدت
النجددف ترفددل بثوبهددا العربددي وتحدداول المحافظددة علددى اصددالتها عبددر ه د ي ال رون،وإنمددا
العك

من لك صحي ف د أثرت لغة النجف الجامعية على كل خريجيها مما ميزهم عدن

غيرهم من زمالئهم أعالم المسلمين غير العرت من الجامعات األخرى.
 -4دورها السياسي :
مارسددت النجددف مددن خددالل "ال يددادا الدينيددة" دورا ً توجيهي دا ً سياسدديا ًمتميددزا ً علددى
مستوى العراق والعالم العربي واإلسالمي كدان لده األثدر األكبدر فدي ب داا النجدف مركدزا ً
حيويا ًيشارك الشعت همومه وتطلعاته.
 -5تفاعلها مع التحديث :
إن الجامعة النجفية طيلة حياتها العلمية واألدبية تفاعلت مع التحديث،وحرصت على
الحفاظ على ال ديم ،في محاولة الجمع بين التيدارين الحدديث وال دديم بمدا يدتالئم ومتطلبدات
تطوير المجتمع الديني في مضمار العالم اإلسالمي في ه ا العصر.
 -6نتاجها الموسوعي :
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إن النجددف طرحددت فكددرا ً موسددوعيا ً ث افيددا ً،وزخمددا ً معطدداا تميددزت بدده عددن
سائر المدن التي شاركت في ه ا المضمار،وعلى سدبيل المثدال ال الحصر:تفسدير التبيدان
للشديخ أبددي جعفددر الطوسددي فدي عشددر مجلدددات.وجواهر الكددالم فدي الف دده للشدديخ صدداحت
الجواهر في ثالثة وأربعين مجلدا ً،ومستمسك العروا الوث ى في الف ه للسيد محسن الحكيم
فددي أربعددة عشددر مجلدددا ً،ومعجددم رجددال الحددديث للسدديد أبددو ال اسددم الخددوئي فددي عشددرين
مجلدا ً ،وال ريعدة إلدى تصدانيف الشديعة للشديخ أغدابزرك الطهراندي فدي خمسدة وعشدرين
مجلدا ً،والمجموعة الكاملة لمؤلفات السيد الشهيد الصدر في خمسة عشر مجلدا ً،والغددير
فددي الكتددات والسددنة واألدت للشدديخ عبددد الحسددين االمينددي فددي احددد عشددر مجلدا ً،وشددعراا
الغري لألستا علي الخاقاني في اثني عشر مجلدا ًوغير ه ا كثير وكثير يطول بنا الم ام
في تعدادي.
ومدددن المؤسدددف ح دددا ً أن ندددرى مدددن يعمدددل بح دددد وجاهليدددة لتهمدددير هددد ي المديندددة
العمالقة ،وخصوصددا ً مددا يمددار

فددي ح هددا وحددق أبنائهددا فددي ظددل سددلطة الحكددم الطددائفي

الم يت صدام حسين،وكمثل على لك فان طالت العلم له ي الجامعة إلى ما قبل ه ا العهد
الصدددامي كددان يتجدداوز الخمسددين آلددف طالددت مددن شددتى مندداطق العددالم اإلسددالمي ،واآلن
أنضمر إلى المئات،وك لك المحاوالت ال معية والتصفيات الجسدية لعلماا الدين ومراجعه
العظام مستمرا،كما هو معدروف للجميدع،إلى جاندت تضديق الخنداق علدى طباعدة الكتدات
الديني،وخاصدددة الشددديعي،ومنع ممارسدددة الشدددعائر الدينيدددة،ورغم ضدددراوا هددد ا الصدددراع
فستب ى النجف رمزا ً للتشيع والنضال اإلسالمي .
إني على ث ة بأن ه ي النددوا العدامرا – فدي بحوثهدا ودراسداتها التدي اشدترك فيهدا-
صدفوا مددن البدداحثين واألسددات ا المث فد ين سدديكون لهددا األثددر فددي كشددف مكانددة هد ي المدينددة
الشامخة مع الزمن،وما أسدته إلى المجتمع اإلسالمي من الشدخوص المعرفيدة فدي غالدت
جوانت الفكر اإلسالمي الديني.وهو وفاا رائدع مدن رواد الفكدر والمعرفدة اإلنسدانية لهد ي
المدينة العظيمة التي تعاني في ه ا الظرف من محنة خطيرا تكاد تعصف بها،لوال لطف
ح.
الشددكر هلل سددبحانه أوال ً ،ثددم لكددل المسدداهمين بإحيدداا ه د ي الندددوا العددامرا بدايددة مددن
اللجنة التحضيرية لـ [ مركز كربالا للبحوث والدراسات]الداعية له ي النددوا إلدى األخدوا
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األسددات ا المشدداركين بمحاضددراتهم ال يمددة والمسدداهمين بالحضور،أشددكرهم جزيددل الشددكر
باسدم النجددف األشددرف راجيدا العلددي ال دددير أن يأخد بيددد العدداملين فدي هد ا المضددمار إلددى
ي التوفيق.
تح يق الهدف األسمى،وهو رضا ح سبحانه وخدمة دينه الحنيف ،إنه ول ّ
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النجف ومميزات جامعتها العلمية
للنجدددف تددداريخ عريدددق فدددي العلماواألدتاوالسياسددديةايمتد علدددى امتدددداد تاريخهدددا
الطويلافهي في المجال العلمي بدا دورها من عام448هـ 1056 -م يوم انت ل إليها الشيخ
الطوسي محمد بن الحسن من بغداد على اثر الفتنة الهوجداا التدي عصدفت ببغداداوأسد
الجامعددة العلميددة فيهااواسددتمرت فددي مركزهددا العلمددي تضددم المرجعيددة الدينيددة للمسددلمين
الشيعة إلى يومنا ه ااب ين مد وجدزر فدي مركزيتهدا العلميدةاتبعا ً النت دال الحدوزا العلميدة
عنها إلى كربالااأو الحلةاأو سامراااأو خارج العراق إلى خراساناأو قماكما هدو الحدال
اليوماأمددا لسددبت سياسددياأو لوجددود المرجددع األعلددى فددي بلدددان مددن البلددداناولكن فددي كددل
األحوال ب يت الجامعة العلمية النجفية شاخصا ً لن ينعدم .
ولسددت مبالغددا ً إ ا قلددت أن جامعددة النجددف العلميددة كانددت تضددم أيددام ازدهارهددا مددن
خمد

إلددى ثالثددين رجددل علددم علددى اخددتالف مددراتبهم وطب دداتهمامن طالددت السددطوح إلددى

المجتهديناوان أكثر علماا المسلمين الشيعة في البالد اإلسالمية هم مدن خريجدي جامعدة
النجف العلمية .
إن من أهم مميزات جامعة النجف العلمية باختصار هي:
أوال ً -است اللية الجامعة العلمية عن السلطة :
وقدددد حدددرص قدددادا الحدددوزا عبدددر أيامهدددا الطويلدددة أن تب دددى بعيددددا عدددن التدددأثير
الحكددددومياوالتحكم فيهااوقددددد أثبتددددت طيلددددة هدددد ي العهددددود أن هدددد ي الجامعددددة بمراجعهددددا
الف هاااوأسددددددات تها العلمددددددداا وط البهددددددا علدددددددى جميددددددع المسدددددددتوياتاوحتى المنددددددداهج
الدراسيةاوالموارد المالية ب يت مست لة حتى ه ا اليوم لدي

ي تددخلاو لك
للسدلطة فيهدا أ ُ

بفعدددل الظدددوابط المتيندددة التدددي تدددؤطر عمدددل وسدددير الحركةاوهددد ا مدددا يجعلهدددا حدددرا فدددي
حركتهاامتحررا من آية وصايةاأو أي ارتباط مشبوياقد يؤدي إلى مسلكية معينة تحدرف
الحكم الشرعي عن طري هاوتحوله إلى سلك لي

فيه روح .

ثانيا ً -حرية المرجع الديني :
المرجددع الددديني هددو صدداحت الفتددوى المحركددة للجمدداهيراوبمعنى آخددر هددو ال ائددد
األعلى للمسلمين الشيعةاوه ا المنصت ي تضى عدم تأثر صاحبه بد ي جهدة مدن الجهدات
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الخاصة والعامةاول ا البد للمرجعية الدينية أن تكون بعيددا عدن كدل مدا يصددر منهدا عدن
كددل مددا يم د

بعدددالتهااأو مددا يخدددر شددرعية قراراتهاالعثددار المترتبددة عليهددا شددرعية أو

عرفية .
ثالثا ً-ال هوية قومية للمرجع الدينياوال تحديد لعددها :
فان من طبيعة المرجعيدة الدينيدة فدي عدرف الجامعدة العلميدة النجفيدة أن ال يشدترط
فيها قومية ُ محددااأو عدد ُد محدددافكثير مدا حصدل أن يكدون المرجدع المبدرز فدي النجدف
االشرف فارسيا ًاأو تركيا ًاأو عربيا ً.وقد يوجد في وقت واحد أكثدر مدن مرجعافشدروط
المرجعيةاومن أهمها االعلميةاوالعدالة هي التي تحدد األعلم من المراجع .
رابعا ً -إن مراجع وأعال م وأسات ااوطالت الجامعة العلمية لعبوا دورا ً قياديا ً كبيدرا ًفدي
ال ضايا الوطنية التي تخص العراق كما حدث فدي ثدورا العشدريناف د أفتدى بالجهداد عددد
من العلماا األعالماوالمراجع العظاماكشيخ الشريعة االصفهاني فدت ح بدن محمدد جدواد
المتوفى سنة1339هـ 1921 -ا شيرازي األصلااصفهاني المنشأانجفي الدراسةاوانتهت
إليه رياسة علمائهاابرز فدي ثدورا العشدرين قائددا ً لمحاربدة االحدتالل األجنبياطلدت منده
الحدداكم الملكددي العددام فددي العددراق الكولونيددل أرنددو لددد ولسددن الدددخول معدده فددي مفاوضددات
لوقف الثوراافكتت إليه االصفهاني مشترطا ً[من العراق است الله التدام قبدل الددخول فدي
المداوالت السياسيةا]واستمر في جهادي حتى توفي عدام 1921فدي النجدف ودفدن فيهدا ،1
كما را

هيئة عليا من العلماا إلدارا البالداهم  :الشديخ جدواد صداحت الجواهراوالشديخ

عبد الكريم الجزائرياوالسيد محمد علي بحر العلوماوالميرزا مهددي الخراسانياوالشديخ
إسددحاق الرشتياوالشدديخ موسددى زايددر دهاماوالشدديخ علددي الحلياوالشدديخ عبددد الرضددا آل
الشدديخ راضددي ،2و نلحددظ أن مددن بددين ه د ي الهيئددة شخصدديتين ايددرانيتينن همددا الخراسدداني
والرشتي .
و ال نسددى مكانددة المرحددوم السدديد أبددو الحسددن الموسددوي االصددبهاني المتددوفى عددام
1365هددددـ 1946 -ماوهددددو إيرانددددي األصددددل وكددددان مددددن المراجددددع المشددددهورين فددددي
النجفاوشارك بكل ث له في ال ضايا الوطنية العراقية بداية من ثورا العشرين إلى غيرها
من األحداث السياسية ومنها حركة رشيد عالي الكيالني عام 1941اوجدرى علدى أثرهدا
 1ـ األعالم  135:5وماضي النجف 362:1
 2ـ ماضي النجف 366:1
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االقتتددال بددين الجددير العراقددي والبريطدداني فددي نف د

العددام فكانددت فتددواي مؤيدددا للحركددة

االن البية .
وأخيددرا ً فددي هددد ا الصدددد موقددف اإلمدددام الراحددل السدديد أبدددو ال اسددم الخددوئي مدددن
االنتفاضدددة الشدددعبانية [ آ ار عدددام  ]1991وهدددو [ا ربايجددداني -تركدددي] الددد ي عبدددر عدددن
مسؤوليته ال يادية الدينيةافي تأليف لجنة من أهل العلم إلدارا شؤون النجف حين سد طت
الحكومة الصدامية فيها .
الغددر

مددن ه د ا العددر

لموقددف المراجددع العظددام فددي الجامعددة العلميددة النجفيددة

اإلشارا إلى أن المرجع األعلى فدي النجدف يعدير ال ضدايا العراقيدة الوطنيدة مهمدا كاندت
قوميتهافي حين لم يحدث مثل ه ا في مكان آخر .
خامسددا ً -ويجددت أن نشددير إلددى أن الجامعددة النجفيددة العلميددةاأنتجت خددالل أيامهددا الطويلددة
مئدددددات ؤ المؤلفددددددات فددددددي شددددددتى أنددددددواع المعرفددددددة ف هيةاوتفسيريةاوع ائديةاوأصددددددول
الف هاوأدتاوشعراونحواولغةاوغيرها من أنواع المعرفةاطبع بعضهااوالبع

اآلخر لم

يطبددعاونظرا لكتات((ال ريعددة تصددانيف الشدديعةاوال ي ي ددع  :فددي 25مجلددداًنن يؤيددد ه د ا
الكالم .
سادسا ً -إن ه ي المدينة الجامعية كانت موضع توافد مستمر لطالت العلوم الدينية من كل
األقطار اإلسالميةاوتجمع ه ا الدزخم الوافدد مدن الندا

مدن مختلدف الجنسديات والث افدات

شددكل مجتمعددا ًيضددم أفكددارا ً وآراا امتزجددت بواقددع البلددد العلميافكانددت ن طددة حضددارية
مركزية .
سابعا ً -إن ه ي الجامعة بشدموخها العلمياوعمرهدا المديدد الد ي يصدل آلدف عدام أبرزهدا
احدددد أربدددع أقددددم جامعدددات إسدددالمية فدددي العدددالم  :ال دددرويين فدددي المغرتاوالزيتوندددة فدددي
تون اواألزهر في ال اهرااوالنجف في العراق .
ثامنددا ً -رغددم كثافددة الوافدددين مددن طددالت العلددوم الدينيددة علددى النجددفاواختالط اللغددات
واألفكددار فيمددا بي د نهم أال أن الطددابع العربددي لجامعددة العلميددة ب ددي محافظددا ً علددى طابعهددا
العربدددي اإلسدددالمياوحتى المراجدددع والمجتهددددين غيدددر العدددرت كدددانوا يتدددأثرون بالتوجددده
العربياوكاندددت تحددددث بعددد

الصدددراعات بدددين حواشدددي المراجدددع والمجتهدينافتمتدددد

المسدداجالت إلددى العمددق التنافسددي فددي األصددول كمددا حدددث فددي عهددد المرحددوم السدديد أبددو
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الحسن االصبهانياوهو مرجع كبير في النجفاوهو إيرانياي ابله مرجع آخر وهو الشيخ
احمد كاشف الغطاا

 -وهو عربي األصل -واشتدت المنافسة مابين المرجعيتيناوامتد

انعكاسددها علددى الحواشددي واألتبدداع وتشدداا الصدددف أن يتددزوج احددد أقربدداا الشدديخ كاشددف
الغطاااوكا نت العادا أن ت دام للمتدزوج حفدالت تتلدى فيهدا ال صدائد بدالترنيم الشدعرياففي
أحدى ه ي الحفالت تل ى قصيدا لشاعراعرف بالفضدل والت دى والعلماوهدو الشديخ مهددي
الحجاراوال صيدا طويلة ي ول في مطلعها مخاطبا ًالعري
هوت الجباي إلى جمالك سجدا
يسمو به النست الشريف لمعشر
ما ضر مجدك حاسدا ًبزغت له

:

ودعــت لتتخ ن وجـهك معــبدا
كشفواغطاا جميع أحكام الهدى
شمـ

النهار فــعاد منها أرمـدا

ثم ينت ل الى مخاطبة الشيخ احمد كاشف الغطاا زعيم األسدرا ومرجدع العدرت العدراقيين
حينهاافي ول :
أنت العميد لها برغم أنوفهم

بل أنــت سـيدها وكلهم ســدا

رأت الشريعة منك اكبر قائد

فـرمت إليـك زمامها والم ودا

والعرت تعلم أنت تا ُج فخارها

بسوى شريعة (احمدن لن يع دا

سلها غداا تصفحت قرآنها

أفهل رأت (بيغمرا ً أو يا خ ان

1

جاات إلى تركيا وإيران -كما يرى الدكتور علي الوردي -2وكانت بداية ه ي الحركة في
إيددران 1905وتفاقمددت عددام 1906حيددث قددام الشدداي محمددد علددي بددن مظفددر الدددين بمحاولددة
لل ضاا على الحركة على أسا

أن الدستور اإليراني ال ي كدان يحكدم بده الدبالد مخدالف

للشريعة اإلسالميةاوقد أيد موقف الشاي بع

علماا إيراناكما أيد موقف المؤكدين علدى

المشروطة -الدستور– كثيرا من علماا الدين فدي إيراناوامتدد هد ا الصدراع إلدى العلمداا
في العراق عامةاوالنجف خاصةاحيث استفتي بع

مراجع الدين في النجفافأفتى عددد

منهم بااللتزام الدستوراوفي م دمتهم الشديخ محمدد كداظم الخراسداني معتبدرين أن قدوانين
المجل

المنتخت بصورا سليمة م دسة محترمة وهي فر

علدى المسدلميناولم ي تصدر

الهددرج فددي ه د ا الموضددوع علددى النجددف بددل شددمل كددربالا والكاظميددةاوكتت المرحددوم
 1ـ شعراا الغري 217 -12:
2

 -الوردي -لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث.103/3:
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المرجع الديني الميرزا حسدين الندائني كتابدا اسدماي " تنبيده األمدة وتنزيده الملدة" منتصدرا
للمشروطةاوهو بحث قيم يدل علدى وعدي الشديخ الندائني السياسياونصدرته للديم راطيدة
والدستورية.
ومن النوادر التي تروى في ه ي المعركة وانت لت إلى الجانت األدبي ف د كتت احد
األعالم بيتين من الشعر في م االستبداديين وهما:
المستبدون قـــــد تاهــــو ا بغيـــهم

لم يجعل ح في أبصارهم نورا

لو كان يمكنهم أن ينسخوا نسخوا

من الكتات عنادا ً آية الشـــورى

فرد عليه من أنصار المستبدا بتشطير البيتين :
(المستبدون قـد تاهـــوا بغيــهم ن

بـ لك قـد قـال قــوم وافتروا زورا

صم وبكم فهـم ال يـع لون كــــــما

(لم يجعـل ح في أبصارهـم نـوران

(لوكأن يمكنهم أن ينسخوا نسخوا ن

ما كان في لوحة المحفوظ مسطورا

مالوا لشورى األولى قـد حرفوا علنا

1

 -الوردي – المصدر السابق.118/ 3 :
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(من الكتات عنادا آيـــة الشـورىن

1

الفصل الثاني :
التطددور السياسددي والددديني للمرجعيددة الدينيددة فددي النجددف
األشرف

 1ـ المرجعية الدينية ودورها الديني واالجتماعي
2ـ التطور التاريخي للمرجعية الشيعية.
3ـ المرجعية الدينية واسلمة ال وانين.
4ـ دور المرجعية في احتفاالت النجف وكربالا
5ـ افاق الثابت والمتغير
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المرجعية الدينية عند الشيعة األمامية
ودورها
الديني واالجتماعي
في توجيه اإلنسان وبناا كيانه

1

بسم ح الرحمن الرحيم
الحمد هلل رت العدالمين  ،والصدالا والسدالم علدى سديد الخالئدق أجمعدين ،محمدد سديد
المرسلين،وآله الغر الميامين ،وعلى أصحابه المنتجبين .
وبعد :

المدخـل
للمرجعية الدينية في العالم اإلسالمي الشيعي أهمية خاصة ،نظرا المتددادها الع ائددي
إلى خط الرسالة  ،ابتدا ًا من مبلغهدا األول رسدول ح (صن الد ي يتل دى التوجيده مدن ح
سددبحانه بواسددطة الدوحي  ،ومددن بعدددي أئمددة الهدددى مددن آل بيددت المصددطفى علدديهم أفضددل
الصالا والسالم بواسطة الرسول األعظم (صن  ،وانتهداا إلدى ندوات أالئمدة علدى امتدداد
التاريخ  ،والى حين ت وم الساعة  ،وهم العلماا األعالم ،االمثل منهم فاالمثل  ،حجج الده
على عبادي ،وال ادا في بالدي.
والحديث الشريف يوض ه ي الح ي ة  ،حيدث يدنص بدان  " :فدي كدل خلدف مدن أمتدي
عدول من أهل بيتي ،ينفون عن ه ا الدين تحريف الضالين  ،وانتحال المبطلين ،وتأويدل
الجاهلين  ،أال وإن أئمتكم وفدكم إلى ح ،فانظروا من توفدون ".

1

ـ بحث قدم الى ندوا تحت عنوان ( العراق  :الددين  ،والدولدة  ،والمجتدع ن ع دتده مجموعدة المنبدر الث دافي ـ لنددن بالتعداون
مع جامعة لندن قسم السياسة واالجتماع في لندن 22رجت  1418الموافق 1997/11/22
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إن ه ا الحديث فيه داللة واضحة على أتباع الخط ،لما فيه من ضمانة لصيانة اإلنسان
 ،وحمايته مدن االنحدراف ،وبنداا قدويم لكيدان المجتمدع اإلسدالمي الد ي أرادي ح سدبحانه
لعبادي  ،فأرسدل رسدالته السدماوية  ،وكاندت خاتمدة الرسداالت  ،وهدي أأن الددين عندد ح
اإلسدددالم  ،...ومدددن يبتغدددي غيدددر اإلسدددالم ديندددا فلدددن ي بدددل منددده  ،وهدددو فدددي اآلخدددرا مدددن
الخاسددرين

1

وليكددون منهاجددا لحيدداا اإلنسددان  ،ودسددتورا لب دداا مجتمعدده  .وكد لك أرسددل

رسوال ليبلغ ه ا الرسالة لألمة  ،فهو أالد ي بعدث فدي األميدين رسدوال مدنهم يتلدوا علديهم
آياته  ،ويزكيهم ويعلمهم الكتات والحكمة  ،وان كانوا من قبل لفي ضالل مبين . 2
تحديد مصطل المرجعية :
ولما كان حديثنا عن المرجعية  ،فال بد لندا مدن تحديدد هد ا المفهدوم االصدطالحي بمدا
يساعد على توضي ال صد .
وحددين نرجددع إلددى اللغددة لتوضددي معنددى (المرجددع ن  ،نددراي حددين يشددتق فعددل( رجددعن
ي ول":رجدع ،يرجدع ،راجعددا ً ،ورجوعدا ً ،ومرجعدا ً .والمرجدع ،مصدددر ،وهدوا لرجددوع ،
ومعناي  :العودا ،أو االنصراف ".3
ويعضد ه ا المعنى ما ورد في قوله تعالى  :أإلى ربك الرجعدى  ،أي الرجدوع  .وقولده
تعالى :أقا ل رتّ أرجعون لعلي اعمل صالحا ً فيما تركت . 4والمراد :إن العبد إ ا بعث
في يوم ال يامة ،وعرف سوا عمله  ،يطلت من ح إن يعيدي إلى الدنيا ليحسن عمله  ،أي
يرجعه .
وي ودنا ه ا المعنى _ اللغوي وال رآني _ إلدى ال دول بدان المرجعيدة  ،هدي الرجدوع
والعودا إلى اآلخر ،ول ا يمكن إن نعرف( المرجع ن في المصطل الديني  ،بأنده  :العدالم
 ،المجتهد ،ال ي ترجع إليه األمة بالحكم الشرعي لحياتها اليومية  ،كما ي ودها إلى مدنهج
الرسدالة اإلسددالمية  ،وتطلعاتهددا المصدديرية العامددة .وبمدرور الددزمن اتسددع هد ا المفهددوم ،
نظرا لتوسع مسؤولية المجتهد العام لشؤون األمة ،حيدث أصدب يتصددر المركدز ال يدادي

1

سورا آل عمران -آية 19 :و85
 2سورا الجمعة – آية 2:
3
محمد بن مكرم بن منظور  ،لسان العرت ،مادا (رجعن  ،أو فست  ،قم – إيران .1405
4سورا العلق –آية ، 8:والمؤمنون – آية . 100 -99 :
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فددديهم  ،فأصدددب مرجعدددا ً،وأطلق علدددى هددد ا المجتهدددد المرجدددع العدددام  ،وهدددوا لمتصددددي(
للمرجعية ن.

الديانات السماوية ضرورا لتنظيم المجتمع اإلنساني :
إن ح سبحانه حين خلق الكون اإلنساني قرر له االمتداد الزمندي الطويدل –والد ي ال
يعدددرف مدددداي إال هدددو فحسدددت -ومدددن الطبيعدددي إن تكدددون حاجدددات هددد ا الكدددون مدددن كدددل
االعتبارات ضرورية ومستمرا  ،استنادا ً إلى ديمومتها  ،وتجددها مع التطور الزمندي ،
تبعا ً لتطور م تضيات الحياا.
كما وان ه ا الكون المتطور بحاجة إلى منظم مدرك ألبعاد اإلنسان وحاجاته  ،ولي
هناك أعرف من خال ه به :أأفحسبتم أنما خل ناكم عبثا ً  ،ثم إلينا ال ترجعون  ، 1وهد ي
المسؤولية الكبيرا هدي بنداا اإلنسدان ضدمن مجتمعده  ،وت دويم كيانده الحيداتي .وحيدث إن
رسالة اإلسالم ممتدا أخر الزمدان  ،ألنهدا خاتمدة الرسداالت  ،فدان حاجدات اإلنسدان التدي
تترتت عليها أحكام الدين غير من طعة  ،وال منتهية ،تتجدد مدع التطدور الزمندي ،اسدتنادا
لل اعدا األصولية المعروفة  ":االشتغال الي يني يستدعي الي ين بالبرااا ". 2
ول د ا فددان إحكددام الدددين ال تنتهددي  ،ألنهددا تتجدددد حسددت م تضدديات الددزمن  ،وحاجددات
اإلنسدان المتطدورا ،ومدن هنددا نجدزم بدان ح سدبحانه لددم يفدر

الدديانات السدماوية علددى

عبادي إال لين هم من مهاوي الضاللة والجهالة  ،ويحدد لهم دستورا ً  ،يبندي بده مجدتمعهم
لين لهم من الحياا البدائية إلى مست بل أفضل كما يريدي ألمته  ،وه ا ما يحتاج إلى رسدالة
 ،ورسول .
اإلسالم خاتم الرساالت السماوية :
فالرسالة ،هي اإلسالم .وهو خاتم الرساالت اإللهية البشرية  ،والتدي تحمدل فدي طياتهدا
بناا المجتمع اإلنساني على خيدر مدا ت تضديها طبيعدة الحيداا اإلنسدانية مدن حيدث التكامدل
والديمومة  ،وان من أهم خصائص ه ي الرسالة  ،هو :
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1

سورا المؤمنون – آية . 115 :

2

مرتضى األنصاري  ،فرائد األصول ، 469/1 :طبع مؤسسة األعلمي  ،بيروت .1991

-1أنها مستمرا مع الزمن ولم تمسها يد التحريف والتصدحيف  ،كمدا حصدل لب يدة الكتدت
السماوية التي وصلت إليها آفة التحريف والتبديل.
-2أنها تناولت جوانت اإلنسان العامة والخاصة ،باإلضافة إلى الجوانت األخدرى اإللهيدة
والكونية ،والحياتية .ولم ت تصر على جانت معين من ه ي الجوانت الهامة  ،بحيث تهيد
لإلنسان التمازج بين الحياا الروحية والدنيوية .
-3أنها تتضمن خصائص حضارية ترفد اإلنسان في مسيرته الحياتية مع امتداد العصور
واألجيال .
قيادا األمة تمر بثالث مراحل :
والرسول  ،هو المبلغ  ،وال ائد األول ،ومن بعدي أئمة الهددى مدن آل بيدت المصدطفى ،
ومن بعدهم نوابهم  ،فسلسلة قيادا األمة مرت بثالث مراحل :
األولى قيادا الرسول األعظم (صن :
أن اله بعث إلى األمة اإلسالمية  ،محمد بدن عبدد ح (صن أرسدله بالهددى وديدن الحدق
بشيرا ون ير للعباد  ،تستنير به األمة  ،وتهتدي بهداي  ،فكان الحار  ،وال ائد  ،والحدافظ
 ،له ي الشريعة الغدراا  .وهدو مدن الندا

يحمدل كدل مدا لإلنسدان مدن خصدائص البشدرية

وسنتها  ،ومنها (محدودية العمر ن في الوقت ال ي تحمل مهمة الرسالة صفة االمتداد إلى
نهاية الزمن  ،فال بد والحالة ه ي من إيجداد وسديلة اسدتمرارية تدؤدي مهمتهدا تبعدا للمبلدغ
األعظم ،نبي الرحمة محمد (صن،وعليه -هدو مكلدف بهد ي المهمدة –إن ال يتدرك رسدالته
فددي مهددت الددري  ،تعصددف بهددا األهددواا ،وتتالعددت بهددا العواطددف  ،وت ننهددا المصددال
الشخصددية  ،فددال بددد أن يضددع لهددا سددنن وقواعددد تحميهددا مددن األخطددار  ،وتصددونها مددن
التالعت  ،وه ا ما ي ري الن ل والع ل .
ومن هنا البد من االعت اد بأنه – عليه أفضل الصالا والسالم -أوكلها لمن بعددي ممدن
تتددوفر فيدده األهليددة ألداا ه د ي المسددؤولية الخطيددرا –وهددي قيددادا األمددة –فهددي أمانددة ح
أودعهددا لديدده ،حددين اختدداري رس دوال لألمددة  ،مرشدددا  ،وهاديددا  ،وال يمكددن التفددريط به د ي
األمانة اإللهية التي شرفه بها ،وخاصة هو في م ام التبليغ – أي في م دام البيدان – وفدي
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ه ي الحالة الرسالية يجت عليه أن يتم التبليغ بالنص على أن ي دوم م امده مدن بعددي،وفعال
قام ب لك يوم الغدير  ،وإمام الصحابة وحجاج بيت ح الحرام –كما سنشير إلى لك. -
الثانية -قيادا اإلمامة أو الخالفة :
وه ي المرحلة التي تلت مرحلة التي تلت مرحلة النبدوا  ،اختلدف المسدلمون فدي تحديدد
ال يادا.فالمسلمون عدا األمامية من شيعة اإلمام علي (عن –قالوا :بمبددأ الخالفدة  ،وامندوا
بالخلفاا األربعة  ،ثم من بعدهم الخالفة اإلسالمية  ،أمويدة  ،وعباسدية  ،وعثمانيدة  ،إلدى
نهاية العهد العثماني  ،حيث انتهى عهد الخالفة .
أما األمامية  ،فهم يرون أن النبي (صن نص على إمامة علي عليه السالم مدن بعددي ،
واألحد عشر من أوالدي المعصومين -علديهم السدالم – فدي مواضدع متعدددا  ،سدوا علدى
مستوى التبليغ في (حجة الوداعن حين نص على خالفته من بعدي ،وبايعه كل من كان في
الجمددع لددك اليددوم، 7أو الروايددات العديدددا  ،والتددي تخددص بعضددها عليددا (عن  ،والددبع
اآلخر تحدد عدد أئمة أهل البيت منها  ،قولده (صن " :أيهدا الندا

قدد تركدت فديكم مدا إن

تمسكتم به لن تضلوا بعدي  :الث لين  ،وأحدهما أكبر مدن اآلخدر  ،كتدات ح حبدل ممددود
مددن السددماا إلددى األر
الحو

 ،وعرتددي أهددل بيتددي  ،إال و أنهمددا لددن يفترقددا حتددى يددردا علددي

"  1وبه ا النص النبوي الشريف ف د وضع أئمة أهل البيت (عن:

أ -عدل الكتات ال ي ال يأتيه الباطل من كل جانت  ،وحيدث انده ملدزم األتبداع  ،وأنهمدا
لن يفترقا.
ت -ثم به ا النص ،أيضا –وهوال ينطق عن الهدوى –جعدل التمسدك بهمدا نافيدا للضداللة
والجهالة من بعدي في شان التبليغ  ،والخالفة .
ج-أنهدم بد لك امتددداد للنبددوا  ،ال نهمددا ث دالن وخليفتددان  ، 2إال أنهددم – أي أالئمددة – ليسددوا
بأنبياا ،
1راجع عن واقعة الغدير كتات (الغدير ،عبد الحسين االميني  5 -1:نطبع دار الكتات العربية ،بيروت .
2

لإلطددالع علددى مصددادر هد ا الحددديث يراجع:محمددد حسددن المظفددر ،فضددائل أميددر المددؤمنين مددن دالئددل الصدددق - 304 /2 :
، 310طبع دارا حياا التراث العربي ،بيروت.
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فإ ا كدان الرسدول األعظدم (صنيتل دى إحكدام ح بواسدطة الدوحي  ،فدان أالئمدة يتل دون
إحكام ح بواسطة النبي (صن على أسا

إن النبوا بداية الرسالة  ،واإلمامة امتداد لتلدك

الرسالة . 1
والعترا-التدي أشدار إليهدا النبدي فدي حديثده المت ددم ،وجعلهدا عددل ال دران الكدريم ،هدم
:علي بن أبي طالت وأوالدي األحد عشر المعصومون عليهم السالم مدن الحسدن بدن علدي
إلى آخر هم محمد بن الحسن المهدي (عليهم السالمن.
إن أئمة أهل البيت عليهم السالم تحملوا المسؤولية الرسدالية طيلدة قدرنين مدرت علديهم
بأصددعت حددال وأحلددك ظددروف  ،الح ددتهم فيهددا سدديوف الحكددام الظددالمين  ،وتشددويهات
أصحات الضمائر الخائنة  ،ال ين انداحوا الهثين وراا ترغيت وترهيت السلطة الحاكمدة
 ،المناوئة آلل المصطفى،ورغم ه ا كله ف د أدوا رسالتهم خير أداا  ،وتمكنوا من تأسي
مدرسة علمية عري ة  ،أفادت األمة من بعددهم  ،و ازدهدرت بدالعلم والمعرفدة ،وبخاصدة
في عهد اإلمام الصادق عليه السالم،ال ي غ ى المدرسة الفكرية األمامية بجوانت متعددا
مددن المعرفددة ،تجدداوزت الف دده  ،والحددديث  ،والتفسددير  ،إلددى علددوم بنددت كيددان المجتمددع
اإلسالمي من حيث المعرفة العامة ،كالطت ،والكيميداا  ،والفلسدفة  ،وغيرهدا مدن العلدوم
التي لم تكن لها ساب ة التداول في الفكر اإلسالمي .
إن أئمة مدرسة أهل البيت رسدموا ألتبداعهم مدن رواد مدرسدتهم مدا يجدت العلدم بده مدن
بعدهم  ،نظرا لكون الحياا ممتدا ،وحاجة األمدة إلدى مدن يرشددها إلدى الطريدق الصدوات
مستمرا من اجل بناا كيان المجتمع اإلسالمي  ،ولعدم وجود حد نهائي للشدريعة لتوضدع
لها صيغة محددا  ،فان كثيرا من المسائل الشرعية ال تزال محل بحث  ،وإعادا نظر .
كما "وان الطبيعدة المتغيدرا للمجتمعدات ،وتطدور عالقدات األفدراد فدي كافدة المجداالت
تفر

وضع تشريعات جديدا لإلحدداث المتجدددا ،تسدتخرج مدن ال واعدد العامدة  ،وهد ي

عملية دائمة ال تفتر عن الحركة من جهة  ،وحاسدمة مدن جهدة أخدرى  ،لضدمان مسدايرا

1

لزيادا اإلطالع على االستدالل به ا النص النبوي على إمامة أهل البيت بعد النبي (صنيراجع محمدد ت دي الحكديم  ،أصدول
الف ه الم ارن ،169 -164 :طبع مكتبة األندل
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الشريعة للحاجدة المتجدددا  ،ولدن يكدون لدك بغيدر االجتهداد  ،الد ي تتوسدع فيده المددارك
والملكات" . 1
الثالثة – قيادا نوات األئمة :
ه د ي المرحلددة تخددتص بنددوات األئمددة ،وهددم العلمدداا (المجتهدددون ن ،ال د ين أشددار ح
سبحانه إليهم في كتابه المجيد  ،وحث على التمسك بهم  ،والسؤال منهم ب وله تعالى :
أفاسلوا أهل ال كر أن كنتم ال تعلمون ..
ووض رسول ح (صن الم صود من الخلفاا حين قال " :اللهم ارحم خلفائي  ،ف يدل
له يا رسول ح ومدن خلفداؤك ؟ قدال  :الد ين يدأتون مدن بعددي يدرون حدديثي  ،وسدنتي ،
فيعلمونها النا

من بعدي " . 2ومن اجل تحديد مكانتهم من مسديرا التبليدغ  ،قدال (صن:

"العلماا ورثة األنبياا" . 3وفي رواية لإلمام علي عليه السالم في ه ا الصدد أنه قال " :
مجاري األمور على أيدي العلماا باهلل  ،األمناا على حالله وحرامه"

4

وألهميددة ه د ي المسددؤولية الرسددالية التددي ح ّملهددا أئمددة أهددل البيددت علدديهم السددالم إتبدداع
مدرسدتهم  ،ف ددد وضدع اإلمامددان الصددادق والحسدن بنعلددي العسدكري – عليهمددا السددالم –
المواصفات الكاملة التي يجت أن تتوافر في نوابهم ال ين يتحملون مسؤولية رعاية األمدة
،ب و لهما " :فإما من كان من الف هاا صائنا لنفسه ،حافظدا لدينده  ،مخالفدا لهدواي  ،مطيعدا
ألمر موالي  ،فللعوام إن ي لدوي" . 5
والت ليد – ال ي يشير إليه الحديث – ويلزم عامة النا

به إ ا لم يكونوا مجتهدين  ،أو

يعلمون باالحتياط يكون في أصول الدين  ،ألنه يجت معرفتها بالدليل الع لدي ،والعلدم ،ال
بالت ليد والظن .

1

حسين معتوق المرجعية الدينية العليا عند الشيعة األمامية ،27 :طبع دار الهدى ،بيروت .1970

 2محمد باقر الصدر ،الفتاوى الواضحة  ،93 :طبع دار التعارف  ،بيروت .1979
 3محمد باقر الصدر ،المصدر السابق
4
محمد باقر الصدر ،المصدر السابق
5
أبو ال اسم الخوئي  ،منهاج الصالحين " (17/1مسألة 1ن  ،طبعة دار الزهراا للطباعة والنشر  ،بيروت (الطبعة الثالثة
والعشرون ن
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والم صود بأصول الدين  ،هو األيمان باهلل  ،وبرسوله ،واليوم اآلخر  .وفي غير ه ي
– وهي الفروع -فيجت على المكلدف الرجدوع فيهدا إلدى المجتهدد العدادل الجدامع لشدرائط
االجتهاد  ،إ ا لم يسعه االجتهاد ،أو العمل باالحتياط . 1
وجاا الشريف إن رسول ح (صن قال" :يحمل ه ا الدين فدي كدل قدرن عددول ،ينفدون
عنه تأويل المبطلين ،وتحريف الضالين  ،وانتحال الجاهلين ،كما ينفي الكير خبث الحديد
"

2

ممددا ت دددم نسددتطيع إن نسددتنتج مكانددة المجتهددد –العددالم الجددامع للشددرائط –ال د ي يمثددل
المرتبددة الرسددالية الثالثددة ،وهددي دور( نددوات األئمددة ن  ،ولهددم يسددند منصددت (المرجعيددة ن
للمسلمين الشيعة في العالم ،ه ا المنصت الديني ال ي ال يرقى إليه األ من كدان مجتهددا ،
ويتمتع ب درا كاملة على استنباط األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية  ،وبورع ،وت وى
 ،فأنها سلطة األنبياا واألوصياا ،بصفته خليفة ح سبحانه في األر

 ،ومن كدان بهد ي

المنزلددة البددد لدده مددن درجددة عاليددة مددن درجددة فددي الددورع والت ددوى  ،إلددى جانددت العلددم
والمعرفة.
سلطة المرجعية في زمن الغيبة :
ولعلنا ال نجانت الح ي ة إ ا أكدنا على أهمية سلطة المرجعية المتمثلة بكبار المجتهدين
 ،ال ين عرفوا باال علمية ،والمؤهالت الفكرية  ،والصفات الكمالية ،ألنها قيادا عليا ،وان
حاجدددة اإلسدددالم والمسدددلمين لمثدددل هددد ي ال يدددادا ضدددمانة السدددتمرارية الشدددريعة ،وضدددمان
مسايرتها للظروف المستجدا، ،تبعا لتطور الحياا .
ومددن هنددا كانددت الحاجددة ملحددة إلددى إب دداا بددات االجتهدداد مفتوحددا -كمددا هددو الحددال عنددد
المسلمين الشيعة – نظرا لعدم وضوح بع

األحكام الشرعية في كثير من األحداث لكل

احد  ،وخاصة منها المستجدا  ،ضمن التطور الزمندي السدريع والمد هل .وأال لمدا احتداج
احد تحديد الموقف الشرعي إلى عملية االجتهداد  ،كمدا كاندت الحالدة فدي عصدر التشدريع
.وان ابتعادنا عن عصر التشريع  ،والغمو

ال ي يكتنف بع

األحكام  ،أو نصوصها

 ،اقتضى كل لك إلى ضرورا إعمال ملكة االجتهاد  ،وعدم غل ه  ،كما كان عليه الحال
 1الصدر  ،المصدر المت دم ( ،15:الكير :زق ينفخ فيه ن
2

الري شهري ،المصدر المت دم 520/6 :
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عند أغلت الم اهت اإلسالمية ساب ا ،مما اضطر أكثر علمائهم اليوم إلى ال ول بفدت بدات
االجتهاد .
اثر االجتهاد في حيوية ف ه الشيعة :
إن إب اا بات االجتهاد مفتوحا عند الشيعة أعطى الف ه األمامي حيويدة ومروندة  ،ممدا
جعلدده يسدداير األحددداث والوقددائع التددي يزخددر بهددا المجتمددع اإلسددالمي  ،واسددتطاع معالجددة
الكثير من شؤون الحياا ا وتطوراتها .ودلل على رفضده ال داطع لمسدايرا إرادا الحداكم ،
وعدددم تددأثري بالحكومددات الوضددعية  ،والتأكيددد علددى اسددت اللية المرجعيددة الدينيددة ،امتثدداال
للحديث الشريف ال ي ينص على إن":الف هاا أمناا الرسل ملدم يددخلوا فدي الددنيا .قيدل يدا
رسول ح  :وما دخولهم في الدنيا؟ قال:إتبداع السدلطان ،فدإ ا فعلدوا لدك فاحد روهم علدى
اديناكم

1

.

إن المرجددع الددديني يصددل إلددى هد ي الرتبدة العليددا فددي قيددادا األمددة نتيجددة مكانتدده العلميددة
،وشهرته بدين أقرانده فدي فضدله  ،وأعلميتده  ،باإلضدافة إلدى ث دة األمدة بده  ،واطمئندانهم
بورعه ،وواقعيته اإليمانية .وألتدخل في ه ا السياق سلطة دولة  ،أو أرادا حداكم  ،مهمدا
كددان نفددو السددلطة  ،أو قددوا الحدداكم ،الن قضددية المرجعيددة خاصددة تنطلددق مددن المصددلحة
الدينية  ،وتخضع للواقع الديني المح

.

إن امتداد تاريخ المرجعيدة الشديعية يؤكدد علدى هد ي الح ي دة األسدا

 ،كمدا وان قوتهدا

المركزية تنبع من ه ي الخصيصة الجريئة  ،والتي حفظت مركزيتها الدينية عبر ال رون
الطويلة  ،وكان لها الصوت المدوي في المجتمع اإلسالمي .
على أسا

كونها ال يادا الدينية العليا لألمة ،وأنها تصدر التوجيهات واألوامر التي

تتعلق بحياا اإلنسان ومجتمعه ،ويجت أن ت ابل من الجماهير باإلطاعة واالمتثال  ،وحين
تكددون ال اعدددا الجماهيريددة متفاعلددة مددع مرجعيتهددا تفدداعال إيمانيددا غيددر عدداطفي ،فسددوف
1

للتعرف على مدرسة المرجعية األماميدة فدي بغدداد فدي ال درن الخام ،وأقطابهدا األعدالم الثالثة:المفيدد ،والمرتضدى ،
والطوسي ،يراجع  :محمد مهدي اآلصفي -م دمة كتات (الروضدة البهيدة فدي شدرح اللمعدة الدمشد ية– محمدد بدن جمدال
الدين مكي العاملي المعروف بـ (الشهيد األولن .51 /1
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تكون النتيجة علمية بنااا للمجتمع ،وإنجاز هاما في مسيرا الرسالة اإلسالمية ،ورصيدا
ضددخما فددي سددجل المرجددع ،كمددا حدددث لكثيددر مددن مراجددع األمددة عبددر األزمنددة المديدددا
،وخاصة ألولئك ال ين عبروا الحواجز اإلقليمية  ،وكان عهدهم يمثل االمتدداد الجغرافدي
لألمة .
والتاريخ السياسي واالجتماعي يشهد لكثير من إعالم المراجع حيث كانت لهم السلطة
الحاكمة في العالم اإلسالمي الشيعي ،وكيف كانت فتاواهم ات اثر هام في دفع الجماهير
المؤمنة بالمرجعية إلدى االسدتجابة العارمدة ،والتضدحية الفدائيدة فدي سدبيل تح يدق الهددف
ال ي بعث الموقف المرجعي بان يتصدر عملية الحدث.
مركز المرجعية عند الشيعة :
إن المرجعية الدينية عند المسلمين الشيعة لم تحدد ب ومية معينة  ،أو مكان مخصوص
 ،أو زمن محدد  ،إنما رأيناها تتن ل بين مراجع :عرت،وفر

 ،وأتراك ،وا ربايجانيين

 ،ك د لك قددد تتعدددد المرجعيددة فددي مكددان واحددد -تبعددا لجددواز تعدددد المرجعيددة العامددة عنددد
األمامية – أو تنحصدر بواحدد فدي العدالم اإلسدالمي الشديعي  ،ويكدون لهدا شدخوص اكبدر
حينها– كما حدث في كثير من ادوار المرجعية خاصة في ال رن األخير .
أما بالنسبة لمركزها  ،ف د انت لت بين النجف األشرف ،وكربالا ،وبغدداد ،والكاظميدة ،
وسامراا في العراق .وخراسان ،وأصفهان  ،وقدم – مدن مددن إيدران.أو جبدل عامدل فدي
جنوت لبنان .
تاريخ انطالقة المرجعية :
إن تاريخ المرجعية عند األمامية –والتي تمثل ال يادا العليا لألمة – يمكن إن نعتبري قد
انطلق من بعد الغبية الكبرى  ،تمثل في بغداد واضدحا بالشديخ المفيدد أبدي عبدد ح محمدد
بن النعمان المتوفى عام 413هـ ، ،ومن بعدي السيد المرتضى ،علي بن الحسين المتدوفى
عام436هـ ،،ثم من بعدي الشيخ الطوسي  ،محمد بدن الحسدن المتوفاعدام460هدـ  ،والديهم
رجعت قيادا الشديعة  ،20ومدن ثدم انت لدت إلدى النجدف  ،علدى اثدر الحدوادث الطائفيدة بدين
السددنة والشدديعة فددي بغددداد عددام 449هددـ ، ،وقتددل خلددق كثيددر منهمددا تجدداوز اآلالف ،ممددا
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اضطر الشيخ الطوسي بعد الهجوم على بيته ،وحرق مكتبته الزاخرا بالكتت لالنت ال إلى
النجف االشرف  ،وأس

حوزته العلمية فيهدا  ،والتدي اسدتمرت إلدى يومندا هد ا بدين مدد

وجزر في بسط نفو ها العلمي على العالم الشديعي  ،تبعدا للظدروف السياسدية التدي كاندت
تحكم العراق.
والمرجعية الدينية التي نتحدث عنها ليست تلك التي تدور في دائدرا الف ده واإلفتداا
بالحالل والحرام فحست  ،وإنما ن صد بها خط اإلمامة  ،وال ي هو في ح ي ته قيادا األمة
 ،ورعاية مصالحها السياسية ،واالجتماعية  ،باإلضافة إلى الجاندت الفتدوائي فدي الحدالل
والحددرام  ،وه د ا واقددع المسددؤولية الكبددرى  ،التددي أسددندها ح ألدديهم بعددد مسددؤولية أالئمددة
عليهم السالم .
عراقة جامعة النجف االشرف :
وكانت حصة النجف االشرف في العراق األهم واألكبر من كل الجامعات الشديعية
التي احتضنت الجمعية فترا من الزمن  ،فان جامعتها العلميدة تأسسدت مند انت دال الشديخ
الطوسي  ،محمد بن الحسن من بغداد إليها عام  449هـ ، ،وأصبحت  -كما هو معروف
– أحدى أقدم أربع جامعات علمية فدي العدالم اإلسدالمي  ،تجداوزت أعمارهدا اإللدف  ،أو
قارت بعضها لك ،وهي :جامعة ال رويين في المغدرت  ،وجامعدة الزيتوندة فدي تدون
وجامعة األزهر في قاهرا مصر  ،وجامعة النجف االشرف في العراق

1

،

.

صرح العلمي الشامخ ينشر المعرفة اإلسالمية
ومن لك اليوم وحتى يومنا ه ا ب ي ه ا ال ّ
 ،ويخددرج فطاحددل العلمدداا المعددروفين فددي العددالم اإلسددالمي،ولم نبددالغ إ ا قلنددا أن غالبيددة
المراجع ال ين أسندت أليهم ه ا المنصت سواا مدن الطب دة األولدى  ،أو مدا يليهدا هدم مدن
خريجي مدرسة النجف العلمية  ،التي ترب

في مدينة بات علم النبي (صن اإلمام علدي

عليه السالم  ،وال ي وصفه رسول ح (صنب وله أنا مدينة العلم وعلي بابها " 2من ألف
عام .

1

لإلطالع على تأسي جامعة النجف العلمية وتاريخ الدراسة فيها – راجع موسوعة العتبات الم دسة –جعفر الخليلي قسم
النجف (بحث – محمد بحر العلوم ن الجزا الثاني .112/2 :
2
محمد هادي الميالني  ،قادتنا كيف نعرفهم ،387-379/2 :طبع مؤسسة الوفاا ،بيروت .1406
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جامعة النجف و الظروف ال اهرا المضادا لها:
وال ينكددر احددد إن ظددروف قدداهرا مددرت علددى جامعددة النجددف العلميددة عبددر أدوارهددا
الطويلددة  ،فانت لددت المرجعيددة منهددا إلددى غيرهددا مددن البلدددان العراقيددة  ،أو اإليرانيددة  ،أو
اللبنانية  ،وغيرها من المدن التي كانت تضدم حدوزات علميدة ،ويرأسدها علمداا اشدتهروا
باالجتهاد  ،والمكانة العلمية ،ولكن ه ي المرجعيات كان يحدد عمرها بعمر المجتهد ال ي
يبرز في تلك المنط ة  ،فينشر بها سلطانها العلمي ،وزعامته المرجعية  ،وتنتهي بانتهداا
عمري  ،إ ا لم يشغل مكانه من يسد الشداغر  ،ويب دي زعامدة المرجعيدة مسدتمرا فدي تلدك
الجهة  ،واضحة المعالم بما يحفظ مكانها عامرا في تلك المنط ة .
والنتيجة تب ى الجامعة النجفية بين مد وجزر من حيث كثافة طالبها الوافدين عليها مدن
شتى أنحاا العالم اإلسالمي  ،وروادهدا العدراقيين  .وتسدرد موقعهدا األصديل حدين تدزول
عنها غيوم الظروف ال اسية  ،كما هو حالها اليوم .
أصوات ترتفع بن ل الجامعة العلمية من النجف :
والغريت أن بع

األصوات أخ ت ترتفع فدي هد ي األيدام فدي محاولدة فاشدلة ألبعداد

مركز المرجعية في النجف عم مكانها الطبيعي ،بحجدة أنهدا محكمدة فدي الوقدت الحاضدر
بنظددام بولسددي إرهددابي – متمثددل بنظددام صدددام حسددين – وان ه د ا الوجددود الشددا يمنددع
المرجعية من ممارسة توجهها العلمي بحرية  ،وكما هو في مثل ه ي المؤسسات الدينيدة
،والتي يجت إن تحتفظ باست اللها وتعبر عن رأيها بإرادا حرا  ،غير متأثرا بتيار حزبي
خارج على الشرعية  ،أو منصاعة لجهة ما تخالف الواقع الديني المعار .إن ه ا اللدون
مدن التبريددر المفتعدل –للموقددف (السدلبي نمددن إب داا المرجعيددة الدينيدة حيددة فدي النجددف –
منطلق سليم لسببين :

األول – أن أسلوت اإلرهات ال يخلو منه أي بلد  ،خاصة في منط ة الشرق األوسدط
 ،ساب ا وحاليا ،ورغم وجود لك  ،فإننا لم نرى أيدة جهدة تطالدت بن دل مركزهدا العلمدي
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إلى مكان آخر  ،بل بالعك

فأنها تعتز بمثل ه ا الوجود الحضاري  ،وبخاصة إ ا كاندت

هناك ظروف استثنائية تحكم البلد  ،كما هو الحال في العراق .
الثاني – إن المنطق ي ضي إسناد مركز النجف  ،وب ية وسيلة ممكنة إلب اا هد ا التدراث
الحضاري المهم في حاضرا العالم اإلسالمي محفوظا من عوار

الزمن البغي

ال ي

يجتاحنا في العراق بال ات  ،وفدي ظدل الحكدم الطدائفي الم يدت ،فاإلنسدان الحدريص علدى
سمعة النجف عليه أن يعمل على ترسيخ الجهود  ،وتركيز العمل للحفاظ على ه ا الكيان
العلمي الشامخ من االندثار نتيجة العوامل السياسية الرعناا .

الدعوا إلى فصل الدين عن السياسية :
وإ ا سمعنا الصرخات تتعالى من هندا وهنداك بفصدل الددين عدن السياسدة  ،وأن العدالم
الديني يجت قصر مهامه الوظيفية علدى العمدل الفتدوائي بدالحالل والحدرام فحسدت  ،فهد ا
الموقف ال يخرج عن احدد االحتمدالين  :إمدا الجهدل بمددى مسدؤولية المرجدع الدديني  ،أو
صدى للحاكمين الطغاا .وأال فكيف نفسر قيادا األئمة عليهم السالم من محاولة اسدتالمهم
الحكم في الدولة اإلسالمية ؟ والشك أن سكوت بعد

األئمدة عدن هد ا المطلدت لدم و لدن

يفسر بعدم اهتمامهم به ي المسؤولية الشرعية  ،إنما كان لك نتيجة عدم تدوفر االمكاندات
ال تاليددة لمحدداربتهم الحدداكمين الغاصددبين لمركزيددة السددلطة .ولعددل تسددلم بع د

المراجددع

العظام في تاريخ المرجعية األمامية عبر تاريخها الطويل  ،وحتى ه ا اليدوم السدلطة فيده
داللة واضحة على ضرورا ممارسة الحكم بال در المستطاع  ،حتدى وان كاندت مشداركة
للحاكم باسم اإلسالم ف ي البلدد اإلسدالمية .فدان مدن ابدرز مهدام المرجدع الدديني هدو توجيده
اإلنسان  ،وبناا كيانه المجتمعي ،وه ي هي الوظيفة الطبيعية لل يادا المرجعية .

اإلسالم ع يدا وحياا :
واإلسالم ع يدا وحياا  ،فإ ا حاو لنا عزل اإلنسان عن احد جانبيده – الع يددا والحيداا
– نكون فصلناي عن مجتمعه  ،وأفرغناي من محتواي األسا
خليفددة ح فددي األر
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ال ي خلق مدن اجلده  ،وهدو

يحكمهددا  ،ويعمرهددا  ،وي دديم فيهددا شددرعة ح التددي حملدده مسددؤولية

تبليغها ه ا الكائن البشدري .قدال عدز مدن قائدل  :أوإ قدال ربدك للمالئكدة أندي جاعدل فدي
خليفة

األر

1

.

والشك في أن اإلنسان هو األداا الممكنة لصياغة حضارته  ،وه ي الحضارا إ ا لم تكن
مبنيدة علددى ع يددا قويمددة  ،فهددي ال تمثدل واقعددا معاشدا يمثددل مرحلددة تاريخيدة فددي مسدديرا
اإلنسان الحياتية  .فاإلسالم قدم لإلنسان قيما حضارية  ،ليعر في ظلها كريما ،ال يمزقده
صراع بين مثله العليا ،وبين واقعه الحي  ،ومن اجل إن يصنع تاريخه بيدي  ،كانت تلكدم
ال يم الفكرية ،سواا في ال ران،أو السنة النبوية نمدا ج حيدة علدى أرشداد اإلنسدان المسدلم
في صياغة حضارته اإلسالمية.

ضرورا كون المرجعية بمستوى المرحلة :
ومن هنا نشير إلى ضرورا كون المرجعية الدينية  ،وهي ال يادا المركزية  ،أن تكون
بالمسددتوى المطلددوت ل يددادا األمددة  ،وتهيئددة أدوات التوجيدده التربددوي الث ددافي لهددا  ،لتملددك
قابليددة العطدداا  ،الم تضددي للتفاعددل مددع تطددور الفكددر ،ومددن اجددل بندداا كياندده المجتمعددي ،
والوصددول بدده إلددى تح يددق الهدددف األسددمى ،وهددو ضددمان حريددة اإلنسددان  ،وسددعادته ،
وكرامتدده فددي الحيدداا  ،كمددا يريدددي اإلسددالم لدده .خاصددة وان التحددديات الممنهجددة تسددتهدف
اإلسالم فكرا وسدلوكا  ،وقدد غدرت هد ي التحدديات المجتمدع اإلسدالمي  ،وتغلغلدت بأفكدار
فصائله  ،واوسداطه  ،واسدتطاعت أن تلجده بواسدطة بعد

بع
النفددو

المرتزقدة مدن ضدعفاا

مددن امتنددا ،بطددرح تسدداؤالت  ،واسددتفهامات ،س دتنكارات لددبع

قضددايانا الهامددة

األساسية  ،التي لها صلتها الكبيدرا بمصدير األمدة وع يددتها  ،وأخد ت هد ي األصدوات –
ويددا لألسددف تنخددر وبصددورا خطددرا فددي أفكددار سددواد النددا

الس د ج بمددا يهدددد مسددت بلهم

اإليماني .
إن مسؤولية المرجعية العليا اليوم اختلفت عن أمسها الماضي  ،وان متطلبات كثيدرا
تواجدده المرجددع األعلددى لألمددة ،وعلددى كددل المسددتويات الفكريددة ،واالجتماعيددة  ،والبددد أن
يتعامل معها باهتمام بالغ وبما يتناست مع حجم ال ضدية  .وان تكدون الم اومدة الم تضدية
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بمستوى الحدث ،لكي يمكن تالقي االنهيار والخسارا التي ستحل بمجتمعندا أن عداجال أو
آجال  ،إ ا لم نول ه ا الخطر الزاحف االهتمام والبعد العلمي .

عناصر التحرك لعملية تفعيل المرجعية :
ولعل من أهم عوامل امدتالك عناصدر التحدرك نحدو عمليدة التغيدر  ،أو المجابهدة مدن
اجددل إي دداف التحددرك المشددبوي هددو رصدديد التفاعددل فددي تهيئددة وسددائل ال ددوا له د ا األمددر .
والننكددر أن واجهد ة المرجعيددة فددي تاريخهددا ال ريددت ملكددت قابليددة لمواكبددة واعيددة لحركددة
التطور العام في الواقع اإلنساني .غير أن مجريات اإلحداث التاريخيدة لدم تكشدف تحركدا
يكشف عن ت دم واضد فدي هد ا الصددد  .وقدد تكدون الظدروف الموضدوعية التدي نشدأت
ضمن ه ي الفتدرا األخيدرا مدن التطدور السياسدي اإلرهدابي فدي مركدز المرجعيدة العليدا ،
كالنجف االشرف – مثال – قد قلصت نفو التطور المطلوت لحركدة التغييدر اإلصدالحي
 .لكن ه ا ال يمنع من وضع بع

الن اط التي تنسجم ومسؤولية المرجعية  ،ومن أهمها:

أوال –تحول المرجعية إلى مؤسسة عامة  ،تنت ل بكل كادرها إلدى األعلدم األشدهر بعدد
وفاا المرجع السابق  ،في أي مكان كان  ،دون أن تف د خصائصها ال اتية .
ثانيا – أن تكون لجان متعددا للمرجعية  ،تتولى إعداد األفكار السياسية ،واالقتصدادية
 ،والتربويددة  ،واالجتماعيددة  ،ومددا يدددخل فددي مهددام المرجعيددة  ،وعرضددها علددى المرجددع
لمواكبة اإلحداث وقضايا الساعة .
ثالثا – اختيار لجدان استشدارية مدن وي الكفدااات واالختصداص مدن اجدل بلدورا أراا
المرجع بما ينسجم وتطلعات األمة إلى آرااي البنااا .
رابعا – تهيئة معهد ث افي يدر

فيه تاريخ العالم اإلسالمي  ،وبعد

لوكالا المرجع من اجل أعدادهم عالميا .
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اللغدات األجنبيدة

وأنددا علددى ي ددين مددن أن الدددفاع عددن المرجعيددة العليددا لددن ي نددع الجمدداهير المؤمنددة بمبدددأ
المرجعية  ،وسلطاتها الكبرى في توجيه اإلنسان  ،وبناا كيانه المجتمعي  ،مادام الوضع
باقيا على حاله ال ينسجم والتطور الزمني .
وقددد تكددون نتددائج ه د ي العفويددة فددي تشددتت مركددز المرجعيددة  ،أن تنتهددي إلددى كيانددات
مرجعيددة متعددددا هنددا وهندداك  ،تعمددل كددل منهددا علددى وفددق منهجددة خاصددة مسددتوحاا مددن
تطلعات المجتهد وتصوراته الفكرية حتدى يمدن الده علدى هد ي األمدة بجمعهدا علدى مركدز
موحد ينه

بها حست انطالقة الزمن المتطور.

تنظيم المرجعية في عهد السيد بحر العلوم :
استمرت النجف معهدا علميا  ،ومركز ا للمرجعية الدينية للشيعة ،رغم أنها تن لت فدي
ظددروف خاصددة بددين بلدددان متعددددا فددي العددراق مثددل  :كددربالا ،والحلددة  ،والكاظميددة ،
وسامراا  ،كما انت لت إلى خارج العراق كإيران  ،ولكن ب يت ن طدة ال طدت يغيدت عنهدا
مركز المرجعية كلما تحكمت بها ظروف غير طبيعية ألحت عليها باالنت ال  ،وإ ا ان شع
الغمام عنها عادت لها حوزتها  ،وتمركزت بها جامعتها األصلية .
إن المعالم المميزا للفكدر المرجعدي الحدديث فدي العدراق بددا مدن ال درن الثالدث عشدر
الهجري  ،التاسع عشر الميالدي ،وال ي حفل بميزا من حيث التنظيم في إدارا المرجعية
قددد يعتبددر طفددرا نوعيددة فددي تدداريخ المرجعيددة .وهددو التنظدديم اإلداري الد ي مثددل المبددادرا
الرائعة علدى مسدتوى المرجعيدة اإلمدام المرحدوم السديد محمدد مهددي الطباطبدائي المل دت
بـ(بحر العلومن المتوفى عام 1212هـ /
1797م حيث نظم إدارا مرجعيته على الوجه التالي :
 .1ارجع أمور الفتوى والت ليد إلى الف يه الشيخ جعفر كاشف الغطاا .
 .2وإمامة الجماعة وشؤون الحرات إلى الم د

الشيخ حسين نجف .

 .3ولل ضايا والخصومات وال ضاا إلى الشيخ شريف محي الدين .
 .4واضطلع هو بأعباا التدري

،وإدارا شؤون األمة .

ول د دللت ه ي المبادرا الرائعة من السيد بحر العلوم لتنظيم أمور المرجعية وشؤون
قيادتها على وعدي كبيدر فدي ال هنيدة ال ياديدة الدينيدة  ،والتدي طبعدت لدك العصدر بطدابع
تنظيمي يختلف عن العصور الساب ة من حيث النضج والوعي . 24
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المرجعية واألحداث الدينية والوطنية :
ل ددد سدداهمت المرجعيددة الدينيددة فددي اإلحددداث الدينيددة والوطنيددة علددى مسددتوى ال يددادا
مساهمة فعالة ،مما كشف عن فكر سياسي لديها يؤهلها إلى تحمل مسؤولية قيادا المجتمع
 ،التددي تعتبددر جددزا مددن مهامهددا األساسددية ،إ مددن الصددعت فصددل الدددين عددن السياسددة ،
والمرجعية الدينية  -كما نفهمها – قيادا األمة دينا ودنيا  ،وقد عشنا  -في حدود مسديرتنا
الحياتيددة المالزمددة للمرجعيددة الدينيددة – أفكارهددا ومواقفهددا السياسددية ومحاوالتهددا العديدددا
للدفاع عن الوطن واألمة ومصالحها العامدة  ،واالهتمدام بنهضدتها علدى مسدتوى السداحة
اإلسالمية في منط ة الشرق األوسط خاصة .
وعلى سبيل المثال ال الحصر ا كر اآلتي :

أوال – قضايا الوطن :
 -1الدفاع عن الوطن من االولويات الهامة للمرجعية الدينية الشيعية في العدراق
 ،وتاريخ العراق الحديث يؤكد هد ا الموقدف المشدرف الد ي عبدر عدن عمدق
المسؤولية التي تحملتها المرجعية الدينية الشيعية للددفاع عدن الدوطن ،وحدين
نرجع إلى الفترا التي حددناها من ال رن الثالدث عشدر إلدى نهايدة هد ا ال درن
نجد تاريخها حافال به ا المسؤوليات ،فعلى سبيل المثال ال الحصر نشير إلى
آالتي :

أ -تشكيل طالئع مسلحة لحماية النجف االشرف من الغزو اإلرهابي .
ت ول بع

المصدادر  " :لمدا بلدغ أهدالي النجدف نبدا توجده الجدير الوهدابي الغدازي

عددام1218هددـ  ،اعددد المرحددوم الددزعيم الددديني الشدديخ جعفددر كاشددف الغطدداا وبمسدداعدا
بع

علماا البلد قوا جماهيرية هيدا لهدا السدالح ومدا يحتداج إليده مدن عددا الددفاع عدن

األر

 ،ودفع الغزاا عنه  ،وفعال تمكنت المليشيا الشيعية ب يادا الشديخ جعفدر كاشدف

الغطاا وثلة من العلماا األعالم من دحر ال وا الغازية " .1
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ت -محاربة الغزو اإلنكليزي للعراق عام: 1915
ل د سجل المؤرخون موقف علماا الشيعة  ،ومراجع الشريعة العظام في الددفاع عدن
الدولددة العثمانيددة ،رغددم قندداعتهم بطائفيتهددا الحم دداا  ،وعنجهيتهددا ال وميددة  ،لكددنهم إمددام
الغددازي األجنبددي كددان مبدددأ(الوجود الندداقص خيددر مددن العدددم ن فددأعلنوا الجهدداد الم ددد

،

وتوجهت الجموع الزاحفة إلى البصرا للدفاع عن الوطن  ،وشاركت ال يادا المرجعية في
المسيرا  ،وكان في طليعتهم العلماا مدن النجدف  :السديد محمدد سدعيد الحبدو بدي  ،وشديخ
الشدددريعة االصدددفهاني  ،والسددديد محسدددن الحكددديم  ،ومدددن الكاظميدددة السددديد محمدددد مهددددي
الحيدري ،والشيخ مهدي الخالصي  ،ومن كربالا بع

علمائها منهم الشيخ محمد رضا

نجل اإلمام المجاهد ميرزا محمد ت دي الشديرازي  ،وكدان لهدم موقدف مشدرف فدي الددفاع
عن الوطن

1

ج -ثورا النجف ضد االحتالل البريطاني عام : 1918
ت ول بعد

المصدادر  " :تعتبدر النجدف أول مدن ثدار علدى األتدراك  ،وأول مدن ثدار

علددى اإلنكليددز ،لددي

فددي العددراق فحسددت وإنمددا فددي جميددع أقطددار الشددرق األوسددط  ،بعددد

الحرت العالمية األولى .
ففددي عددام 1333هددـ 1915 -م  ،ثددارت علددى األتددراك العثمددانيين وطددردتهم إلددى غيددر
رجعة من المدينة .
وفددي عددام 1336هددـ 1915-م ،ثددارات علددى اإلنكليددز وطددردتهم مددن النجددف  ،ولكددن
انتصار الحلفاا في الحرت العامة مكنهم من التغلت عليها والعودا إليها .
ل دد وجدد الفراتيدون عامددة  ،والنجفيدون خاصدة أنفسدهم بددين ندارين  :بدين ندار األتددراك
وطائفيتهم الم يتة وبين نار اإلنكليز وح دهم على الشيعة ب يادا علمائهم ومراجعهم الد ين
لم ي فوا إلى جانبهم حين االحتالل  ،وعندد تمكدنهم مدن االحدتالل حاصدروا النجدف ،وفدي
مار

1918ثارت النجف بعد انضاقت ضرا من الحصدار  ،فهاجمدت الثكندة اإلنكليزيدة

وقتلت الكابتن مارشال مما أدى إلى اهتمدام اإلدارا البريطانيدة إن تبد ل جهددا فدي اقتحدام
1
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النجف واعت ال الثدوار وفدي م ددمتهم الدزعيمين الددينيين :السديد محمدد علدي بحدر العلدوم
 ،والشيخ محمد جواد الجزائري قادا جمعية النهضة اإلسالمية وإعدام عدد من أعضدائها
 ،وقد تأسست ه ي الجمعية من اجل محاربة المحتلين ". 1
كما حكم على الزعيمين  :بحر العلوم ،والجزائري باإلعدام ،لكن تدخل الشيخ خز عل
أمير المحمرا لدى اإلنكليز أبدل الحكم إلى النفي  ،والسجن خارج العراق  ،ومن السجن
الخارجي أرسل المرحوم الشيخ محمد جدواد الجزائدري قصديدته إلدى بعد

إخوانده مدن

أعضاا جمعية النهضة اإلسالمية ي ول فيها :
وجــحفل أعدائنا اإلنكليـز
يهاجم شعت بني يعـــــرت
فصلنا كرامة شعت العراق

يمأل سهل الفال ولحزونا
ليشفي أح ادي والضغونا
وكنا لعلياي حصنا مصونا

إلى أن ي ول :
وأرجلنا طوع قيد الحــديد

تسيل دما يستفر الرصينا

وما ضامنا ث ل لك الحديد

ونحن بحسن الثنا ظافرونا

د  -ثورا العشرين ب يادا الزعيم الديني الشيرازي :
إن ثددورا العشددرين فددي مضددمارها الددوطني أكدددت علددى الددتالحم الجمدداهيري الددديني
والعشائري

(ال بائلن مما أكد على تفاعل قوي شد ه ي الجبهة ضد االستعمار،وتصميم

صادق على محاربة العدو مهما كانت قوته ،وكانت ب يادا المرجدع الدديني ميدرزا محمدد
ت ي الشيرازي ال ي أفتى بان" :مطالبة الح وق واجبة على العراقيين ،ويجدت علديهم فدي
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ضددمن مطددالبتهم رعايددة السددلم واألمددن  ،ويجددوز لهددم التوسددل بددال وا الدفاعيددة إ ا امتنددع
اإلنكليز من قبول مطا ليبهم "

1

وطالت بتشكيل حكم وطني عربي إسالمي دستوري متحرر من االستعمار في العدراق ،
وأصبحت ه ي الثورا رمز البطولة الوطنية العراقية في سبيل الدفاع عن األمدة واألر
من اجل غزو أجنبي محتل .

هـ  -الوقوف ضد معاهدا االنتدات :
بعددد ثددورا العشددرين كددان طالددت مراجددع الدددين وزعمدداا الثددورا تأسددي

دولددة عربيددة

وحكومددة عربيددة  ،وحاولددت السياسددة البريطانيددة أن تتالعددت بهد ي اإلرادا العراقيددة ،عددن
طريق تمرير معاهدا انتدات تب ي العراق تحدت الحكدم البريطداني مدن خدالل وزارا عبدد
المحسن السعد ون  ،وإعطائها الشرعية من قبل مجل
االستعماري فدعت الحكومة إلى انتخات المجل

تأسيسي ملفق يوكدد هد ا المطلدت

المطلوت عام .1922

وتنبه المجتهد األكبر الشيخ مهدي الخالصي إلى ه ي اللعبدة الخطيدرا فأصددر فتدواي
الشهيرا بتحريم المشاركة في االنتخابات  ،وجاا فيها أن " :من دخل أو تداخل أو سداعد
فيده ف ددد حدداد ح ورسددوله  ،ومدن يحدداد ح ورسددوله فددان لدده ندار جهددنم خالدددا فيهددا  ،لددك
الخزي العظيم "
وأيد ه ي الفتوى مرجعان دينيان من مراجع الدين في النجف االشرف ،هما:السيد أبو
الحسن الموسوي االصفهاني  ،والشديخ ميدرزا محمدد حسدين الغدروي الندائني  ،وقدد كدان
لهد ا الموقددف السددلبي مددن االنتخابددات إثددري الكبيددر فددي إحجددام الجمدداهير عددن المشدداركة ،
وكان رد الفعل البريطاني نفي العلماا المعارضين لسياستهم إلى خارج العراق .

و -المرجعية وحركة ماي

عام : 1941

لم تست ر األمور في العراق من العشرينات إلى بداية األربعيندات ،ف دد كاندت الهدزات
الوطنية تبدو على الساحة العراقية بين فترا وأخرى  ،ولكن دون تفجير مهم يثير تغييدرا
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فددي وضددع الحكددم فددي العددراق لكددن حركددة مدداي

1941ب يددادا رشدديد عددالي الكيالنددي ،

وضددباط عسددكريين ضددد األميددر عبددد اإللدده الوصددي علددى العددرر الملكددي حيند اك هددزت
الحكم  ،وحاول عبد اإلله أن يستميل علماا النجف ومراجع الدين فيها ب ية وسيلة كاندت
في عدم تأييد الحركة المضادا فلم يوفق  ،بل أصدر العلماا السيد أبو الحسن االصفهاني
والشيخ محمد حسين كاشف الغطاا والشيخ عبد الكريم الجزائدري فتداوى بتائيدد الحركدة
االن البية حفاظا على است الل البالد  ،وإنهاا التصرف األجنبي

1

ز -موقف السيد الحكيم من األنظمة الدكتاتورية :
وحين وصل عهد المرجعية إلى اإلمام السيد محسن الحكيم في الخمسينات كان الزخم
الثوري قد انتهى إلى انفجار ثورا تموز  ،ثم إلى ان الت البعثيين في عام  ،1963ثم إلى
حكم العرافيين عبد السالم  ،وعبد الرحمن ،ثم وصل الحكدم الفئدوي العفل دي إلدى السدلطة
في أواخر الستينات  ،وحتى وفاا اإلمام الحكيم في2ماي
سواا في العهد الملكي حين رف
أسا

1970عار أحداث ه ي الفترا

م ابلدة الملدك فيصدل الثداني عندد زيارتده النجدف علدى

أن العهد لم يستجت لمطالت الشعت العادلة التدي تددور حدول رفدع مسدتواي الث دافي

واالجتماعي واالقتصادي  ،ولم تهددا مطالبتده الجدادا كد لك فدي العهدد الجمهدوري  ،وفدي
كدددل أدواري  ،وكاندددت مواقفددده معروفدددة وشدددهيرا  ،وخاصدددة فيمدددا يتعلدددق بإنهددداا العهدددد
االستثنائي العسكري ال ي يفر

تعطيل الدستور  ،ومؤسسات الحكم المدني .

وقد بلغ الحاكمين تلكم المطالت بواسطة الوفود التدي كدان يرسدلها ،أو المد كرات التدي
ي دددمها ممثلددوي فددي االحتفدداالت والمهرجانددات  ،والتددي اتخد منهددا منبددرا إليصددال صددوت
األمددة المظلومددة إلددى المسددؤولين ال د ين تسددل وا السددلطة بطريددق غيددر مش دروع  ،وحكددام
االستبداد والدكتاتورية المنحرفدة ،وأسداطين التخلدف السياسدي  ،وكاندت هنداك محداوالت
جادا من قبل المرجعية ألسلمة بع

ال وانين ك انون األحوال الشخصية وغيري .

ح -الشهيد الصدر والوعي الجهادي :
آية ح العظمى السيد محمد باقر الصدر كان دوري في السبعينات من ه ا ال رن حافال
بالعمل الجاد في الدفاع عن مصال األمة في العراق بما يؤكد على مطالبته بإنهداا العهدد
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الدكتاتوري،والعودا إلى واقع األمة األصيل  ،ولعل من ابرز موقفه تأييدي اإلمام الخميني
فددي ثورتدده الجبددارا  ،وتحريمدده االنتمدداا إلددى حددزت البعددث الحدداكم  ،ومجابهت ده السددلطة
الحاكمة وتهديدها  ،ودفع األمدة إلدى الكفداح المسدل للدتخلص مدن النظدام  ،هد ي المواقدف
المهددددا لكيددان النظددام دفعددت السددلطة العفل يددة أن تسددارع فددي جريمتهددا النكددراا بتصددفيته
جسديا هو وش ي ته العلوية بنت الهدى في .1980/4/5

ط – اإلمام الخوئي واالنتفاضة الشعبانية : 1991
لم يكن موقف المرجعية الدينية في النجف االشرف المتمثدل ب يدة ح العظمدى اإلمدام
الراحددل السدديد أبددو ال اسددم الخددوئي فددي االنتفاضددة الشددعبانية خفيددا علددى احددد ،ف ددد شددجت
دكتاتورية النظام الصدامي ووقف إلى جاندت الشدعت الثدائر  ،وشدكل قيدادا دينيدة ومدنيدة
إلدارا الثورا الشعبية  ،ولكن ال يادا األمريكية أعطت الضوا األخضر للنظدام باسدتعمال
الطائرات السمتية ل صف الثوار فنجحت قوى النظام باستعادا مراكزها وإجها

الثدورا

 ،والزالت لجنة المرجعية الدينية  ،والتي ضمت عددا من العلماا ال يعرف عن أمرها و
مصيرها شي  ،رغم محاوالت البحث واالست صاا عنهم .

 – 2موقف المراجع تجاي ال ضايا المتعل ة باألقطار اإلسالمية والعربية:
إن موقف المرجعية الدينية لم ي تصر شانها ال يادي على العراق فحست  ،إنما تعدداي
إلى خارج العراق سواا في األقطار العربية أو اإلسالمية ،وكان لها فدي إحدداثها نصديت
كبير  ،وعلى سبيل االستشهاد ال الحصر أشير إلى :

أ -ثورا التنباك في إيران :
مددن أهددم ال ضددايا السدداخنة التددي تعرضددت لهددا مرجعيددة اإلمددام المجدددد السدديد ميددرزا
محمد حسن الشيرازي – المتدوفى عدام1312هدـ 1895 -م -وكدان حيند اك قدد اتخد مدن
مدينة "سامراا" في العراق مركزا لمرجعيته  ،للت ريت بين المسلمين الشيعة والسنة.
وكانت قد ع ددت إيدران اتفاقيدة عدام1890مدع شدركة إنكليزيدة باحتكدار (التنبداك –
التبددغ اإليرانددين واثددر هدد ا االمتيدداز للشددركة األجنبيددة علددى الحركددة التجاريددة الداخليددة
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،والسوق المحلية  ،وكلما حاول األهالي ثني الشاي عن ع د ه ي االتفاقية لم يجد لك نفعا
 ،وأصر على إبرامها وتنفي ها ،ونصت االتفاقية على أن تتولى الشركة الم كورا زراعة
التبغ في إيران وتصديري وبيعده لمددا خمسدين عامدا بددا مدن سدنة ،1890كمدا حددث فدي
الهند .وعلى أثرها اندلعت انتفاضة شعبية في لك العام ب يادا العلماا ومراجع الدين في
إيران من اجل إلغاا االتفاقية  ،وضد االحتكار األجنبي وطلدت علمداا إيدران دعدم اإلمدام
الشيرازي – رحمه ح – في مطلبهم العادل  ،فأصدر فتواي المشهورا :
"استعمال التنباك والتتن حرام بأي نحو كدان  ،ومدن اسدتعمله كمدن حدارت (اإلمدام
المهدي عجل ح فرجه " .
كانت ه ي الفتوى بمثابة قنبلة في المجتمع اإليراني  ،أدت إلى أن يترك النا

التدخين

 ،ويكسروا "النارجيالت" بما فيهم موظفوا بدالط الشداي  ،ونسداؤي ممدا اضدطر الشداي إلدى
إلغاا االتفاقية .

ت -ثورا المشروطة في إيران :
(المشروطةن هي حركة المطالبة بالدستور  ،وسميت به ا االسدم الن ال دائمين بهدا
اعتبددروا مددواد الدسددتور بمثابددة (الشددروط نالتددي يجددت أن يت يددد بهددا الملددك فددي حكددم
رعايته  ،وهي فكرا مستمدا من نظرية ( الع دد االجتمداعي ن التدي شداعت فدي أوربدا
بعد قيام الثورا الفرنسية  ،ومنها جاات إلى تركيا وإيران  -كمدا يدرى الددكتور علدي
الوردي  ، 1 -وكانت بداية ه ي الحركة في إيران 1905وتفاقمدت عدام،1906محمدد
علي بن مظفر الدين بمحاولة لل ضاا على الحركة على أسا

أن الدسدتور اإليراندي

ال ي كدان يحكدم بده الدبالد مخدالف للشدريعة اإلسدالمية ،وقدد أيدد موقدف الشداي بعد
علماا الدين في إيران .
وامتد ه ا الصراع إلى العلماا في العراق عامة  ،والنجف خاصة  ،حيث استفتي
بع

مراجع الدين في النجف  ،فأفتى عدد منهم بااللتزام بالدسدتور ،وفدي م ددمتهم

الشيخ محمد كاظم الخراساني ،معتبرين أن قوانين المجلد
 1الوردي –لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث . 103/3 :
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المنتخدت بصدورا سدليمة

م دسة محترمة وهي فر

على المسدلمين ،ولدم ي تصدر الهدرج فدي هد ا الموضدوع

على النجف بل شدمل كدربالا والكاظميدة ،وكتدت المرحدوم المرجدع الدديني الميدرزا
حسين النائني كتابا اسمه "تنبيه األمة وتنزيه الملة " منتصرا للمشروطة  ،وهو بحث
قيم يدل على وعي الشيخ النائني السياسي ،ونصرته للديم راطية والدستورية .
ومدن النددوادر التددي تددروى فددي هد ي المعركددة وانت الهددا إلددى الجانددت األدبددي  ،أن أحددد
األعالميين كتت بيتين من الشعر في م االستبداديين  ،وهما :
المستبدون قد تاهــــوا بغيــــــــهم
لو كان يمكنهم ان ينسخوا نسخوا

لم يجعل ح في أبصارهم نورا
من الكتات عنادا آيــة الشورى

فردا عليه من أنصار المستبدا بتشطير البيتين :
(المسـتبـدون قـد تاهــــــــوا بغيهم ن

ب لك قد قال قـــوم وافــــتروا زورا

صم وبكم فهــم ال يع ـــلون كـــــــما

(لم يجعل ح في أبصارهم نــــوران

(لو كان يمكنهم ان ينسخوا نسخوا ن

ما كان في لوحة المحفوظ مسطورا

مالوا لشورى األولى قد حرفوا علنا

(من الكتات عنادا آيــة الشورىن

ج -الجهاد الم د

ضد الغزو الروسي :

في عدام 1911حصدل اخدتالف حدول بعد
اإليرانية ،
بع

1

األمدور الماليدة بدين روسديا و الحكومدة

فزحفت على أثدري ال دوات الروسدية إلدى مديندة تبريدز فاحتلهدا  ،ثدم شدن ت

رجال الدين فيها من اجل أضعاف الحما

المتأجج عند المواطنين اإليرانيين ضد

الغزو  ،وحين وصل الخبر إلى العدراق تصددى المرحدوم الشديخ محمدد كداظم الخرسداني
في النجف إلى التعبئة العامة للجهاد ،ولكن الموت لم يمهل الشيخ الخراسداني  ،بدل وافداي
األجل في12كدانون األول ،1911وقدد صددم الشدعت المتوثدت للجهداد بد لك،فما كدان مدن
علمداا الشدديعة فددي النجددف وكددربالا والكاظميددة أال أن يتهيئددوا للتعبئددة العامددة  ،فكددان مددن
1

الوردي – المصدر السابق .118 /3 :

94

النجددف الشددديخ محمددد حسدددين شدديخ الشدددريعة  ،ومددن كدددربالا السدديد محمدددد الطباطبدددائي
المعددروف بالمجاهددد  ،ومددن الكاظميددة السدديد إسددماعيل الصدددر والشدديخ الخالصددي.وبدأوا
باالستعداد والتهيئة  ،لكن الظروف السياسية لم تساعد على تحدرك المجاهددين العدراقيين
إلى إيران للدفاع عن األمة المسلمة خاصة بعدد أن قصدف الجدير الروسدي مشدهد اإلمدام
الرضا عليه السالم .

 - 3آية ح السيد أبو ال اسم الكاشاني وحركة الدكتور مصدق :
ل د أيد المرحوم آية ح السديد أبدو ال اسدم الكاشداني  ،حركدة الددكتور محمدد مصددق
رئي

وزراا إيران في إلغاا قانون شركة النفط في إيدران عدام ،1952وتشدريع قدانون

وطني ي ضي بتأميم الشركة لصال اإليرانيين .
كما كان لموقف ب ية العلماا األعالم في إيران المساند ل لك أثدري الكبيدر فدي صددقية
الحركددة ،ولكددن شددركات الددنفط العالميددة أجهضددت الثددورا  ،وإعددادت الشدداي محمددد رضددا
بهلوي للحكم  ،بعد هرت من إيران في أبان الحركة  ،بعدد هروبده ولجوئده إلدى العدراق
من أمر أل اا ال ب

عليه الصادر من قبل الدكتور مصدق .

 – 4الثورا اإلسالمية عام : 1979
قاد األمام الراحل آية ح العظمدى السديد روح ح الخميندي (رضدوان ح عليده ن فدي
عام  1979ثدورا إسدالمية فدي إيدران أنهدت الحكدم الملكدي البهلدوي المتمثدل – حيند اك –
بالشدداي محمددد رضددا البهلددوي  ،وأس د

الجمهوريددة اإلسددالمية فيهددا  ،واسددتمرت الثددورا

الرائدا التي قلبت الموازين االسدتعمارية فدي منط دة الشدرق األوسدط  ،وهدددت المصدال
االمبرالية العالمية  ،حتى ه ا اليوم تصارع العواصف الهوجداا ،فلدم يلدوي راعهدا تيدار
اإلس اط رغم كل المدؤامرات المشدبوهة  ،وقاومدت وسدت اوم كدل أعددائها  ،وتب دى معلمدا
هاما في تاريخ ال يادا الدنية والمرجعية في ه ا العصر .
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هـ  -موقف المرجعية من ال ضايا العربية :
ل د شارك العلماا األعالم في قضايا الوطن العربي ك ضية تحرير المغرت العربدي
مددن االسددتعمار الفرنسددي ،وتحريددر الجزائددر  ،وال ضددية الفلسددطينية  ،و موقددف المرجددع
الديني السيد محسن الحكيم من است باله طالئع فت في بداية تشكيلها وتشدجيعهم البطدولي
في تحمل المسؤولية النضالية معروف لدى الجميع .
كما كان لجمعيات النجف االشرف العلمية واألدبية ،وخاصة جمعية الرابطة األدبيدة
 ،ومنتدى النشر من أسهام رائع فكري وأدبدي فدي ال ضدايا المصديرية ،ف دد أصددرت فدي
األربعينددات ديوانددا شددعريا باسددم (الفلسددطينياتن ،وفددي الخمسددينات (الجزائددر المجاهدددا ن،
و(نضال المغرت العربي ن وغيرها من الكتدت .ولعلدي أتمكدن مدن بحدث هد ا الموضدوع
بصورا أوسع في المست بل .

و -الجهاد ضد ايطاليا لغزوها ليبيا :
في  30أيلول عام 1911وصل خبر بهجوم ايطاليا على طرابل

الغرت – ليبيا إلى

بغداد  ،فهت الشعت العراقي لنصرتها  ،وأصدر علماا الدين الشيعة منهم والسنة فتاواهم
في ب ل النف

والنفي

لنصرا الشعت المسلم ،وكان منهم السيد كاظم الطباطبائي اليزدي

من ابرز علماا النجف ومراجعها حين اك .

 – 10المرجعية وأسلمة ال وانين :
لم ت تصدر مسدؤوليات المرجعيدة ومهامهدا علدى األمدور العبدا ديدة كمدا يدرى الدبع
 ،أنمددا هددي مركددز ال مددة لهددرم االشددراف علددى سددير تطبيددق الدسددتور وال ددوانين ،ومراقبددة
السلطة التنفي ية ومناقشتها فدي الدولدة اإلسدالمية التدي تتدولى مهدام إدارا األمدة  ،وتميدز
لك بوضوح في ال رن الثالث عشر الهجري  ،ف د كدان دور المرجدع الف يده فدي الشدؤون
السياسية واضحا  ،إضافة لمسؤوليته الدينية إلى درجة كبيرا ،سواا كان لك في العراق
أم في إيران – كما اشرنا .
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إن المرجعيددة الدينيددة وعلددى طددول تاريخهددا يهمهددا أسددلمة ال ددوانين المشددرعة للبلددد  ،ولددو
رجعنا إلى الوراا قليال والحظنا ما اشدرنا إليده مدن موقدف المرجعيدة الدينيدة فدي العدراق
بالنسبة إلدى تأسدي

المجلد

الدوطني العراقدي حيند اك – والد ي يمثدل واقدع البلدد الدديني

واالجتماعي – ومالحظتها بوادر انحراف المسؤولين والحكام  ،وهم فدي بدايدة الشدوط ،
والمجل

التأسيسي بعد لم ينتخت لكدي يضدع ال دوانين االشدتراعية التدي ت تضديها مسديرا

الدولة الم بلة للعراق المسلم  ،أفتى علماا الدين  ،والمراجع العظام بتحريم المشاركة في
انتخات المجل

التأسيسي ال ي ظهدرت تدأثيرات اإلنكليدز عليده  ،والتدي أدت إلدى تسدفير

العلماا ال ين شجبوا علمنة ال وانين من العراق. 1

بع

وهك د ا بددرزت مؤشددرات المعارضددة الدينيددة وقادتهددا العلمدداا المراجددع الدددينيين فددي
اإلصددرار علددى المسددؤولين بضددرورا اسددلمة ال ددوانين ،واسددتمر ه د ا الموقددف المعددار
منت ال في المرجعية الدينية عبر علماا مجاهدين أصروا على أن تكون ال وانين المشرعة
فددي العددراق نابعددة مددن صددميم واقعهددم الددديني  ،حتددى رسددت المرجعيددة العامددة إلددى اإلمددام
الراحل آية ح العظمى السيد محسن الحكيم – رضوان ح عليه – فدي بدايدة الخمسدينات
من ال رن الماضي .
وللحددق أن مرجعيددة اإل مددام السدديد الحكدديم يمكددن أن تكددون منعطفددا هامددا فددي تدداريخ
المرجعية الشيعية  ،وتحركها الديني والسياسي في العراق  ،حيث توافرت فيه مواصفات
أساسددية سدداعدته علددى اتسدداع آفدداق زعامتدده الدينيددة  ،ألندده شخصددية عربيددة  ،ومددن أسددرا
عري ددة فددي العددراق  ،وممددن شددارك فددي ثددورا العشددرين مجاهددا فددي سدداحة الحددرت ضددد
اإلنكليز  .فجاات مواجهاته لألنظمة الحاكمة في العراق – تؤكد اسدتمرار العمدل باسدلمة
ال وانين – فكان لها وزنها السياسي  ،وحسابها االجتماعي  ،خاصة في الخمسينات حتى
اصطدام مع النظام الحاكم في بغداد عام 1969وجها لوجه ،
1

لزيادا اإلطالع راجع د.علدي الدوردي – لمحدات اجتماعيدة مدن تداريخ العدراق الحدديث – ال سدم األول 201/6 :ومابعددها ،

طبع بغداد . 1976
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كددان مددن الواضد اسددتحالة التالقددي بددين ال يددادتين  -المرجعيددة  ،والدولددة – لمصددلحة
األمة والوطن  ،نظدرا لكدون السدلطة تحداول االبتعداد عدن الددين أوال  ،وموقفهدا الطدائفي
الم يت الحاقد تجاي األمة والوطن ثانيا  .ولم ي تصر لك الخط المرسوم خارجيا في أثدري
على اإلمام الحكيم رضوان ح عليه  ،أنمدا اسدتمر يحصدد الواجهدات اإلسدالمية  ،وكيدان
مرجعيتها الرائدا المتمثلة حينها ب ية ح العظمى المرجع الديني األعلى السديد الخدوئي ،
والشهيد اإلمام السيد محمد باقر الصدر  ،وغير همدا مدن المراجدع فدي النجدف -قدد

ح

سرهم – حيث لم يهادنوا على مبدأ التغاضي عن المبادع وال يم التي عمد النظدام الحداكم
فددي عهددد البكددر  ،ومددن بعدددي صدددام إلددى محدداوالت االجتثدداث واالبددادا لألمددة وتراثهددا ،
والوطن ونعمه  ،حست الخطة األجنبية المرسومة لهم .
من العر

الموجز لفترا ه ا ال رن ومسؤولية المرجعيدة الدينيدة ندرى أن اسدلمة

ال وانين كان من اولويات عمل المرجعية الواعية  ،خاصة أن العراق بلد مسلم من بدايدة
شروق اإلسالم  ،ومرت عليه ادوار مختلفدة فيهدا الحلدو والمدر  ،لكنده لدم يخضدع فدي أي
عهددد مددن عهددودي لعلمنددة الحكددم  ،وسددطوا السددلطة  ،كمددا لددم يشددبه مددا يعيشدده اليددوم مددن
اضدطهاد وعسددف  ،غيدر اندده سدرعان مددا بدددا وزال إلدى مزبلددة التداريخ  ،وب ددي العددراق
الشريف نبع الحضارات  ،ومنطلق رسالة التوحيد ي ارع الظلم ،ويجابه الدكتاتوريدة بكدل
امكاناته وطاقته  ،مرفوع الرأ  ،موفور الكرامة .

الخالصة
اخلص من ه ا العر

السريع لموقف المرجعية الدينية عبر مسيرتها الطويلة أنها

تميزت بمعالم سياسية تهدف إلى :
 -1محاربددة الدكتاتوريددة واالسددتبداد  ،واألنظمددة الفاسدددا التددي تحدداول حكددم األمددة
بالبطر وال تل واإلرهات .
 -2وأنها لم تتخل في يدوم مدن األيدام عدن مسدؤوليتها األساسدية ،وهدي صديانة األمدة
والوطن من االنحراف والتخلف .
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 -3كمددا وأنهددا لددم ت صددر مسددؤوليتها علددى بلددد مددا  ،إنمددا شددملت األقطددار اإلسددالمية
والعربية، ،وكان لها في إحداثها نصيت كبير .
 -4أن المرجع الديني حتى وان كان غير عربي يتدأثر بدالواقع العربدي حينمدا يكدون
فددي النجددف كمددا اشددرنا إلددى موقددف العلمدداا األعددالم مددنهم السدديد محمددد حسددن
الشيرازي ،وميرزا محمد ت ي الشديرازي ،وشديخ الشدريعة االصدفهاني  ،والسديد
أبو الحسن االصفهاني  ،وميرزا حسين النائني  ،وغيرهم ممدن تدأثروا بال ضدايا
المصيرية التي تهم األمة  ،وكمثل على لك موقدف اإلمدام الميدرزا محمدد ت دي
الشيرازي قائد ثورا العشرين العراقية – رغدم كونده إيرانيدا -لكنده حدين تصددى
للمرجعية في العدراق  ،والثدورا عراقيدة عدار واقعهدا االجتمداعي فطالدت بحكدم
عربي وحكومة عربية للعراق .
 -5رعاية المرجعيدة الدينيدة فدي النجدف خاصدة للحركدة اإلسدالمية  ،وتبلدورت هد ي
الظاهرا بشكل واض في مرجعية اإلمامين السيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر .

وإننددا ننتظددر اليددوم مددن أبندداا العددراق الغيددارى المجاهدددين – مددن اجددل ع يدددتهم
ووطدنهم – ب يدادا علمائده المخلصددين المجاهددين  ،وبحدول الدده وقوتده أن يح دوا النصددر
المؤزر لألمدة المنكوبدة والدوطن المرهدق مدن نظدام ف دد كدل ال ديم اإلسدالمية  ،والمعدايير
اإلنسانية  ،ويعيدوا مجدي الزاهر  ،وتراثه األصيل  ،ولي
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لك على ح بعسير .

بسم ح الرحم الرحيم
التطور التاريخي للمرجعية الشيعية

1

حين نتحدث عدن التطدور التداريخي للمرجعيدة الشديعية ،فدال بدد أن نتعدر

ولدو

بشكل مجمل – كمدخل للبحث -عدن اإلمامدة والسياسدة بدايدة مدن عهدد اإلمدام علدي عليده
السددالم إلددى عهددد الغيبددة الكبددرى عددام (329هددـ 941 -من ومعندداي أنهددا راف ددت كددل العهددد
األموي ،وقسما مهما من العهد العباسي ،وفيها نرى:
أوالً -اإلمامة والسياسة. .
االرتباطات بالتراث سمة بارزا في الفكر الديني ،بل يتعامل معه على أسا

إنه

مطلق ومعصوم ،ويشكل مصدرا ً لتشريعاته ،ومرجعا ً لصياغة م والته.
وحست نظرية اإلمامية أالثني عشرية فان سيرا االئمة الطداهرين علديهم السدالم
قوال وفعال تعتبر من مصادر التشريع اإلسالمي ،امتددادا للسدنة النبويدة الكريمدة ،وتكدون
العصمة الصفة الجامعة بين النبوا واإلمامة ،ويصب الوحي العالمة الفارقة بينهما.
وبموجت ه ي النظرية تمكن الفكر الشيعي من التدوفر علدى تدراث مهدم أمتدد إلدى
أكثر من قرنين من الزمن ،عالوا على ال ران الكريم ،والسنة النبوية الشدريفة ممدا جعلده
ا رصيد فكري مميز عن ب ية الم اهت واألديان.
وعندما نرصد ممارسة المعصوم ،ونتتبدع المواقدف السياسدية خدالل فتدرا االئمدة
أالثنددي عشددر ،والتددي اسددتمرت مندد عهددد الخالفددة بعهددد النبددي (صن ،ومددرورا ً بالعهددد
األموي ،وحتى الغيبدة الكبدرى لإلمدام الثداني عشدر المهددي المنتظدر (عليده السدالم ن فدي
1

 ال يدت هد ي المحاضددرا فدي المدؤتمر الدددولي المنع دد فددي بداري بتداريخ  2009/4/29-27الد ي نظمتده مؤسسددةعلددوم اإلنسددان ،ومركددز الدراسددات واألبحدداث العالمية،ومعهددد دراسددة أنثروبولوجيددا الحاضددر ،ومركددز التحليددل والم اربددة
السوسيولوجي ،ومركز األبحاث العراقية ،وبه ي المحاضرا أفتت المؤتمر .
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العهد العباسي نراها حل ات قد تبددو " متناقضدة" مدن حيدث سدعة أف هدا ،وهدامر تنوعهدا
العري

 ،لكنها في المحصلة تضيق وتتسع بحست المصلحة العامة الهادفدة إلدى صديانة

الرسدددالة المحمديدددة ( اإلسدددالمن ،ووحددددا المسدددلمين ،والددددعوا إلدددى اإلصدددالح السياسدددي،
واالجتمدداعي ،والوقددوف بوجدده التيددارات الهدامددة ،وحمايددة المسدديرا الرسددالية مددن كيددد
األعداا ،والمتربصين لإلي اع بإتباع مدرسة أهل البيت (عن وتصفياتهم ،ودعدم الثدورات
في وجه الطغاا.
فبداية من موقدف األمدام علدي (عن حدين تصددى السدتالم الخالفدة الراشددا ،بعدد
عزلة دامت أكثر من عشرين سنة ،وممارسة الحكم فترا خم

سنوات.

ثددم مددن بعدددي موقددف األمددام الحسددن (عن مددن السددلطة ،ومهادنددة معاويددة بددن أبددي
سفيان،اضطراراً.
ثم ثورا األمام الحسدين (عن وحركتده اإلصدالحية ضدد السدلطة األمويدة برئاسدة
يزيد بن معاوية ،وما وصلت إليه من مأساا مروعة في يوم العاشدر مدن محدرم عدام 60
هـ.
وعزوف األمام علي بدن الحسدين (عن عدن النشداط السياسدي ،وانشدغاله بالبنداا
األخالقي والروحي للجماهير .
الدددى تركيدددز األمددداميين البددداقرين (عن بالبنددداا العلمدددي لمدرسدددة آهدددل البيدددت ،مدددع
االستمرار بالتائيد السري للثوار ضد السلطة األموية ،وحثهم على إس اط النظام.
ودعوا األمام موسى الكاظم (عن لعدد محددود مدن أعوانده للمشداركة السياسدية فدي
أجواا السلطة العباسية.
الى قبول األمام الرضا(عن بوالية العهد لحكومة المأمون العباسي ،مدع إصدراري
على عدم ممارسة السلطة.
إلى عهد االئمة الثالثة :الجواد والعسكريين (عليهم السالمن.ال ي يشبه التطبيع مع
السلطة ،وكف النضال السلبي .
ه ي الصورا التي رسمها االئمة عليهم السالم في عهدهم قد تبدو متناقضة ألول
وهلة حيث نراهم تارا في خضم النضال السياسدي ،وأخدرى يتدرااى للدبع
عزلة الدين عن السياسية لعمل االئمة.
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زج مفهدوم

غير أننا لو دق نا الواقع ال يجد أتباع أهل البيت في هد ي المواقدف أي غضاضدة،
أو اخددتالف ،وإنمددا هددو توزيددع أدوار فيمددا بيددنهم تهدددف الددى وحدددا العمددل مددن اجددل حفددظ
اإلسالم ،وإب اا حركة التشيع كمعلم سياسي يحمل لواا اإلسالم في األمة.
ثانيا ً -اإلمامة النائبة والسياسة..
فددي هد ي المرحلددة الطويلددة التددي تجدداوزت أكثددر مددن الددف عددام ،ابتدددأت بددالنوات
األربعة لإلمام الحجة محمدد بدن الحسدن عليده السدالم كاندت فتدرا عسديرا للغايدة تمدر بهدا
المرجعية الشيعية فدي تاريخهدا الطويدل العدري

 ،تكداد تعداني فيهدا األمدرين مدن العهدود

ال اسية ألتي اجتاحتهم مما أدى على تطور واض في مسديرا المرجعيدة التاريخيدة يمكدن
تصينفها إلى عدا محاور هامة في انعكاساتها فدي حيداا األمدة مدن حيدث ارتباطهدا الدديني
واالجتمددداعي والسياسدددي كمدددا يتصدددوري المدددؤرخ المتدددابع لألحدددداث مدددن خدددالل المسددديرا
التاريخية ،ويمكن تصويرها فدي خمسدة مشداهد جسددتها الن داط التاليدة ،وحدين نشدير إلدى
أسماا فهي ال تتجاوزاالمثلة ولي

المشهد األول – التمح

الحصر ،وبإيجازهي:

العلمي ..

وقد يتبادر ألول وهلدة أن هد ا الددور هدو تمحد

مدن قبدل المراجدع لهد ي الفتدرا

الزمنيددة لتعضدديد الحددوزا العلميددة ،و اسددتمراريتها بدددون اتسدداع األفددق العملددي للمرجعيددة
الشيعية ،والدخول في مسالك السياسة ،ومن أهم مراجعها العظام،هم :
-1الشيخ محمد بدن محمدد النعمدان المعدروف بالشديخ المفيدد المتدوفى عدام( 413
هـ1022 -م ن .

1

 -2علدددي بدددن الحسدددين بدددن موسدددى المنتهدددي نسدددبه إلدددى اإلمدددام موسدددى الكددداظم
(عنالمعروف بـ ( السيد المرتضىنالمتوفى عام (426هـ 1045 -من.

2

 -3محمددد بددن الحسددن الطوسددي ،المعددروف بشدديخ الطائفددة ،والمتددوفى عددام عددام
(460هـ 1067 -من.
1

1

 وكان له الفضل في تنشيط الحركة العلمية في بغداد في عصر الدولة البويهية.2
 -تلمي الشيخ المفيد ،و زعيما ً ومرجعا ً للشيعة في بغداد من بعدي.
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.
هوالا األعالم الثالثة مثلوا المرجعية الكبرى للشيعة أالثني عشرية في العدراق،
وحين ندر

مسيرتهم الحياتية نجدها كانت في واقعها مخصصة للعلدم والفضديلة ،بعيددا

عددن الدددخول فددي الشددأن السياسددي إال مددن خددالل توجيهددات وإرشددادات عامددة " للدولددة
البويهيددة " التددي كانددت تتعدداطف معهددم باعتبددارهم فددي معددزل عددن الدددخول فددي الخضددم
السياسي ،رغم ما لهم من تأثير على األمة لو كانوا يرون المشداركة فدي الشدأن السياسدي
العام ،ولعلهم أكتفوا بتعاطف البويهيين في االهتمام "المبرقع " للشيعة في لك العصر.
وحين أزت العاصدفة الهوجداا فدي بغدداد كدان الموقدف الغاضدت قدد اجتداح حتدى
كيان المرجعية الشيعية ،حيث اضطر الشيخ الطوسدي وهدو زعديم األمدة أن ينت دل بكيانده
المرجعددي الددى النجددف البعيدددا عددن يددد السددلطة ليعيددد بندداا الكيددان الشدديعي ،و لددك عددام
(448هـ.ن.
ولعل ما يشابه ه ا الموقف ما حدث في مرجعية األمام الخوئي -قد

سري2-فدي

أواخر ال رن الماضي الميالدي ،وفي عهدد الدولدة الدكتاتوريدة التدي حاولدت محدو الكيدان
الشدديعي فددي النجددف االشددرف وحوزتهددا العلميددة ،وكانددت تلددك الفتددرا التددي عاشددها األمددام
الراحددل السدديد الخددوئي ،والمراجددع اآلخددرين فددي عصددري ،وال د ين راف ددوا سددني الحددرت
العراقية الظالمة على الجمهورية اإليرانية اإلسالمية ،وغدزو الجدارا العربيدة "الكويدت "
من قبل النظام نفسه من أقسى األيام عليهم لما القوي من الضغوط الرهيبة التدي مارسدها
ال نظام في محاولة لكست تائيد المرجعية في الموقفين المشينين بين عدام 1982م – الدى
نهاية 1995من فان المرجعيدة  -المتمثلدة فدي اإلمدام الراحدل السديد الخدوئي -قدد صدمدت
أمام المعانات الملفعة بالتهديد والوعيد التي وجهها لها صدام ،لكنده لدم يتحدرك سدلبا ً ضدد
نظام صدام ،كما لم يصدر منه ما يؤيد الموقف ألصدامي الدكتاتوري.

1

 تلم على الشيخ المفيد والسيد المرتضى من بعدي  ،تسنم المرجعية للشيعة بعد أسدتا ي السديد المرتضدى ،وكاندت لده مكاندةفي بغداد ،ولكن األحداث الطائفية العنيفة التي تفجرت بعد احتالل طغرلبك السلجوقي في بغداد بدعوا مدن الخليفدة العباسدي،
وشن حرت االبادا على الشديعة ،وأدت إلدى نهدت دار الشديخ الطوسدي عدام 448هدـ وحدرق مكتبتده وكرسديه الخاصدة إلل داا
محاضراته مما اضطرته إلى االنت ال إلى النجف االشرف حيث أس الحوزا العلمية وب ي فيها حتى وفاته.
2
 السدديد ابددو ال اسددم بددن السدديد علددي اكبددر الموسددوي الخددوئي النجفددي ،ولددد فددي مدينددة " خددوي" التابعددة الدربايجددان سددنة(1317هـ 1899-م ن وتدوفي بدالنجف سدنة (1413هدـ 1992-من وانت لدت المرجعيدة إليده بعدد وفداا السديد محسدن الحكديم عدام
(1970من وتصدى إلى قيادا االنتفاضة الشعبانية فدي النجدف ضدد النظدام ألصددامي عدام( 1991من،وعدانى مدن ظلدم صددام
واضطهادي حتى وفاته ف د منع تشيعه ،واقامة الفاتحة عليه.
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ولكن األمام الخوئي بدافع الواجت الشرعي حرم التداول بما نهت من الكويت،
والتعامل به بأي صفة كاندت ،وأصدر علدى إرجاعده ألصدحابه ،وهد ا مدا أغضدت النظدام
فشدد عليه أكثر ،وبمزيد من ال سوا.
ل د كان همده الكبيدر– رحمده ح  -وإصدراري علدى ب ائده فدي النجدف دافعده بمدا
يمكنه الحفاظ على الحوزا العلمية في النجف من ن مة النظام وعسفه وبطشه ،ول ا أصدر
على الب اا في النجف رغم إصرار الم ربين منه حفاظا علي حياته.
فددي ت ددديرنا السياسددي إن هد ا الموقددف مددن السدديد الخددوئي حفددظ للنجددف وجودهددا
ومركزيتها ،وإال كانت عرضة للتفتت ،وانت ال المركز إلى مكان آخر.
المشهد الثاني – المرحلة الصفو ية..
وعند ما نتصف تاريخ ح بة الصفويين نرى دولتهم من أهدم الددول التدي حكمدت
إيران بعد س وط الدولة الساسانية ،وأعدادت إليدران وحددتها السياسدية بعدد مدا ي درت مدن
تسعة قرون ،وجاا بفضلها إعالن التشيع األمامي في تلك المنط ة م هبا ً موحدا ً فيها.

1

ل د قامت الدولة الصفو ية في مطلع ال رن العاشدر الهجدري (907هدـ 1502-من
 ،و تبنت الم هت الشيعي األمامي رسميا ً بعد أن كانت قبل لك تلتدزم الطري دة الصدوفية
على م هت الشافعية
وإن تأسي

2

الدولة الصفو يدة كدان علدى يدد أحدد أحفداد " الشداي إسدماعيل " الد ي

اعتنق الم هت الشيعي.
و ساهم بع

3

مراجع الفترا الصدفو يدة بإعطداا الشدرعية للحداكم الشديعي ،عندد

مشاركتهم في المؤسسات الحكومية بصفة وأخرى ،ولعل من أبرزهم:

1

 جعفر المهاجر  -الهجرا العاملية الى إيران في العصر ألصفوي/ 19:طبع بيروت – دار الروضة للطباعة والنشروالتوزيع1989
2
 د.كامل ألشيبي – الصلة بين التصوف والتشيع  /355/2:ط بيروت دار االندل 19823
 د  .علي فيا – نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي المعاصر /130:ط بيروت اصدار مركز الحضاراللتنمية اإلسالمي 2008
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 -1الشيخ علي بن الحسين بن عبد ألعال الكر كي ،وال ي ُوصف بالمح ق الكدر
كي (940 -870هـن.

1

 -2محمد بن الحسن بن عبد الصمد ،ألحارثي الهمداني المعروف بالبهاا ألعاملي
المولود في بعلبك (1030-953هـ 1621-1547 -من

2

 -3محمد باقر بن محمد ت ي  ،المعروف بـ" ألمجلسي الثاني" االصفهاني المولدد
والمدفن (1111 -1037هـ 1699-1627من.

3

هددوالا الف هدداا الثالثددة ،ومددن سددار فددي خطهددم السياسددي فددي ضددوا مبدددأ الف يدده
السياسي ،وااللتزام بمبدأ "والية الف يه" الخاصة ،كان نتيجة للواجت الشرعي المفدرو
عليهم في التصدي للواقع العملي بممارسة السلطة حفظا للنظام العام حست ما وصل إليه
اجتهادهم.
ويمكن أن نؤكد بان النخبة مدن علمداا العهدد ألصدفوي حدين اسدتطاعت أن توثدق
صلتها مع سالطين الصفو ية " أدخلت الف ه الشيعي إلدى الحيدز السياسدي ب ددر كبيدر مدن
التحرر ،وأسست عالقة حميمة دفعت إشكالية شرعية السلطة بحيث ال يجد الف يه الشيعي
مندوحة في تلك الفترا من تنصيت نفسه في مرتبة أعلى من الزعيم.

4

وك يفمددا كددان فل ددد كددان لف هدداا جبددل عامددل مددن قبيددل المح ددق الكددر كددي ،والشدديخ
البهائي ،في أصفهان ،واآلخرين ( كالمجلسين بتأسيسهم الحوزا الف هيدة ح دا ً كبيدرا ً علدى

1

 -وهو كما تصفه بع المصادر:بأنه" من صنف الف هاا ال ين قل نظيري" باإلضافة فإنه ملم بف ه الم اهت األربعة ،وهو لبناني ينست إلى قرية كرك نوح في ضاحية زحلة .استطاع ان يتصل بالشاي عبا الضفوي ،ويحظى عندي بمكانة
كبيرا  ،ثم من بعدي ولدي طهما ست (930هـ 1576 -من فنال لديه منزلة مهمة ،فأصد ر الشاي طهماست "فرماناً" يأمر
النا بطاعته ،ويح ر من يخالفه  ،وحينها تسلم أدارا الحكم في دولته  ،وبواسطته بلغ كامل النفو في قمة السلطة..

2

 أيضا تولى منصت " شيخ اإلسالم ،من قبل الشاي عبا الكبير ،وهو أعلى منصت ديندي رسدمي فدي البالد،عدام (996هدـت 1587من في عاصمته الجديدا "أصفهان" ،وظل يشغل ه ا المنصت حتى وفاته -رحمه ح.-

3

 وعين من قبل سالطين الصفويين مرتبة " شيخ اإلسالم" و الشخصية ال وية ،ف د استطاع أن ي ب على السلطة،ويدير أمور المملكة وسط ظ روف حالكة كانت تمر بها البالد ،أثر تهديد األفغانيين باجتياحها ،و لم ينج األفغانيون في
اجتياح إيران أال بعد وفاته .
4
 -د..علي فيا – المصدر السابق 453:
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مة ه ي األمة ،1.حيدث مارسدوا الصدالحيات ألف هيده السياسدية مدن أجدل مصدلحة الدوطن
واألمة بكل حرية .
كما إن هوالا الف هاا ال ين تصدوا للمسؤولية -ومن هم على خطهم -أكدوا علدى
أن عالقة الدين بالسياسة تعتبر من المجاالت الواسعة للف هاا ال ين يهديهم اجتهدادهم إلدى
تحمل عناا المسؤولية الدينية ،والتصدي إلدارا الدولة ،وان كانت على نطاق ضيق.
المشهد الثالث -والية الف يه العامة..
طبيعي ان يكون لكل مجتهد تتوفر فيه شروط المرجعيدة المتعدددا يطلدق
ي الف يه ".
عليه منصت " ول ّ
وعرفوا ه ي الوالية بأنها":سلطنة علدى الغيدر ع ليدة ،أو شدرعية ،نفسدا
كان أو ماالً ،أو كليهما ،باألصل أو بالعار

".

2

غيدر أن درجدة هد ي الواليددة اختلدف فيهدا المجتهددون ،وقسددمت إلدى قسدمين :واليددة
عامة ،ووالية خاصة:
الوالية العامة  ،المجعولة للنبي(صن ومن بعدي لالئمة الطاهرين من بعدي.
الوالية الخاصة :فهي ال تتعدى بالنسبة الى المجتهد الدى فدي حددود ال تتجداوز عدد
األصابع ،كـ :والية ال ضاا،والحسبة ،وغيرهما كما حددتها المصادراإلمامية المعتبرا.

3

و هت األمام الراحل السيد روح ح الخميني الى ال دول بسدعتها للمجتهدد الجدامع
الشرائط إلى درجة اعتبارها بـ " الوالية العامة" أو ما تسمى بـ "الوالية المطل دة" .وهدي
" نف

الوالية إلتي أعطاها ح إلى نبيه (صن ،و االئمة علديهم السدالم مدن بعددي ،عددى

الجهاد االبتدائي...

1

 المهاجر – المصدر السابق  134:عن مرتضى ألمطهري  -اإلسالم وإيران329: :2
 محمد بحر العلوم – االجتهاد أصوله وإحكامه /251 :طبع بيروت – دار الزهراا للطباعة والنشر الطبعة الثالثة1991عن كتت (بلغة الف يه -للمرحوم السيد محمد بحر العلوم 277-276:ن.
3
 -بحر العلوم – المصدر السابق252-251:
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وبناا على لدك فدإن الدولي الف يده يسدتطيع أن يحكدم علدى ضدوا مصدلحة النظدام
بصورا أوسع ،ولكن ضمن أهداف الدين.
وه ي األحكام ليست واجبة األتباع ،واإلطاعة ف ط ،وإنما هي م دمة على جميع
1

األحكام الشرعية الفرعية إ ا تزاحمت معها ".

وه ي النظرية الف هية الواسعة التدي طرحهدا األمدام الراحدل قامدت علدى ضدوئها
دولة الجمهورية اإلسالمية اإليرانيدة  ،والزالدت ثابتدة رغدم االخدتالف السياسدي مدن قبدل
بع

المراجع من الشيعة بالنسبة لها.
وقد تأسست الجمهورية اإلسالمية اإليرانيدة عدام  1979واليدوم عدام 2009م،

مر على انطالقها الرسمي ثالثون عاما ،وهي تبني نفسها رغم عوادي الزمن التي
فمعناي ّ
تحملها تيارات التغيير ،ولكنهدا بفضدل قادتهدا تأصدلت مفاهيمهدا الفكريدة والسياسدية علدى
ضوا خط " واليدة الف يده" ونمدت فدي المجتمدع اإليراندي إلدى درجدة االسدتحكام ،وتثبيدت
الوجددود االجتمدداعي الددى جانددت الفكددري والسياسددي ،بمددا أكددد وزنهددا السياسددي فددي العددالم
عامة ،والمنط ة خاصة .
إن األمام الراحل السديد محمدد بداقر الصددر -تغمددي ح برحمتده ورضدوانه -قدال
بوالية الف يه العامة أيضا ،وأشتهر عنه ه ا الرأي ،وفي حدود معلوماتي لم أصل الى مدا
ي قوله بالسعة التي يراها األمام الخميني.
يؤكد ل ّ
ولكن تلمي ي آية ح الشهيد السيد محمد باقر الحكيم يوض رأيه حين ي ول:
" إن األمة لها(الخالفة العامة التنفي ية والتشريعية ن على أسدا

قاعددا الشدورى

إلتي تمنحهدا حدق ممارسدة أمورهدا بنفسدها بهد ي الطري دة  .ولكدن ضدمن أطدار اإلشدراف
والرقابة الدستورية من المجتهد الجامع للشرائط ،وه ا الحق هو حق استخالف ورعايدة
مستمد من مصدر السلطات الح ي ي ال ي هو ح سبحانه وتعالى.

1

الشيخ محسن كديور – نظريات الحكم في الف ه الشيعي (بحوث في والية الف يهن 120 :ط/بيروت  ( – 2000الطبعةاألولىن
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ويمكن أن نحدد دور المرجع في ضوئها بالمهمات الدستورية التالية:
األشراف ،الرقابة ،الفتيا ،ال ضاا ،ال يادا العليا،والتمثيل للدولة ،مراقبدة المظدالم
والح وق ،توكيدل رئدي

الدو لدة المنتخدت مدن األمدة مدن أجدل إسدباا المزيدد مدن ال دسدية

والشرعية .الن المرجع -باإلضافة الى دوري الشرعي – جزا مهم من األمة  ،وله عمق
في وجودها االجتماعي والسياسي".

1

الفرق بين الرأيين إ ا هو:
إن نظرية األمام الخميني قائمة علدى تواصدل اإلمامدة كددور ووظيفدة واسدتمرار
والية اإلمام المعصوم من خالل نائبه العام الدولي الف يده ،وهدي سدلطة ات م دام ُم دد
بحكم النيابة للمعصوم ،ووظيفتها كلية وشداملة دينيدا ً ودنيويداً ،وتهددف إلدى تنفيد األحكدام
اإللهية ،وإقامة العدل ،وخدمة النا .
ويشترط في الحاكم العلدم والعدالدة .أمدا المجدال السياسدي فهدو مجدال ُملدتحم مدع
الديني  ،وال إنفكاك بينهما.

أمددا نظريددة الشددهيد الصدددر فت ددوم نظريتدده علددى تركيددت

ُمزدوج لمشروعية السلطة .فالحكمية السياسية تمارسها األمة عبر الشورى مسدتندا إلدى
الشعبية ،والحاكمية اإليديولوجية يمارسها الف يه باالستناد إلى المشروعية الدينية.

2

المشهد الرابع – خط مرجعية النجف..
والملفت أن المرجعية الشيعية في النجف ،و بتبع للمؤسسة الدينيدة مدن قبدل أئمدة
الح َرفدي ،بدل
أهل البيت لم يضفوا شرعية على السلطة ،كما لم يما رسوا الحكم بمفهومده ؤ
تحركوا من موقع األمة ،ومن مصال األتباع ،وث افتهم وحدريتهم مسدتندين فدي لدك الدى
الث ة العمي ة التي وضعها األتباع فيهم.

1

 محمد باقر الحكيم –الحكم اإلسالمي /88:طبع موسسة المنار -قم ايران 1412هـ ،ويشير السيد الحكيم أن ه ا الرأيكري في كتابه ( اإلسالم ي ود الحياا 16-11:ن
2
 زيادا اإلطالع يراجع د .علي فيا – المصدر السابق  .435-433:وقد بادر المرحوم الشهيد الصدر إلى تائيد األمامالخميني في بداية إعالن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية عام  ،196وكتت تعلي ة على الدستور اإليراني وفق مبدأ والية
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حيددث تعاملددت المرجعيددة مددع السددلطات بمنطددق المصددال المتبادلددة ،ورفضددت
"ادلجة " الحكم ،والسلطة ،والدولة ،أشد الرف

.

إن المواقددف السياسددية لمراجددع الدددين  -خددالل ال ددرنيين الماضددين -تجدداي السددلطة
تتراوح من االهتمام بالحفاظ على األرواح ،والددعوا إلدى الجهداد لمواجهدة أعدداا األمدة،
وحمايددة الددوطن مددن احتاللدده مددن قبددل االسددتعمار ،وأي حددادث يضددر بمصددلحة الددوطن،
وإبعددادي مددن بددراثن المتربصددين بدده لحرفدده عددن طريددق مسدديرته السددليمة ألتددي اختارهددا
الشدددعت ،وفدددق منطدددق الع يددددا ،والوطنيدددة ،وكددد لك مدددن محددداوالت التصدددفيات الجسددددية
المبددادع الهدامددة الوافدددا علددى الددوطن مددن الخددارج ،ودعددم الثددورات فددي وجدده

الغددرا
الطغاا.

وفي سبيل تح يق مهمداتهم واجهدوا الكثيدر مدن الظدروف الصدعبة التدي تتطلدت
اتخا مواقف سياسية مرنة تارا ،وحازمة أخدرى اسدتطاع فيهدا الف يده مواجهدة الظدروف
المختلفة ال اسية.
ولي

من الصدعت تلمد

بعد

مواقدف المرجعيدة البدارزا فدي اإلحدداث التدي

اجتاحت البالد ،أو خشدية تسدرت خطرهدا الدى بلددان الجدوار ،فكدان لهدا الموقدف الجداد -
بصفتها المحورية الدينية المتصدية  -لوقف التدخل األجنبي وتسريبه.
وكمثل على لك:
 -1موقف األمدام المجددد السديد محمدد حسدن الشديرازي 1فدي أواخدر ال درن التاسدع
عشر الميالدي في قضية " التنباك ".في إيران ،وادى لمواجهة اإلنكليز.

2

 -2او موقف المجاهد السيد محمد الطباطبائي في كدربالا فدي مواجهدة المحتلدين
الرو

إليران.
 -3ك لك موقف علماا النجف ألجهادي ضد اإلنكليز فدي العدراق عدام ( -1914

1920ن محطدددة مميددد زا ،حدددين تحولدددت الدددى مددددافع عدددن اإلمبراطوريدددة العثمانيدددة رغدددم
1

  -السيد ميرزا محمد حسن بن ميرزا محمود بن ميرزا إسماعيل بن مير فت ح الشيرازي،المولود بشيراز سنة1230هـ 1815-من هاجر الى النجف ودر في مدرستها الحوزوية ،وبعد وفاا أستا ي الشيخ مرتضى األنصاري تحولت
زعامة الحوزا العلمية في النجف االشرف إليه،ومن أجل تعضيد شيعة أهل البيت في سامراا البلد السني نوفيها مرقدي
اإلمامين العسكريين عليهما السالم ن ل حوزته العلمية إليها عام( 1293هـ 1876 -من لجمع وحدا الكلمة اإلسالمية.
أفتى بحرمة التنباك ردا ً على ما قام بده ناصدر الددين الشداي مدن اعطداا امتيداز التجدارا إلحددى الشدركات البريطانيدة
،وأضر لك بمصلحة المواطن اإليراني  ،فاستغاثوا بالسيد فأفتى بحرمة استعمال التنبداك ،فاضدطر الشداي الدى إلغداا االتفاقيدة
التي أثارت المشكلة.

2

 -د .وجيه كوثراني – الف يه والسلطة  ،181:ود.علي فيا
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 -المصدر المت دم 144:

ممارستها االضطهاد والظلم ضد شيعة أهل البيت عليهم السدالم ،بنداا علدى مبددأ الوجدود
اإلسالمي الناقص خير من العدم ،والمتمثدل بالدولدة العثمانيدة اإلسدالمية علدى دولدة غيدر
إسالمية كبريطانيا  -وان كانت ممارساتها مع الشيعة طائفية م يتة. -
وك لك مواقف المراجع المجاهد ين األئمة :السديد محمدد سدعيد ألحبدوبي 1والسديد
مهدددي الحيدددري2 ،والشدديخ مهدددي ألخالصددي 3وغيددرهم مددن ال د ين قددادوا المجاهدددين مددن
النجف وكربالا وبغداد والكاظميدة ،وجمدوع كبيدرا مدن عشدائر محافظدات الجندوت إلدى
البصرا لم ابلة اإلنكليز الغزاا للغزاا في العشرينات من ال رن الماضي.
 -4وموقف األمام ميرزا محمد ت ي الشيرازي 4قائد ثورا العشدرين العراقيدة فدي
ال رن الماضي بضرورا اعطاا الحدق للعدراقيين فدي ت ريدر مصديرهم مدن خدالل اختيدار
حاكم عربي مسلم للعراق ،وكتابة دستور في ضوئه يتم انتخات مجل

تشريعي للبالد.

وحدين حداول الحدداكمون فدي تلددك الفتدرا التالعدت باالنتخابددات للمجلد

الددوطني

أفتدددى العلمددداا بم اطعدددة االنتخابات،وأحددددثوا هدددزا عنيفدددة للحكدددام الددد ين حددداولوا تمريدددر
مخططاتهم " الطائفية " ففشلوا..
وك د لك االمددر عندددما أصددرت المرجعيددة المتمثلددة حين د اك باإلمددام النددائيني5،فددي
النجف علدى ضدرورا تغييدر دسدتور الدولدة فدي إيدران مدن اجدل تحديدد صدالحيات الشداي
1

 السيد محمد سعيد بن محمود بن قاسم ،المعروف بالحبوبي  ،ينتهي نسبه إلى اإلمام الحسن بن علي بن ابي طالت (عن ،المولود في النجف سنة (1266هـ 1850 -من من مراجع الحوزا العلمية فيها  ،أفتى بالجهاد ضد االحتالل البريطاني
للعراق عام1914وقاد هو وبع المراجع جيشا ً من المجاهدين ،وكان مسؤوال عن جبهة الشعيبة  ،ولما اندحر المجاهدون
أمام البريطانيين عاد على الناصرية الستنها العشائر لمحاربة الجيور الغازية،مر فيها وتوفي في 1233هـ -
1915من ون ل إلى النجف ودفن في الصحن الحيدري.
2
 السيد مهدي بن احمد بن السيد حيدر الحسني ألكاظمي من علماا إلكاظمية ،شارك مع العلماا في قيادا م اومة الغزوالبريطاني للعراق عام (1914من ومات غرقا في مياي دجلة بعد عودته من قتال اإلنكليز سنة (1326هـ 1934 -من
3
 الشيخ مهدي بن الشيخ حسن بن الشيخ عزيز ألخالصي المولود في إلكاظمية سنة (1276هـ 1860-م ن وكان منمراجع الت اليد فيها ،وشارك في قيادا العلماا لحركة المجاهدين ضد اإلنكليز عام (1914من،كما عار في انتخابات
المجل التأسيس ي في العراق تحت ظل االنتدات البريطاني  ،وأبعدته حكومة عبد المحسن السعدون الى الحجاز عام
(1324هـ 1924 -من ،ومن هناك سافر الى إيران وتوفي في خراسان مشهد اإلمام الرضا عليه السالم سنة (1343هت –
 1925من.
4
 الميرزا محمد ت ي بن محت علي الشيرازي عالم كبير من مشاهير عصري ،وأصب المرجدع الروحدي بعدد وفداا المرجدعالكبيددر السدديد ميددرزا محمددد حسددن الشدديرازي،وانت ل مددن سددامراا الددى كددربالا الددى كربالا،وبعددد وفدداا السدديد محمددد كدداظم
الطباطبائي اليزدي أصب المرجع األعلى للشيعة  ،وسكن كربالا وفي سنة (1920من أصدر فتوى الجهاد ضد اإلنكليز فدي
العراق ،وقاد ثورا العشرين العراقية ،وفي إثناا تلك الفترا توفي سنة (1338هـ 1920-ن .
وقام بعدي بتحمل المسؤولية الشيخ فت ح بن محمد جواد الشيرازي الشهير بشيخ الشريعة االصدفهاني المولدود فدي أصدفهان
سنة (1266هدـ 11850 -منوهداجر الدى النجدف ودر فيهدا ،وبعدد وفداا الميدرزا محمدد ت دي الشديرازي قائدد ثدورا العشدرين
العراقية ضد اإلنكليز ب يادتها ،وبعد فشل الثورا وعودا سيطرا االنكليز على النجف حوصر الشيخ فدي بيتده حتدى وفاتده سدنة
(1339هـ ن ودفن في الصحن الحيدري
5
الميددرزا محمددد حسددين بددن عبددد الددرحيم المولددود فددي نددائين سددنة (1277هددـ 1861 -م ن ،وكددان والدددي "شدديخ اإلسددالم "فدديعصري ،وانت ل الى النجف ودر لدى علماا عصري ،وأصب من أنصار الشيخ محمدد كداظم الخراسداني المعدروف االخوندد
 -،زعيم الحركة الدسدتورية فدي النجدف ،الدف كتابده "تنبيده االمدة وتنزيده الملة"وطبعده عدام1327هدـ 1908 -من وتدرجم الدى
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كوسيلة للوقوف أمام استبداد الحاكم فكانت رسالة األمام الندائيني عدام(1908ن فدي كتابده
"تنبيه األمة وتنز يه الملة" التطور الفكر السياسي الشيعي ال ي يددعو إليده الف يده الشديخ
النائيني.

1

وفي خضدم هد ي اإلحدداث ،وموقدع المراجدع العظدام فدي وسدطها –علدى مسدتوى
ال يددادا كانددت المرجعيددة الدينيددة تنددأى بنفسددها عددن السددلطة ،ولكنهددا تسددعى لتددوفير الغطدداا
للتحرك السياسي في ال ضايا المعاصرا التي تضر بمصلحة الدين والوطن .
وكمثددل آخددر علددى دور المرجعيددة الدينيددة فددي دعددم الحركددات الوطنيددة فددي أوائددل
األربعينات من ال رن الماضي ما أتخ ي المرجع الديني في النجف حينها السيد أبو الحسن
االصفهاني (  1365 – 1284هـ ن ، 2والشيخ محمد حسين كاشف الغطاا 3،من موقدف
مساند وداعم لحركة رئي

الوزراا – حين اك -رشيد عالي الكيالني حين قيامه بدان الت

علددى الملكيددة فددي العددراق معبددرين عددن حددق الشددعت مددن إزاحددة الملكيددة المتمثلددة بالبيددت
الهاشمي عن سلطان العراق،النها بدت منها بوادر الطائفية الم يتة .
وكد لك مددا حصددل فددي عددام (1958ن مددن ثددورا عارمددة علددى إسد اط الملكيددة فددي
العراق ،وقيام الجمهورية م امها بثورا الزعيم عبد الكريم قاسدم فأيدتده المرجعيدة الدينيدة
بزعامة األمام الراحل السيد محسدن الحكديم ،وسدائر مراجدع الددين فدي النجدف االشدرف،
غير أنها سدرعان مدا اسدتنكرت سياسداته عنددما أسداا اسدتخدام السدلطة ،وخروجده علدى
الشريعة في بع

ت نيناته ،وخاصة في قانون األحوال الشخصية .

العربية عام (1911من ونفي الى إيران مع العلماا لمعارضتهم انتخابات المجل التأسيسي فدي العدراق ،وعدادوا الدى العدراق
بعد ان سمحت الحكومة العراقية لهم بالعودا بعد ان تعهدوا بعدم الخو في الشؤون السياسية ،ولكن لم يفوا بالتعهد.
1
ويعلل الكاتت ادعائه :بان الظروف التي شكلت إطدارا ً اجتماعيدا-سياسديا ً للكتدات  ،ومضدامينه ولغتده تتسدم بالجددا ،وتنتمديإلى زمن سياسي غير الزمن ال ي جرى فيه إنتداج الف ده السياسدي الشديعي علدى يدد الف هداا السداب ين.راجع د  .علدي فيدا –
المصدر المت ددم  ،144-141:وهد ا الكتدات تصدفه بعد المصدادر بأنده " يُعدد إسدهاما ً غيدر مسدبوق فدي مجدال الف ده والفكدر
السياسي الشيعي .وله ا سمي "النائيني" مؤس الف ه السياسي اإلسالمي الحديث
2

 السيد ابو الحسن بن السيد محمد الموسوي االصفهاني المنتهي نسبه الى اإلمام علي عليده السدالم المولدود عدام(1284هدـ 1868منهاجر الى النجف في أواخر ال رن الثالث عشر الهجري ،واعتلى مركز المرجعية بعدد السديد محمدد كداظم اليدزديالطباطبائي،وتصدددى للعمددل السياسددي  ،وأصدددر مددع مجموعددة مددن العلمدداا فتددوى بحرمددة االشددتراك فددي انتخابددات المجل د
التأسيسي العراقي تحت ظل االنتددات البريطانيدة سدنة(1923من فدا بعدتده الحكومدة العراقيدة الدى إيدران ،وبعدد حدوالي السدنة
عاد الى العراق بأمر من الملك فيصل األول ،وفي سنة (1365هـ 1946-من توفي بالنجف
3
 محمد حسين بن علي بن الرضا بن موسى بن جعفدر كاشدف الغطداا المولدود فدي النجدف عدام (1294هدـ 1877 -م نمدنمراجع الدين النجف العظام ،ومن زعماا الثورات الوطنية ،وكامن أعضاا المؤتمر اإلسدالمي فدي ال دد عدام ( 1350هدـن
توفي في إيران سنة1373هـ1054من.
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كمدددا احدددتج األمدددام الراحدددل السددديد الحكددديم علدددى النظدددام ألعدددارفي ا ألول عدددام
 1963حين صمم على قتال األكراد العدراقيين فدأفتى بحرمدة م اتلدة الجدير العراقدي لهدم
على اعتبارهم عراقيين يطالبون بح وقهم السياسية المشروعة.
كمددا شدددجت النظدددام ألصددددامي علدددى ممارسدداته الطائفيدددة ضدددد الشدددعت العراقدددي
األعزل ،واحتجت عن أداا صالا الجماعة ،والتدري

اسدتنكارا ً ً لممارسداتهم العدوانيدة

ضد فئات الشدعت المحرومدة ،وتشدتيت الحدوزا العلميدة فدي النجدف االشدرف ات العمدر
اإللف عام بحجة وأخرى غير م بولة ومع ولة ،وإنما مبعثها الطائفية الم يتة.
كما منع الجدير العراقدي مدن غدزو الكويدت فدي العهدد أل اسدمي باعتبداري اعتدداا
على دولة مجاورا عربية مسلمة .
وفي نف

السياق امتنع األمام الراحل السيد أبدو ال اسدم الخدوئي مدن تائيدد النظدام

ألصدامي في حربه الظالمة ضد إيران في الثمانينات من ال رن الماضي.
وصددمد أمددام ضددغط النظددام ألصدددامي حددين مطالبتدده تائيددد حربدده علددى إيددران،
واحددتالل الكويددت عددام  1990فكددان موقددف المرجددع الددديني السدديد الخددوئي صددامدا ً ال
يتزحزح أمام الضغوط الهائلة التي مارسها النظام في وقته ،و الملفعة بالتهديد والوعيد.
وأخيرا ً ً  -العراق الحديث ومرجعية السيد السيستاني ..
بعددد ثالثددة ع ددود ونصددف مددن طغيددان الدكتاتوريددة فددي العددراق ،وتمزيددق الددوطن
نتيجددة العامددل الطددائفي ،وشددمولية الحددزت الواحددد ،وبراعددة اإلرهددات فددي سياسددة الدولددة
الدكتاتوريددة فددي :ال تددل ،واالضددطهاد ،والعهددر ألفئددوي ،والحكددم الفددردي االسددتبدادي ،
الحظنا أن التركة التي خلفها نظدام االسدتبداد كبيدرا جدداً ،وفدوق كدل لدك احدتالل ال دوى
المتعددا الجنسيات األجنبية ألر

الوطن ،وتصرفها المشين -وكان عليندا أن نت بدل كدل

لك ولو عل ماً ،فلكل ظرف استح اقاته -وقد تحملنا المسؤولية ،والبد من االستمرار بها،
والعمل على إنهاا االحتالل.
ولكن االمر ال ي يجدت أن ال يغدرت عدن واقعندا السياسدي المعدار أن المرجعيدة
الرشيدا المتمثلة باإلمام السيد علي السيستاني حفظه ح كان قد وجه مسار المسديرا نحدو
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خطة قديرا وجديرا باالعتماد على الشعت العراقي،حيث حفظدت أطدار التجربدة الرائددا،
وعدم االنجرار إلى ما أريد له من االنزالق في متاهة العنف الم ابل الد ي كدان مرسدوما
له في انهيار العراق الجديدد ،وعودتده الدى المربدع الخطيدر ،وهدو عدودا البعدث بمسداعدا
بع

دول الجوار التي تضررت مصالحها بالتغيرالعراقي المفاج .
ولم تخرج المرجعية في موقفها من النظام السياسي الحديث عدن سداب اتها ،فلدم

تدخل في صلت العملية السياسية بل ب يت على مسافة بعيدا عنها مجنبة المؤسسة الدينيدة
عن التداخل مع السلطة واالستفادا من الحكومة .
لم تشجت المرجعية الدينية التدخل األمريكي ال ي سداعد العدراقيين فدي الدتخلص
من نظام االستبداد والدكتاتورية ،ولكنها طالبت بانسحات جيوشها من االراضي العراقيدة
 بعد أن سداعدت العدراقيين بإنهداا نظدام الدكتاتوريدة -بالسدرعة الممكندة حدين اسدتتباتاألمن واست راري.
وطرحددت المرجعيددة خيددارات حالددت دون فددر
فر

أرادا األمريكددان حددين أرادوا

دستور منبثق منهم ،فأصرت على كتابة دستور بأيد عراقية ،و دعت إلى اسدتعادا

السيادا العراقية بالطرق السلمية ،و إلى تشكيل حكومة عراقيدة منتخبدة مدن قبدل برلمدان
منتخت ،في كل لك تعاملت بايجابية على إرساا مفداهيم تالمد

المضدمون الد ي يشدكل

هاجسها الدائم.
وأكدت مرجعية النجف الرشيدا على أنها تب ى راعيا ً أبويا لكل المجتمدع ،تنطلدق
فددي توجهاتهددا مددن موقددع الشددعت ال مددن موقددع الدددفاع عددن الحدداكم ،وتحدداول دومددا أب دداا
الخيارات مفتوحة في أيدديها لمواجهدة الموقدف ،حيدث تمتداز بمروندة عاليدة فدي المواقدف
السياسددية ،وتتماهددا الخيددارات الثابتددة ،وتصددب أغلددت الخيددارات متغيددرا حسددت الظددروف
السياسية ،فال تشكل هوية الحاكم الم هبية عائ دا ً أمدام اتخدا الموقدف المناسدت ،وال شدكل
الحكم أمام حفظ وحدا البلد ،والدفاع عن ح وق المواطنين.
ف د واجهت المرجعية التدخل األجنبي في بداية ال رن الماضدي بأسدلوت يختلدف
عما واجهته في بداية ال رن الحالي ،وتعاملت مع أنظمة الحكم بغ

النظر عن طبيعتهدا

الملكية ،أو الجمهورية ،واتخ ت مواقف مختلفة مع الحاكمين بغ

النظر عن انتمائهم .
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وقد تجد في آن واحد مواقف مختلفدة لمرجدع فدي قضدية واحددا ،نظدرا ً لنظرتهدا
البعيدا إلتي تفر

لكل قضية ظروفها الخاصة التي تتحكم بها .

ه ا الطيف الواسع من المواقف السياسية قد تشكل فيما بينها وحدا تعك

طبيعدة

الفكر السياسي الشيعي كما حصل في ثوابت الشدعت العراقدي ،والدى ال درار الدوطني فدي
ا ل ضددايا المصدديرية كاالتفاقيددة األمنيددة ،وقددانون الددنفط ،و اجتثدداث البعددث ،وغيرهددا مددن
ال وانين التي تم

مصلحة األمة مباشرا.

وفي ضوا لك تمكن الشعت أن يصنع أكثر من ملحمة في ت ريدر مصديري وهدو
لتوي قد خرج من مرحلدة التجهيدل والعتمدة والدكتاتوريدة ،والتخلدف والف در وغيرهدا مدن
المشاكل أألخرى ،التي يعيشها العراق في ظروفه المعاشة .
إن هدد ا يدددلل علددى عمددق المددوروث فدددي العالقددة مددع المرجعيددة ،وحجددم الث دددة
الممنوحة ،التي مكنت المرجعية من فر
وعدم مصادرتها ثانية ولي

بع

الخيارات التي تصت في صال األمة،

في ضرر الالعبين اآلخرين. .

الخالصة..
إن األمثلددة كثيددرا بعدددد مرجعيددات الشدديعة ،والمدددلول واحددد ،وهددو أن المرجعيددة
عنيت بالمضمون دون اإلخراج ،والشكل ،والصياغة.
المضددمون مددن حيددث اآلليددة ،هددو اعتمدداد النسددبة السددكانية ،والكفددااا فددي توزيددع
المناصت والثروات ،والفرص ،مع الغ

عن بع

الخروقات مادامت صغيرا .

والمضمون من حيث المحتوى ،وهو حفظ الهوية ،والحريات العامدة ،والثوابدت
الدينية ،واألخالقية ،والوطنية ،والعدالة االجتماعية .
ويخطددأ مددن يختددزل التنددوع المشددار إليدده بتعدددد االجتهدداد ،أو عدددم اكتمددال الرؤيددة
السياسية ،أو بعدم المشروع السياسي.
الرسالة لكل من حولنا...
بعد العر
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المت دم في ت ديري البد من الوقوف عند ن طتين هامتين:

األولى -من الخطأ ال اتل أن يغتر أحد من الالعبين بوداعدة المرجعيدة ومنحاهدا
السددلمي ،ف ددد عودتنددا دائم دا ً علددى أن المددوت أثمددن مددن الحيدداا ،وبالتددالي إ ا أريددد للعددراق
الحددديث أن يخددرج عددن قواعددد اللعبددة – المشددار إليهددا – بإعددادا الدكتاتوريددة الم نعددة ،أو
الطائفية السياسية ،أو ال فز على السلطة ،أو نظرية الرجل ال وي ،وكل ما يضر بالثوابت
– المشار إليها –فإنها سوف ت ول كلمتها وسيرجع العراق الجديد ثانية الى حالدة خطيدرا
من الال است رار التي تهدد مصال المنط ة ،والعالم أجمع.
فددإ ا أراد الكددل أن يسددتفيد مددن خيددر العددراق بدددالً مددن أن يتضددرر الجميددع فعلددى
الجميع أن يساهم في است رار البنية السياسية الحديثة للبلد.
الثانية – في ت دديري أن الفلسدفة السياسدية الحديثدة التدي أنتجدت النظدام السياسدي
الحددديث فددي العددالم المفددرا مددن االديولجيددا ،والد ي يعتمددد صددندوق االقتددراع ،والمصددال
المتبادلة لها قدرتها على التجاوت مع الفكر الشديعي السياسدي فدي النجدف لخلدق منظومدة
سياسية قوية تظهر فيه المنط ة بمظهر جديد يؤمن للمشاركين مصالحهم في الوقت ال ي
يبني نفسه وفق األصول السياسية الحديثة .
إنها فرصة ثميندة قدد ال تكدرر أتمندى أن يفكدر فيهدا المعنيدون بجدد ،الحريصدون
على است رار العراق وشد لحمته.
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1

المرجعية الدينية الشيعية وأسلمة ال وانين

بدأت المرحلة الثالثدة مدن المرجعيدة (ندوات األئمدة ن عندد المسدلمين الشديعة ،بعدد مرحلدة
النبوا ومرحلة اإلمامة  ،علي وأوالدي األحد عشر عليهم السالم وهدي مرحلدة المجتهددين
،ال ين أشار إليهم الحديث النبوي صلى ح عليه وآله وسلم ":اللَهم ارحم خلفائي ،ف يل له
يا رسول ح  ،ومن خلفائك ؟ قال :ال ين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنَتي فيعلمونها
النا

من بعدي "

. 2

وفي رواية عن اإلمام علي (عنأنَه قال " :مجاري األمور على أيدي العلماا باهلل ،األمناا
على حالله وحرامه " ، 3إلى غير لك من األحاديث والروايات.
ووجه أئمة أهل البيت أتباع مدرستهم األخ من المجتهددين الد ين وصدفهم اإلمدام الحسدن
بن علي المعروف ت(العسكرين-اإلمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت -ب ولده " :فأمدا
مددن كددان مددن الف هدداا صددائنا ً لنفسدده ،حافظدا ً لديندده  ،مخالفدا ً لهددواي  ،مطيعدا ً ألمددر مددوالي ،
فللعوام أن ي لدوي . 4
ويؤكد رسول ح صلى ح عليه وآله وسلم على هؤالا ب وله " :يحمل ه ا الدين فدي كدل
قرن ينفون عنه تأويل المبطلين  ،وتحريف الضالين ،وانتحال الجاهلين  ،كما ينفي الكير
". 5
وعلددى هد ا كددان المرجعيددة امتدددادا ً لإلمامددة بعددد عصددر غيبددة اإلمددام المعصددوم محمددد بددن
الحسن المهدي (عن  ،كما كانت اإلمامة امتدادا ً بدورها للنبوا .وتحملدت المرجعيدة أعبداا

1

ـ لندن – 1997/8/4
2
الشهيد محمد باقر الصدر -الفتاوى الواضحة ، 93:طبع بيروت  ،دار التعارف .1979
3
الشهيد الصدر -المصدر المت دم 93 :
4
الشهيد الصدر -المصدر المت دم 93:
5
زق ينفخ فيه
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مر التاريخ بأشكال مختلفة من العمل في ه ا السبيل ،
ه ي الرسالة العظيمة ،وقامت على َ
أو التمهيد له بطري ة وأخرى. 1
إ ا ً فالمرجعية :ح ي ة اجتماعية موضوعية في األمة ت وم على أسا

الموازين الشدرعية

العامة  ،ويكون المرجع هو النائت العام عن أإلمام من الناحية الشرعية

2

.

وفي تاريخ المرجعية بداية من عهدد الشديخ المفيدد  ،محمدد بدن محمدد بدن نعمدان المتدوفى
413هددـ وإلددى هدد ا اليددوم اسددتمرت فددي حيدداا األمددة قيددادا ً ،وزعامددةً ،يتناوبهددا العلمدداا
المجتهدون واحدا ً بعد اآلخر ،إلى أن يرث ح األر

ومن عليها .

ولم ت تصر مسؤوليات المرجعية ومهامها على األمور العبا دية كما يرى البع

،إنَما

هي مركز ال مة لهرم اإلشراف على سير تطبيق الدستور وال وانين  ،ومراقبة السلطة
التنفي ية ومناقشتها في الدولة اإلسالمية التي تتولى مهام إدارا شؤون األمة  ، 3وتميز
لك بوضوح في ال رن الثالث عشر الهجري  ،ف د كان دور المرجع الف يه في الشؤون
السياسية واضحا ً ،إضافة لمسؤوليته الدينية إلى درجة كبيرا  ،سواا كان في العراق أم
في إيران .
1

الشهيد محمد باقر الصدر -لمحة تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية اإلسالمية14-13:
التعارف .1979

2

الشهيد الصدر – لمحة تمهيدية 21-20 :

3

،طبع بيروت  ،دار

.

يرى الشهيد الصدر أن المرجعية الرشيدا هي المعبر الشدرعي عدن اإلسدالم  .والمرجدع هدو النائدت عدن اإلمدام مدن الناحيدة
الشرعية  ،وعلى ه ا األسا يتولى مايلي :
أوالً -إنُ المرجع هو الممثل األعلى للدولة وال ائد األعلى للجير .
ثانيا ً -المرجع هدو الد ي يرشد أو يمضدي ترشدي الفدرد أو األفدراد الد ين يت ددمون للفدوز بمنصدت رئاسدة السدلطة
التنفي ية ،ويُعتبر الترشي من المرجع تأكيدا ً على انسجام تدولي المرشد للرئاسدة للرئاسدة مدع الدسدتور ،وتدوكيالً
له على ت دير فوزي في االنتخابات إلسباا مزيد من ال دسية والشرعية عليه كحاكم .
ثالثا ً -على المرجعية تعيين الموقف الدستوري للشريعة اإلسالمية .
رابعا ً -عليها البت في دستورية ال وانين التي يعينها مجل أهل البيت الحل والع د لمل
منط ة الفراا .
خامسا ً – إنشاا محكمة عليا للمحاسبة في كل مخالفة محتملة في المجاالت الساب ة .
سادسا ً  -إنشاا مظالم في كل البالد لدراسة لوائ الشكاوى والمتظلمين  ،وإجراا المناست
بشأنها .
وي دوم المجلد بتدأليف مجلد يض َمدم مائدة مدن المث فدين الروحدانيين  ،ويشدمل علدى عددد مدن أفاضدل العلمداا فدي الحددوزا ،
وعدد من العلماا والوكالا  ،وعدد مدن أفاضدل الخطبداا والمدؤلفين والمفكدرين اإلسدالميين علدى أن يضمدم المجلد مدا ال ي دل
عن عشرا من المجتهدين وتمار المرجعية أعمالها من خالل ه ا المجلد (.لزيدادا اإلطدالع يراجدع الشدهيد الصددر -لمحدة
تمهيدية 21-20:ن.
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إيران نمو جا ً :
ففي إيران يظهر نفو ال يدادا الدينيدة ال دوي الفاعدل فدي الحيداا السياسدية لألمدة بوضدوح،
وأشدير إلدى بعد

المواقدف الهامددة التدي لهدا صددلتها وعالقتهدا األكيدددا بأسدلمة ال ددوانين ،

وهي بإيجاز:
 -1موقف اإلمام المجدد السيد ميرزا محمد حسدن الشديرازي الد ي يسدكن العدراق وفتدواي
فددي إلغدداا اتفاقيددة (التنبدداكون مددع الشددركة اإلنكليزيددة التددي حاولددت احتكدداري علددى الحركددة
التجارية الوطنية اإليرانيدة  ،وقدد أثدرت فتدوى اإلمدام الشديرازي علدى المجتمدع اإليراندي
،بما فيه البالط الملكي والعائلة المالكة

. 1

ص تشدريع ال دوانين التدي
 -2الصراع ال ي حصل في طهران بين علماا الدين في ما ي ُخ م
تخص البلد من خالل مجل
م

ص مجل
برلماني  ،أو سلطة تنفي ية ت ُخ م

الوزراا والملك ،

وعرف ه ا الصراع الهام في  1306هجرية ت(المشروطة والمستبدان،
قد أدى ه ا الصراع المبدئي إلى إعدام الميرزا فضل ح النوري في سياق تلك األحداث
 ،التي طالبت بمجل

تشريعي  ،ورفضت االستبداد. 2

 -3موقف آية ح الشهيد أبو ال اسم الكاشاني  ،والشهيد السديد ندوات الصدفوي فدي حركدة
الدكتور مصدق في إلغاا قانون شركة النفط في إيران عام ،1952وتشريع قانون وطني
ي ضي بتأميم الشركة لصال اإليرانيين ،وموقف ب ية العلماا األعالم المساند ل لك.
-4الثددورا اإلسددالمية عددام 1979التددي قادهددا اإلمددام الراحددل السدديد الخمينددي (رضددوان ح
عليهن تلك الثورا الرائدا التي قلبدت المدوازين االسدتعمارية فدي منط دة الشدرق األوسدط ،
وهددت المصال اإلمبريالية العالمية  ،وهي مازالت من فجرها حتى هد ا اليدوم تصدارع
العواصف الهوجاا  ،فلم يلو راعها تيار اإلس اط رغم كدل المدؤامرات المشدبوهة  ،إنَمدا
1

راجع عن حادثدة التنبداكو السديد محسدن األمدين -أعيدان الشديعة،306/6 :طبدع بيروت.والددكتور علدي الدوردي – لمحدات
اجتماعية من تاريخ العراق  ، 59/3:طبع بغداد .

1

لزيادا اإلطالع يراجع األمين – المصدر المت دم . 408/8 :
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قاومت وست اوم كل أعدائها  ،وتب ى معلما ً هاما ً في تاريخ ال يدادا الدينيدة والمرجعيدة فدي
ه ا العصر .
العراق نمو جا ً :
أما في العراق فنرى اشتراك علمائه األعالم كالسيد مهدي الحيددري والسديد محمدد سدعيد
الحبوبي في الدفاع عن العراق ضد ال وات البريطانية عام  ،1914ثم ثدورا النجدف عدام
1915التي فجرتها جمعية النهضة اإلسالمية  ،والتي قادها علماا مثل الشيخ محمد جواد
الجزائري ،والسيد محمد علي بحر العلوم  ،والتي جاات بعددها بسدنوات ثدورا العشدرين
1920المعروفددة  ،والتددي كانددت نددواا مددا يسددمى بددالحكم الددوطني  .وقادهددا مراجددع الدددين
العظددام  ،وفددي م دددمتهم آيددة ح العظمددى ميددرزا محمددد ت ددي الشدديرازي،ال ي طالددت مددع
زعماا الثورا بحكومة عربية تسير على ضوا هدى الشريعة اإلسالمية تنتهج الشورى ،
تأسيسي يُمثل واقع األمة ،بعيدا ً عن التأثير األجنبدي  ،وحدين لمد

ودعا النتخات مجل

العلمداا الثدوار :السدديد أبدو الحسددن األصدفهاني  ،والشدديخ ميدرزا حسددين الند ئني  ،والشدديخ
مهدي الخالصي بوادر انحراف المسؤولين والحكام  ،وهم في بدايدة الشدوط  ،والمجلد
التأسيسددي بعددد لددم يُنتخددت لكددي يضددع ال ددوانين االشددتراعية التددي ت تضدديها مسدديرا الدولددة
الم بلة للعراق المسدلم ،بدادر علمداا الددين  ،والمراجدع العظدام إلدى تحدريم المشداركة فدي
انتخات المجل

التأسيسي ال ي ظهدرت تدأثيرات اإلنكليدز عليده  ،والتدي أدت إلدى تسدفير

العلماا من العراق

1

.

وهكددد ا بدددرزت مؤشدددرات العارضددد ة الدينيدددة وقادتهدددا العلمددداا المراجدددع الددددينيين فدددي
اإلصددرارعلى المسددؤولين بضددرورا أسددلمة ال ددوانين  ،واسددتمر ه د ا الموقددف المعددار
أصروا على أن تكون ال وانين المشرعة
منت ال في المرجعية الدينية عبر علماا مجاهدين
ّ
فددي العددراق نابعددة مددن صددميم واقعهددم الددديني  ،حتددى رسددت المرجعيددة العامددة إلددى اإلمددام
الراحل آية ح العظمى السيد محسن الحكيم –رضوان ح عليه -في بداية الخمسينات من
ال رن الماضي.

1

لزيادا اإلطالع راجع د .علي الوردي – لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث – ال سم األول  201/6 :وما بعدها
 ،طبع بغداد 1976
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وللحق أن مرجعية اإلمام السيد الحكيم يمكن أن تكون منعطفا ً هامدا ً فدي تداريخ المرجعيدة
الشيعية  ،وتحركها الديني والسياسي في العدراق  ،حيدث تدوفرت فيده مواصدفات أساسدية
سداعدته علدى اتسداع آفدداق زعامتده الدينيدة ،ألنّده شخصددية عربيدة،ومن أسدرا عري دة فددي
العراق ،وممن شارك في ثورا العشرين مجاهدا ً في ساحة الحرت ضد اإلنكليز .فجداات
مواجهاته لألنظمة الحاكمة في العراق – تؤكد باستمرار العمل بأسلمة ال وانين -فكان لها
وزنها السياسي ،وحسابها االجتماعي ،خاصة في الخمسينات حتى اصدطدامه مدع النظدام
الحاكم في بغداد عام  1969وجها ً لوجه  ،نشير بعضها باختصار:
 -1إن اإلمام الحكيم في الل ااات التي كانت تتم مع كبار المسدؤولين فدي الحكدم الملكدي ،
وعلى كل المستويات كان يطالبهم بأن تكون ال وانين التدي تشدرعها الحكومدة منبث دة مدن
العراق المسلم ،وأن ال تتأثر بأي اتجاي يتنافى مع معت دات األمدة فدي بلدد لدم يعدرف غيدر
اإلسالم ديندا ً  ،وكاندت سياسدته معهدم قائمدة علدى أسدا

مدن التوجيده واإلرشداد ،ودخلدت

باألخير دور الصدام والت اطع الستمرارهم فدي التمسدك بدالخط الد ي يرسدمه لهدم دهداقين
الحكم الطائفي .
 -2وما أن وصل عبد الكريم قاسدم للسدلطة علدى أثدر ثدورا 14تمدوز 1958حتدى أخد ت
بع د

االنحرافددات تطفددو علددى سددط األحددداث فددي الددبالد ثددم بددرزت بع د

ال ددوانين

المشددددرعة فددددي لددددك العهددددد ،وفي م دددددمتها قددددانون األحددددوال الشخصددددية رقددددم (188ن
لسنة1959ال ي تض ّمن مخالفات صريحة في كثير من موادي للشريعة اإلسالمية.
وكان من الطبيعي أن يبادر اإلمام الراحل السيد الحكيم بالمطالبة جدّيا ً بأسلمة ه ا ال انون
دص حيدداا األمددة  ،وتصددطدم مددع واقددع الشددريعة اإلسددالمية
،وغيددري مددن ال ددوانين التددي تخد ّ
،وحددين لددم يسددمع إ نددا ً صدداغية لمددا يطالبدده أعلددن موقفدده الصددارم مددن الحكددم ،مددتحمالً
المسددؤولية الدينيددة ع ّمددا سدديحدث مددن موقددف النظددام المضدداد ،وبمددرور الددزمن توسددعت
ال طيعة بينه وبين السلطة في بغداد ،وأصبحت المواجهة بين المرجعية الدينية وبين عبدد
الكريم قاسم مرحلة الم اطعة الحازمة .
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 -3وحين استولى البعثيون على السلطة بعد ان الت ما يسمى بثدورا 14رمضدان 1963
 ،أمر اإلمام الحكيم بع

وكالئه من رجال الدين في بغداد والكاظمية بدإجراا حدوار مدع

المسؤولين في السلطة حول تعديل ال وانين المخالفة للدين  ،ولم تصل الل ااات إلى حل ،
ألن تيار البعثية عاصف أهوج ال يست ر على ساحل .
ير اإلمام الحكيم استجابة لتصحي المسار اضطر إلرسدال وفدد مدن العلمداا
 -4وحين لم ً
إلددى رئددي

الددوزراا يددوم اك ،وح ّملدده رسددالة خطيددة  ،ونصددائ شددفوية تتعلددق بالشددؤون

العامة  ،ات المخالفة للشريعة اإلسالمية  ،ودعا إلى تعديلها وفق ع يددا البلدد  ،ووعددوا
ب لك  ،لكنهم لم يفو بوعودهم  ،إنّما أجدروا تعدديالً بسديطا ً فدي قدانون األحدوال الشخصدية
المشار إليه  ،ب يت فيه ثغرات كثيرا منافية بصراحة لرأي الم اهت اإلسالمية .
قو
 – 5وحين ّ

عبد السالم عارف حكم البعثيين  ،أوعز اإلمام السيد الحكديم إلدى عددد

من العلماا في النجدف وكدربالا وبغدداد والكاظميدة بكتابدة مد كرات إلدى رئدي

الحكومدة

عبد السالم عدارف يطالبونده بأسدلمة ال دوانين  ،وتعدديل المنحدرف منهدا ،وخاصدة قدانون
األحوال الشخصية،ووضع دستورا ً للبالد يعتمدد أساسده علدى كتدات ح وسدنّة رسدوله،مع
وضع مادا تنص على عدم جواز تشريع أي قانون ي ُخالف األحكام اإلسالمية  .ولكن عبد
الكددريم -المتظدداهر باإلسددالم – أوغددل فددي التضدداد مددع أسددلمة ال ددوانين  ،وأصدددر قددوانين
وصفت زورا ً باالشتراكية في 14تموز عام ، 1964حيث أمم جميع البندوك ،وشدركات
التأمين ،باإلضدافة إلدى  32شدركة تجاريدة وصدناعية خاصدة  .وكدان وراا هد ي الحركدة
التأميميددة خيددر الدددين حسدديت الد ي كددان يشددغل حين د اك وظيفدة محددافظ البنددك المركددزي
العراقي ُ 1مدّعيا ً ّ
أن لك ما يتطلبه العصر ،ولكن الح ي ة أنّه قصد ضرت التجار الشيعة
،إنطالقا ً من طائفيته الحم اا  ،والتي تجاوبت مع الطائفية الم يتة التي كدان يتبناهدا رئدي
الجمهورية عبد السالم عارف  ،وبكل صراحة .

1

راجع خدوري خدوري  -العراق الجمهوري . 314 -312 :
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 – 6وبعد المعارضة الشد يدا من قبل اإلمدام السديد الحكديم للسياسدة المجحفدة التدي تبناهدا
نظام عبد السالم بحق أكثرية المواطنين العراقيين حاول عبد السالم عارف م ابلدة السديد
نلغر

اإلمام الحكيم (ر

تهدئة الحالة المتأزمة ،لكن السيد رف

قبول ل داا المجاملدة

 ،وطالبددده بدددالتزام مبددددأ أسدددلمة ال دددوانين ل بدددول الل ددداا معددده ،ودعددداي لدددرف
الطائفية،المسماا باالشتراكية والتي شرعها ساب اً .ولكن ه ا الطلدت رفد

ال دددوانين

رفضدا ًقاطعدا ً

من أجل ت ديم تنازالت من قبل السالم ولم تفل المحداوالت رغدم الجهدود التدي بُد لت مدن
الطرفين لتح يق الل اا  .وكان رأي اإلمام الحكيم أن عبد السالم عارف لو كان جادا ً في
الوصول إلى تح يق تغير في ه ي ال وانين لكانت بوادر التغيير منه،إنما هي – في نظدر
السيد الحكيم قُ ّد

سري – محاولة من نظام عارف للفلفة األمر  ،وتجنبا ً مدن الوقدوع فدي
ّ

أصر السيد على الم ابلة .
الفخ
ّ
 -7وبتاريخ  1964/3/19زار الفريق طاهر يحيدى رئدي

الدوزراا حيند اك ومعده عددد

من الوزراا اإلمام الحكيم في م ر إقامته فدي بيتده فدي الكوفدة ،وبعدد الترحيدت بده تحددث
اإلمام الراحل حول ضرورا تجنت الحكومة مزالدق الخطدأ  ،و كدري بالنتدائج الوخيمدة
التي انتهى إليها عهد عبد الكدريم قاسدم  .وكدان مجمدل الحدديث يددور حدول :تأكيددي علدى
إلغاا قانون األحوال الشخصية ال ي اليمت إلى اإلسالم بصلة  ،وانتشار حدديث الطائفيدة
أخ يتردد بين أبناا البلد في عهد عبد السدالم وبشدكل خطيدر يمدزق الدوطن  ،فدي الوقدت
الد ي يجددت أن يعددير فيدده الشدعت العراقددي بعيدددا ً عددن هد ي االختالفددات والحددزازات .كمددا
شرح اإلمام أخطار ب اا الوضع به ي الحالة  ،وآثداري السديئة  ،خاصدة أن رأ

الحكومدة

هو السبت في إثارا قضايا الطائفية  ،والنعدرات المفرقدة ،وطلدت األخيدر أيصداا الحكدام
بوجوت التثبت والتروي في إصدار األحكام،وعدم التسرع فيها  ،ومعاملدة الندا

بالعددل

واإلحسان  ،وتح يدق جميدع المطاليدت المشدروعة التدي ي ددمها أبنداا األمدة علدى اخدتالف
م اهبهم وع ائدهم .
- 8أمددا العهددد العددارفي الثدداني  ،فددرغم اآلمددال التددي بثهددا أعددوان النظددام فددي حلحلددت
التشنج بين ال يادتين الدينية والسلطة العارفية  ،فإن الجو السياسي المخديم كدان يشدير
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إلى عدم إمكانية التعهد من قبل المسدؤولين بعمليدة التغيدر المطلوبدة لل يدادا الدينيدة –
المرجعية – لضعف الحكم  ،وعددم ال ددرا علدى إصددار قدوانين هامدة  ،ولهد ا ب يدت
غائمة ال مطر فيه وال صحو .
 -9وحددين تسددلم البعثيددون (التكارتددة ن مسددؤولية الحكددم  ،وظهددر مددنهم انعدددام ال دديم
اإلنسانية ،والتوغل في التشبث في السلطة على حسات األمة  ،كدان البدد مدن موقدف
حازم لل يادا الدينية ،يتجلدى فيده الدرف

ال داطع لنظدام أعلدن إصدراري علدى محاربدة

الدددين وال دديم اإلنسددانية  ،والمثددل األخالقيددة .فكددان ماكددان مددن عبددث وفسدداد وعسددف
واضطهاد وقتل وتشريد وسجن وتع يت ومصادرات وتردي في األخالق ال مثيل له
حتى في قانون الغات والدول المتخلفة .
كان من الواض استحالة التالقي بي ال يادتين لمصلحة األمة والدوطن  ،نظدرا لكدون
السلطة كشرت عدن أنيابهدا المسدمومة تجداي الددين  ،وموقفهدا الطدائفي الم يدت الحاقدد
تجاي األمة والوطن .ولدم ي تصدر لدك الخدط المرسدوم خارجيدا فدي أثدري علدى اإلمدام
الحكيم رضوان ح عليه ،إنما استمر يحصد الواجهات اإلسالمية  ،وكيان مرجعيتهدا
الرائدددا المتمثلددة حينهددا ب يددة ح العظمددى المرجددع الددديني األعلددى السدديد الخددوئي ،
والشهيد اإلمام السيد محمد باقر الصدر،
وغيرهما من المراجع في النجدف – قدد

ح سدرهم – حيدث لدم يهدادنوا علدى مبددأ

التغاضي عن المبادع وال يم التي عمد النظام الحاكم في عهد البكر،ومن بعدي صددام إلدى
محدداوالت االجتثدداث واإلبددادا لألمددة وتراثهددا ،والددوطن ونعمدده  ،حسددت الخطددة األجنبيددة
المرسومة لهم.من العر

الموجز لفترا ه ا ال رن ومسؤولية المرجعية الدينيدة ندرى ّ
أن

أسلمة ال وانين كان من أولويات عمل المرجعية الواعية ،خاصة أن العراق بلد مسلم مند
ومرت عليه أدوار مختلفة فيها الحلو والمر  ،لكنه لدم يخضدع فدي
بداية شروق اإلسالم ّ ،
أي عهد مدن عهدودي لعلمندة الحكدم  ،وسدطوا السدلطة ،كمدا لدم يشدهد مدا يعيشده اليدوم مدن
اضددطهاد وعسددف  ،غيددر أن دهّ سددرعان مابدددا وزال إلددى مزبلددة التدداريخ  ،وب ددي العددراق
الشريف نبع الحضارات  ،ومنطلق رسدالة التوحيدد ي دارع الظلدم  ،ويُحدارت الدكتاتوريدة
بكل أمكاناته وطاقاته ،مرفوع الرأ
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 ،موفر الكرامة .

وإنّنا ننتظر اليوم من أبناا العراق الغيارى المجاهددين – مدن أجدل ع يددتهم ووطدنهم –
ّ
المدؤزر لألمدة
ب يادا علمائه المخلصين المجاهدين  ،وبحول ح وقوته أن يح وا النصدر
المنكوبددة والددوطن المرهددق مددن نظددام ف ددد كددل ال دديم اإلسددالمية  ،والمعددايير اإلنسددانية ،
ويعيدوا مجدي الزاهر ،وتراثه األصيل  ،ولي
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لك على ح بعسير .

بسمه تعالى
آفاق الثابت والمتغير في مواقف المرجعية االمامية
يدور حديثنا حول ه ا العنوان في محداور ثالثدة مدن اجدل استيضداح الهددف مدن
ه ا الحديث،وهي بإيجاز :
المحور األول – اإلمامة والسياسة .
إن االرتباطات بالتراث سمة بارزا في الفكر الديني ،بل يتعامل معه على أسا
إنه مطلق ومعصوم ،ويشكل مصدرا ً لتشريعاته ،ومرجعا ً لصياغة م والته.
وحست نظرية اإلمامية أالثني عشرية فان سيرا االئمة الطداهرين علديهم السدالم
قوال وفعال تعتبر من مصادر التشريع اإلسالمي ،امتددادا للسدنة النبويدة الكريمدة ،وتكدون
العصمة الصفة الجامعة بين النبوا واإلمامة ،ويصب الوحي العالمة الفارقة بينهما.
وبموجت ه ي النظرية تمكن الفكر الشيعي من التدوفر علدى تدراث مهدم أمتدد إلدى
أكثر من قرنين من الزمن ،عالوا على ال ران الكريم ،والسنة النبويدة الشدريفة جعلده فدي
رصيد فكري مميز عن ب ية الم اهت واألديان.
عنددما نرصددد ممارسدة المعصددوم ،ونتتبدع المواقددف السياسدية خددالل فتدرا االئمددة
أالثني عشر ،والتي استمرت من الخالفة الراشدا ،ومرورا ً بالعهد األموي ،وحتى الغيبدة
الكبددرى لإلمددام الثدداني عشددر المهدددي المنتظددر (عليدده السددالم ن فددي العهددد العباسددي نراهددا
حل ات قد تبدو " متناقضدة" مدن حيدث سدعة أف هدا ،وهدامر تنوعهدا العدري

 ،لكنهدا فدي

المحصلة تضيق وتتسع بسبت المصلحة العامة الهادفدة إلدى صديانة الرسدالة المحمديدة (
اإلسددالمن ،ووحدددا المسددلمين ،والدددعوا إلددى اإلصددالح السياسددي ،واالجتمدداعي ،والوقددوف
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بوجه التيارات الهدامة ،وحماية المسيرا الرسالية من كيد األعدداا ،والمتربصدين لإلي داع
بإتباع مدرسة أهل البيت (عن وتصفياتهم ،ودعم الثورات في وجه الطغاا.
ه ا التنوع في مواقف االئمة في الصورا الظاهرا كأنها غيدر متف ده فدي الظداهر
لألمة ،وكأنها لم تكن اإلمامة وحدا موضوعية متعددا الجوانت.
فبداية من موقدف األمدام علدي (عن حدين تصددى السدتالم الخالفدة الراشددا ،بعدد
عزلة دامت أكثر مدن عشدرين سدنة ،وممارسدة الحكدم فتدرا خمد

سدنوات ،ثدم مدن بعددي

موقف األمام الحسن (عن من السلطة ،ومهادندة معاويدة بدن أبدي سدفيان ،ثدم ثدورا األمدام
الحسددين (عن.وحركتدده اإلصددالحية ضددد السددلطة األمويددة برئاسددة يزيددد بددن معاويددة ،ومددا
وصلت إليه من مأساا مروعة في يدوم العاشدر مدن محدرم عدام  60هدـ .وعدزوف األمدام
علي بن الحسدين (عن عدن النشداط السياسدي وانشدغاله بالبنداا األخالقدي والروحدي .الدى
تركيز اإلمامين الباقرين (عن بالبناا العلمدي لمدرسدة آهدل البيدت ،مدع االسدتمرار العلندي
تارا ،والسري أخرى للثورا ضد السلطة األموية ،ودعوا األمام موسى الكاظم (عن لعدد
محدددود مددن أعواندده للمشدداركة السياسددية فددي أجددواا السددلطة العباسددية ،الددى قبددول األمددام
الرضددا(عن بواليددة العهددد لحكومددة المددأمون العباسددي ،مددع إصددراري علددى عدددم ممارسددة
السلطة ،إلى عهد االئمة الثالثة :الجواد والعسكريين (علديهم السدالمن.ال ي يشدبه التطبيدع
مع السلطة ،وكف النضال السلبي .
ه ي الصورا التي رسمتها االئمة عليهم في عهدهم قد تبدو متناقضة ألول وهلة
حيث نراهم تارا في خضم النضال السياسي ،وأخرى يتدرااى للدبع

زج مفهدوم عزلدة

الدين عن السياسية لعمل االئمة،غير أننا لو دق نا الواقع ال يجد أتباع أهل البيدت فدي هد ي
المواقف أي غضاضة ،أو اختالف ،وإنما هو توزيدع أدوار فيمدا بيدنهم تهددف الدى وحددا
العمل من اجل حفظ اإلسالم ،وإب اا حركة التشيع كمعلم سياسي يحمل لدواا اإلسدالم فدي
األمة.
المحور الثاني – المرجعية الدينية والسياسية..
وفي عصر الغيبة الكبرى تبلور مفهوم المرجعية في الوسط الشيعي سداعد عليده
فددت بددات االجتهدداد مددن جانددت ،وإرجدداع االئمددة إلددى العلمدداا تحددت أكثددر مددن عنددوان مددن
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الف اهة ،و النيابة ،والعدالة ،والرواية ،باعتبارهم يمثلون " اإلمامة النائبة" وأنهم االمتداد
لدددور االئمددة علدديهم السددالم فددي قيددادا ا ألمددة ،فددي ظددل فددت بددات باالجتهدداد ،والت ليددد فددي
الشريعة اإلسالمية .
والملفددت أن المرجعيددة الشدديعية ،وبددالتبع المؤسسددة الدينيددة ،ومددن قبددل أئمددة أهددل
الح َرفددي ،بددل
البيدت لددم يضددفوا شددرعية علدى السددلطة ،كمددا لددم يمددا رسدوا الحكددم بمفهومدده ؤ
تحركوا من موقع األمة ،ومن مصال األتباع ،وث افتهم وحدريتهم مسدتندين فدي لدك الدى
الث دة العمي ددة التدي وضددعها األتبداع فدديهم .حيددث تعاملدت المرجعيددة مدع السددلطات بمنطددق
المصال المتبادلة ،ورفضت " ادلجة " الحكم ،والسلطة ،والدولة ،أشد الدرف

 .اللهدم إال

ما عدا ما تميز به دور" والية الف يه" في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية مدن أجدل تحديدد
صالحيات الشاي كوسيلة للوقوف أمام استبداد الحاكم .
إن المواقف السياسية لمراجدع الددين تجداي السدلطة تتدراوح مدن االهتمدام بالحفداظ
على األرواح ،والدعوا إلى الجهاد لمواجهة أعداا األمة ،وحماية الوطن من احتالله مدن
قبل االستعمار، ،وأي حادث يطي بالوطن في بدراثن المتربصدين بده لحرفده عدن طريدق
مسدديرته السددليمة ألتددي اختارهددا الشددعت وفددق منطددق الع يدددا ،والوطنيددة ،وخاصددة مددن
محاوالت التصفيات الجسدية الغرا

المبادع الهدامة الوافدا على الوطن مدن الخدارج،

ودعم الثورات في وجه الطغاا .ف دد واجهدوا الكثيدر مدن الظدروف الصدعبة التدي تتطلدت
اتخا مواقف سياسية مرنة تارا ،وحازمة أخدرى اسدتطاع فيهدا الف يده مواجهدة الظدروف
المختلفة ال اسية.
ولي

من الصعت تلم

بع

المواقف البارزا التي اجتاحت الدبالد ،أو خشدية

تسرت خطرها الى بلدان الجوار ،فكان لها الموقف الجاد – بصفتها المحوريدة الدينيدة –
لوقددف التدددخل ا ألجنبددي وتسددريبه ،كمددا هددو موقددف األمددام المجدددد السدديد محمددد حسددن
الشيرازي عام (

نفي قضية " التنباك ".في إيران.

او موقددف المجاهددد السدديد محمددد الطباطبددائي فددي كددربالا فددي مواجهددة المحتلددين
الرو

إليران عام(

ن.

وك د لك موقفهددا ألجهددادي ضددد اإلنكليددز فددي العددراق عددام (  -1914هددـ1332ن
محطدة مميدزا حدين تحولدت الدى مدددافع عدن اإلمبراطوريدة العثمانيدة التدي كاندت تمددار
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االضطهاد والظلم ضد شيعة أهل البيت علديهم السدالم بنداا علدى مبددأ الوجدود اإلسدالمي
الناقص ،والمتمثل بالدولة العثمانية على الدولة غير إسالمية كاإلنكليز.
وعلينا أن نت كر موقف المرجع المجاهد األمام السيد محمد سدعيد ألحبدوبي ألد ي
قاد المجاهدين من النجف لم ابلة اإلنكليز الغزاا في العشرينات من ال رن الماضي ،وعند
انكسار المجاهدين عاد وتوقف في الناصرية ومات كمدا.
وك لك موقف األمام ميرزا محمد ت ي الشيرازي قائدد ثدورا العشدرين فدي ال درن
الماضي بضرورا اعطاا الحدق للعدراقيين فدي ت ريدر مصديرهم مدن خدالل اختيدار حداكم
عربي مسلم للعراق ،وكتابة دستور في ضوئه يتم انتخات مجل

تشريعي للبالد.

وك لك االمر عندما أصدرت المرجعيدة فدي النجدف علدى ضدرورا تغييدر دسدتور
الدولة في إيران مدن اجدل تحديدد صدالحيات الشداي كوسديلة للوقدوف أمدام اسدتبداد الحداكم
فكانت رسالة األمام النائيني عام(1908ن في كتابه "تنبيه األمة وتنز يه الملة".
وفي كال األمرين كانت المرجعية الدينية تنأى بنفسها عن السلطة ،ولكنها تسدعى
لتوفير الغطاا للتحرك السياسي في ال ضايا المعاصرا التي تضر بمصلحة الدين والوطن
.
وكمثددل آخددر علد ى دور المرجعيددة الدينيددة فددي دعددم الحركددات الوطنيددة فددي أوائددل
األربعينددات مددن ال ددرن الماضددي مددا أتخد ي المرجددع الددديني فددي النجددف السدديد أبددو الحسددن
االصددفهاني ،والشدديخ محمددد حسددين كاشددف الغطدداا ،والشدديخ عبددد الكددريم الجزائددري مددن
موقف مساند وداعم لحركة رئي

الوزراا – حين اك -رشديد عدالي الكيالندي حدين قيامده

بدان الت علددى الملكيددة فددي العدراق معبددرين عددن حددق الشدعت مددن إزاحددة الملكيددة المتمثلددة
بالبيت الهاشمي عن سلطان العراق،النها بدت منها بوادر الطائفية الم يتة .
وك لك ما حصل في (1958ن من ثورا علدى إسد اط الملكيدة فدي العدراق ،وقيدام
الجمهورية م امها بثورا الزعيم عبد الكريم قاسم فأيدته المرجعية الدينيدة بزعامدة األمدام
الراحل السيد محسن الحكيم ،وسائر مراجع الدين في النجف االشرف ،غير أنها سرعان
ما استنكرت سياساته عندما أساا اسدتخدام السدلطة ،وخروجده علدى الشدريعة فدي بعد
ت نياته ،وخاصة في قانون األحوال الشخصية .
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واحتج األمام الراحل السيد الحكيم على النظدام ألعدارفي ا ألول عدام 1963حدين
صمم على قتال األكراد العراقيين فأفتى بحرمة م اتلدة الجدير العراقدي لهدم علدى اعتبدار
هم عراقيين يطالبون بح وقهم السياسية المشروعة.
كمددا شدددجت النظدددام ألصددددامي علدددى ممارسدداته الطائفيدددة ضدددد الشدددعت العراقدددي
األعزل ،واحتجت عن أداا صالا الجماعة ،والتدري

اسدتنكارا ً ً لممارسداتهم العدوانيدة

ضد فئات الشدعت المحرومدة ،وتشدتيت الحدوزا العلميدة فدي النجدف االشدرف ات العمدر
اإللف عام بحجة وأخرى غير م بولة ومع ولة ،وإنما مبعثها الطائفية الم يتة.
كما منع الجدير العراقدي مدن غدزو الكويدت فدي العهدد أل اسدمي باعتبداري اعتدداا
على دولة مجاورا عربية مسلمة ..
وفي نف

السياق امتنع األمام الراحل السيد أبدو ال اسدم الخدوئي مدن تائيدد النظدام

ألصدامي في حربه الظالمة ضد إيران في الثمانينات من ال رن الماضي.
وصمد أمام ضغط النظام ألصددامي حدين مطالبتده بتائيدد الحدرت العراقيدة علدى
إيران .واحتالل الكويت عام  1990فكان موقف المرجع الديني السيد الخوئي صامدا ً ال
يتزحزح أمام الضغوط الهائلة التي مارسها النظام في وقته ،و الملفعة بالتهديد والوعيد.
إن األمثلددة كثيددرا بعدددد مرجعيددات الشدديعة ،والمدددلول واحددد ،وهددو أن المرجعيددة
عنيت بالمضمون دون اإلخراج ،والشكل ،والصياغة.
المضددمون مددن حيددث اآلليددة ،هددو اعتمدداد النسددبة السددكانية،والكفااا فددي توزيددع
المناصت والثروات ،والفرص ،مع الغ

عن بع

الخروقات مادامت صغيرا .

والمضمون من حيث المحتوى ،هو حفدظ الهويدة ،والحريدات العامدة ،والثوابدت
الدينية ،واألخالقية ،والوطنية ،والعدالة االجتماعية .
ويخطددأ مددن يختددزل التنددوع المشددار إليدده بتعدددد االجتهدداد ،أو عدددم اكتمددال الرؤيددة
السياسية ،أو بعدم المشروع السياسي.
وقد أفرز االجتهاد الشيعي فكرا والية الف يه ،وإقامة دولة دينية ،و‘ن المرحدوم
السيد محمد باقر الصدرقال ببنظرية واليدة الغف يده وأن ت ددير الموقدف افدرز اختالفدا فدي
كيفيددة التعدداطي مددع احددتالل بريطانيددا للعددراق ،لكندده ال يفسددر الموقددف العددام والتنددوع فددي
المواقف بل يب ى في حدود الحاالت الخاصة واالستثنااات.

129

المحور الثالث -العراق الحديث ..
بعددد ثالثددة ع ددود ونصددف مددن طغيددان الدكتاتوريددة فددي العدراق ،وتمزيددق الددوطن
نتيجددددة العامددددل الطددددائفي والحددددزت الشددددمولي ،وبراعددددة ال تددددل ،واالضددددطهاد ،والعهددددر
ألصدامي،والحكم الفردي الدكتاتوري ،الحظندا التركدة التدي خلفهدا نظدام االسدتبداد كبيدرا
جدددداً ،وفوقهدددا كدددل لدددك احدددتالل ال دددوى المتعدددددا الجنسددديات األجنبيدددة ألر

الدددوطن،

وتصرفها المشين -ال ي علينا أن نت بل كل لك ولو كان عل ماً ،فلكل ظرف اسدتح اقاته-
وقد تحملنا المسؤولية ،والبد من الوصول إلى شأ طي السالمة.
وكددان الموقددف المسددؤول قددد تمثددل باالعتمدداد فددي إدارا السددفينة فددي خضددم البحددر
الهائج على ربانها ال دير المتمثل بالمرجعية الرشيدا في النجف االشرف .
ولم تخرج المرجعية في موقفهدا مدن النظدام السياسدي الحدديث عدن سداب اتها ،فلدم
تدخل في صلت العملية السياسية بل ب يت على مسافة بعيدا عنها مجنبة المؤسسة الدينيدة
عن التداخل مع السلطة واالستفادا من الحكومة .
فموقف المرجعية الدينية لم يشدجت التددخل األمريكدي الد ي سداعد العدراقيين فدي
التخلص من نظام االستبداد والدكتاتورية نظام صدام ،ولكنه طالت بانسحات جيوشها من
االراضدي العراقيددة  -بعدد أن سدداعد العددراقيين بإنهداا نظددام الدكتاتوريدة -بالسددرعة حددين
استتبات األمن واست راري.
وطرحددت المرجعيددة خيددارات حالددت دون فددر
فر

أرادا األمريكددان حددين أرادوا

دستور منبثق منهم ،وأصرت على كتابة دستور بأيد عراقية ،و دعت إلى استعادا

السيادا العراقية بالطرق السلمية ،و إلى تشكيل حكومة عراقيدة منتخبدة مدن قبدل برلمدان
منتخت ،بل تعاملت بايجابية على إرساا مفداهيم تالمد

المضدمون الد ي يشدكل هاجسدها

الدائم.
ل د أكدت المرجعية على أنها تب ى راعيا ً أبويا لكل المجتمع ،تنطلق في توجهاتها
من موقع الشعت ال من موقع الدفاع عن الحداكم ،وتحداول دومدا أب داا الخيدارات مفتوحدة
في أيديها لمواجهة الموقف ،حيث تمتاز بمروندة عاليدة فدي المواقدف السياسدية ،وتتمداهى
الخيارات الثابتة ،وتصب أغلت الخيارات متغيدرا حسدت الظدروف السياسدية ،فدال تشدكل
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هوية الحاكم الم هبية عائ ا ً أمام اتخا الموقف المناست ،وال شكل الحكم أمام حفظ وحددا
البلدد ،والددفاع عدن ح دوق المدواطنين ،ف دد واجهدت المرجعيدة التددخل األجنبدي فدي بدايددة
ال رن الماضي بأسلوت يختلف عما واجهته في بداية ال رن الحالي ،وتعاملدت مدع أنظمدة
الحكددم بغد

النظددر عددن طبيعتهددا الملكيددة ،أو الجمهوريددة ،واتخد ت مواقددف مختلفددة مددع

الحاكمين بغ

النظر عن انتمائهم .

وقد تجد في آن واحد مواقف مختلفدة لمرجدع فدي قضدية واحددا ،نظدرا ً لنظرتهدا
لكل قضية ظروفها الخاصة التي تتحكم بها .

البعيدا إلتي تفر

ه ا الطيف الواسع من المواقف السياسية قد تشكل فيما بينها وحدا تعك

طبيعدة

الفكر السياسي الشيعي كما حصل في ثوابت الشدعت العراقدي ،والدى ال درار الدوطني فدي
ال ضددايا المصدديرية كاالتفاقيددة األمنيددة ،وقددانون الددنفط ،و اجتثدداث البعددث ،وغيرهددا مددن
ال وانين التي تم

مصلحة األمة مباشرا.

وفي ضوا لك تمكن الشعت أن يصنع أكثر من ملحمة في ت ريدر مصديري وهدو
لتوي قد خرج مدن مرحلدة التجهيدل والعتمدة والدكتاتوريدة ،والتخلدف والف روألدف مشدكلة
أخرى.
إن هدد ا يدددلل علددى عمددق المددوروث فدددي العالقددة مددع المرجعيددة ،وحجددم الث دددة
الممنوحة ،التي مكنت المرجعية من فر
وعدم مصادرتها ثانية ولي

بع

الخيارات التي تصت في صال األمة،

في ضرر الالعبين اآلخرين. .

الرسالة ...
بعد العر

المت دم في ت ديري البد من الوقوف عند ن طتين هامتين:

األولى -من الخطأ ال اتل أن يغتر أحد من الالعبين بوداعدة المرجعيدة ومنحاهدا
السددلمي ،ف ددد عودتنددا دائم دا ً علددى أن المددوت أثمددن مددن الحيدداا ،وبالتددالي إ ا أريددد للعددراق
الحددديث أن يخددرج عددن قواعددد اللعبددة – المشددار إليهددا – بإعددادا الدكتاتوريددة الم نعددة ،أو
الطائفية السياسية ،أو ال فز على السلطة ،وكل ما يضدر بالثوابدت – المشدار إليهدا –فإنهدا
سوف ت ول كلمتها وسيرجع العراق الجديد ثانية الى حالة خطيرا من الدال اسدت رار التدي
تهدد مصال المنط ة ،والعالم أجمع.

131

فددإ ا أراد الكددل أن يسددتفيد مددن خيددر العددراق بدددال مددن أن يتضددرر الجميددع فعلددى
الجميع أن يساهم في است رار البنية السياسية الحديثة للبلد
الثانية – في ت دديري أن الفلسدفة السياسدية الحديثدة التدي أنتجدت النظدام السياسدي
الحددديث فددي العددالم المفددرا مددن االديولجيددا ،والد ي يعتمددد صددندوق االقتددراع ،والمصددال
المتبادلة لها قدرتها على التجاوت مع الفكر الشديعي السياسدي فدي النجدف لخلدق منظومدة
سياسية قوية تظهر فيه المنط ة بمظهر جديد يؤمن للمشاركين مصالحهم في الوقت ال ي
يبني نفسه وفق األصول السياسية الحديثة .
إنها فرصة ثميندة قدد ال تكدرر أتمندى أن يفكدر فيهدا المعنيدون بجدد ،الحريصدون
على است رار العراق وشد لحمته.
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الفصل الثالث :
معالم المرجعية الدينية خالل نصف قرن
1ـ ابعاد ظاهرا االضطهاد الديني
2ـ اية ح العظمى السيد محسن الحكيم
3ـ اية ح العظمى السيد محمد باقر الصدر.
4ـ اية ح العظمى السيد ابو ال اسم الخوئي .
5ـ المرجعية بعد التغيير
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أبعاد ظاهرا االضطهاد الديني
في العراق عامة والنجف خاصة

1

ليسددت الم سددي والمحددن ال اسددية التددي عاناهددا الددوطن الغددالي [العددراق] وليدددا ه د ا
ال رن ،وإنما تمتدد إلدى عصدور سداب ة أره دت اإلنسدان العراقدي ب سدوتها نتيجدة االحدتالل
والغزو ،ولكن ما يحدث اليوم في العراق يختلف كل االختالف عما حدث في السابق،فإ ا
كانت ظروف مره ة قد غمرت الوطن،فان اليوم يمار

االضطهاد فيه بكل أنواعه باسم

السلطة الحاكمة،وباسم الديم راطية،وباسم العمل الوطني ،وما هدو فدي ح ي تده إال انتهداك
لح وق اإلنسان ،ومسخ لل يم اإلنسانية
إن آفاق االضطهاد الديني في العراق عامدة والنجدف خاصدة يمكدن حصدرها بالن داط
التالية :
أوال -محاربة الفكر الديني دون إتاحة المجال له للدفاع عن نفسه.
إن غالبيددة الشددعت العراقددي مسددلم عربددي لدده ج د وري الع ائديددة وأصددوله الفكريددة
المنتهية إلدى الكتدات الكدريم والسدنة النبويدة الشدريفة،ومن ح ده أن يمدار

كدل مدا يتعلدق

بع يدته ،تأسيسدددا ً علدددى أن الدولدددة الديم راطيدددة تؤكدددد علدددى الحريدددات العامدددة،ومن تلكدددم
الحريددات حريددة ممارسددة المعت ددد وعلددى كددل المسددتويات،ولكن النظددام الحدداكم مددن يددوم
وصوله للسلطة حارت الفكدر الدديني عبدر واجهدات أعالمده المتعدددا،ومنع نشدر وتدداول
الكتددت التددي لهددا عالقددة باإلسددالم،حتى بلددغ األمددر أن منددع تددداول كتددات "خطددت النبددي"
(صن،وكتددات "نهددج البالغددة" لإلمددام علددي عليدده السددالم ،وكتددات "الصددحيفة السددجادية"
لإلمام علدي بدن الحسدين عليده السدالم وغيرهدا مدن الكتدت التدي تتنداول الفكدر الدديني،ولم
يسم للمفكرين اإلسالميين أن يدافعوا عن معت داتهم وأفكدارهم ،وليدت األمدر وقدف عندد
ه ا الحد بل تجاوز إلدى أتدالف وحدرق المكتبدات العامدة والتراثيدة،حتى انده فدي اجتياحده
مدينة النجف ع ت انتفاضة شدعبان عدام،1991احدرق مكتبدات مهمدة تراثيدة عامدة تضدم
آالف الكتدددت والمصدددادر المتنوعدددة مطبوعدددة ومخطوطدددة ،حتدددى قيدددل أن ر ا الكتدددت
1

* نددص المداخلددة التددي أل يددت فددي " الندددوا الدوليددة" حددول" انتهاكددات ح ددوق اإلنسددان والتطهيددر العرقددي فددي العددراق " والتددي
ع دت في "الهاي – هولندا "من 13 -11ايلول 1998من قبل بع فصائل المعارضة العراقية.
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المحروقددة غطددى سددماا النجددف وتجاوزهددا إلددى كيلددو متددر -وأرجددو أن ال يكددون فددي لددك
مبالغة -وفي م دمتها مكتبة اإلمام الراحل السيد الخدوئي،إلى جاندت المكتبدات التدي نهبهدا
الجير الغازي[الحر

الجمهوري] كمكتبة اإلمام الحكيم العامة،ومكتبدة اإلمدام علدي فدي

الصحن الحيدري الخاصة،وغيرهما.
ثانيا ً -محاربة جامعة النجف العلمية وطالبها وعلمائها:
لددم تكددن ظدداهرا اضددطهاد جامعددة النجددف العلميددة ات العمددر األلددف عددام وطالبهددا
العددراقيين وغيددر العراقيين،وأسددات تها،وعلمائها ،بددارزا ً فددي المجتمددع العراقددي كمددا هددو
الحال في ه ا العهد األسود،ويمكن أبراز لك بالن اط التالية:
 -1لم يعهد في تاريخ العراق من عشرات السنيين أو ابعد بكثير أن أقدمت حكومة تولت
الحكدددم فدددي العدددراق علدددى إعددددام علمددداا الددددين،وف هاا الشدددريعة مهمدددا كاندددت مدددواقفهم
السياسية ،ولكن نظام العفال ة الصداميين تجاوز لك فأقدم على إعددام اإلمدام السديد محمدد
باقر الصدر ب ريعة وأخرى ،ثم أجهز على العديد مدن أعدالم المسدلمين سدنة وشديعة وفدي
م دمتهم العالمة الشيخ عبدد العزيدز البدري،وحجدة اإلسدالم السديد قاسدم شدبر وهدو رجدل
رف على الثمانين من العمر،وكوكبدة مدن أوالد السديد الحكديم وأسدرته،من بيدنهم آيدة ح
السيد عبد الصاحت،والعالمة المجاهد السيد مهدي ال ي اغتيل من قبل جالوزا النظام في
خرطدددوم السدددودان ،وآية ح السددديد حسدددن الشددديرازي وفدددي أخدددر وجبدددة لددده قدددام باغتيدددال
المرجعين الكبيرين في النجف الشيخ البرجوردي والشيخ الغروي.
 -2ل د زج النظام الصددامي مئدات العلمداا وطدالت العلدوم فدي السدجون والمعدت الت مدن
دون محاكمدددة،أو حتدددى تحديدددد اتهدددام لهدددم،وال يعدددرف أي شددديا عدددن مصددديرهم حتدددى
اليوم ،ولعل بعضهم دق أبدوات التسدعين أمثدال آيدات ح :السديد مرتضدى الخلخدالي وولددي
وثالثة من أحفادي،والسيد محمد صادق ال زويني،كالشيخ محمدد ت دي الجواهري،والعالمدة
الخطيددت السدديد جددواد شددبر،ومن هددم دون لددك ب ليددل فددي السددن كالسدديد رضددا الخلخددالي
،والسدديد عددالا الدددين بحددر العلددوم وأوالدي الثالثة،والسدديد عددز الدددين بحددر العلوم،والسدديد
جعفددر بحددر العلددوم وولديه،والسدديد محمدددد رضددا الحكيم،والسدديد محمددد ت ددي المرعشدددي
وولديه،والسيد إبراهيم الشيرازي وولدي،والسيد حسن بحر العلوم وولدي وصهريه،والسديد
محمددد حسددين بحددر العلددوم وولدددي وقتددل زوجته،والسدديد محمددد رضددا بحددر العلددوم وولدددي
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وصهري،والسدديد مرتضددى الحكدديم وولديدده،وغيرهم ممددن يضدديق المجددال بتعدادهم،ولسددت
مبالغددا إ ا ادعيددت أن البيوتددات العلميددة فددي النجددف وكددربالا والكاظميددة لددم يسددلم غالبيددة
رجالها من السجن ولم يعرف مصيرهم بما يطمئن على وجودهم أحياا،وكمثال على لك
 :أن ما ي ارت 22شخص من أسرتنا[ آل بحر العلوم] ف ط اعت لوا من أحداث االنتفاضدة
الشددعبانية آ ار  1991وكد لك مددا يزيددد علددى العشددرين شخصددا ً اعت لددوا مددن [ آل الحكدديم]
بنف

األحداث ،والمئات أمثالهم ممن اعت لدوا ولهد ي السداعة ال يعدرف عدن مصديرهم فدي

السجون هل أنهم أحياا ،أم ماتوا أثناا التع يت.
 -3المظهر الثالث التهجير ال سري وبالبشاعة التي اشدتهرت فدي حينهدا ف دد هجدر النظدام
آالف المواطنين من طالت العلوم الدينية وفضالئهم في النجف وكدربالا وسدائر العتبدات
الم دسة والمحافظات األخرى بحجة كونهم من أصول غير عربية رغم أن البع

مدنهم

يحمددددل شددددهادا الجنسددددية [ أ ] وغددددالبيتهم مددددن سددددكنة العددددراق مندددد مئددددات أو عشددددرات
السددنيين،ومن أصددول عربيددة معروفددة،و لك بعددد مصددادرا وثددائ هم االثباتيددة وممتلكدداتهم
المن ولة وغير المن ولة،وب سوا لم يعرف لها نظير.
 -4لم يكتف النظام بممارسة االضطهاد مع هؤالا ال ين ت دمت اإلشارا إليهم،بدل تسدري
لك إلى عوائلهم وأبنائهم ف د ملئت السجون منهم زيادا في إيدالم وتعد يت هد ي األسدر،أو
تلك العوائل،وأحست أن مؤسستي العفو الدولي  ،ومنظمة ح وق اإلنسان العالميتين لديها
الكثير من الوثائق التي تؤكد صحة ه ي الممارسات الالنسدانية مدع المدواطنين،ومن أمثلدة
لك اعت ال السيد إبراهيم ابن السيد الخوئي،وصدهري السديد محمدود الميالندي التخدا همدا
رهينة للضغط على السيد الكبير،وال يعرف عن مصيرهما ما يطمئن عن وجودهما .
ثالثا ً -االعتداا على مراجع المسلمين وعلماا الشريعة :
لم يخف على أحد موقف النظام الحاكم التعسفي من مراجع الدين وعلماا المسدلمين
ما دلل على ح د أعمى يحمله له ي الطب ة العلميدة،ومعروف أن أول شخصدية عاندت مدن
اضطهاد السلطة التكريتية مباشدرا بعدد وصدولها للحكدم هدو اإلمدام الراحدل السديد محسدن
الحكيم،ثم من بعدي إعدام اإلمام الشهيد السيد الصدر،وش ي ته المجاهدا بنت الهددى ،وبعدد
لك توالت االعت االت والسجن واإلعدامات لبع

أعالم المدرسة الدينية وطالبهدا حتدى

وصل األمر إلدى اضدطهاد المرجدع الدديني الراحدل اإلمدام السديد الخوئي،وكد لك المرجدع

136

الددددددديني السدددددديد السددددددبزواري وأخيددددددرا ًاغتيددددددال المددددددرجعين الشدددددديخين البروجددددددردي
والغروي،والزال تضييق الخناق علدى المراجدع فدي النجدف،في م ددمتهم المرجدع الدديني
األعلى آية ح العظمى السيد السيستاني،وباقي العلماا األعالم مستمراً.
رابعا ً -محاربة المتدينين والشعائر الدينية بصورا عامة:
كما وان النظام من وصوله للحكم اخ بخناق المواطنين ال ين تبدو عليهم مظاهر
االلتددددزام الددددديني ،كارتياد المسدددداجد والعتبددددات الم دسددددة ومراقددددد الصددددالحين،والحجات
للنسددداا،وإطالة اللحدددى لددددى الشدددبات،والمهتمين بالمناسدددبات الدينية،وممارسدددة الشدددعائر
الحسدينية خاصدة ،ولعل الجميدع يتد كر ممارسدة النظدام وباشدع صدوري ال اسدية ضدد مشدداا
الموكت الحسيني عام1977عند توجههم مدن النجدف إلدى كدربالا لزيدارا اإلمدام الحسدين
عليه السالم فمنعتهم السلطة ولما لم يستجيبوا لها قصفتهم الطائرات العسدكرية والمدفعيدة
والدبابات واستشهد العديد من المشاركين في ه ا العزاا الحسيني،عدا ال ين نف فيهم حكم
اإلعدام باعتبارهم أصحات المواكت،بعد محاكمة صورية،وأدت ه ي المطاردا المسعورا
من قبل النظام للمتدينين إلى زج الكثيدر مدن المدواطنين والمواطندات شدبابا ً وشدابات فدي
السجون وزنزانات التعد يت كمدا مورسدت معهدم مختلدف أندواع ال ضدايا الالخالقيدة منهدا
االغتصدددددات الجنسدددددي والشددددد و واالنحدددددراف،من اجدددددل الحصدددددول علدددددى االعتدددددراف
ال سري،حست ما يملى عليهم ،تح ي ا لتبرير أهدافهم الدنيئة .
خامسا ً -محاربة الحركات اإلسالمية :
لو رجعنا في التاريخ قليال إلى الوراا،وت كرنا إصدار النظام -حالما وضع أقدامه
في ركات السلطة -قانونا برقم

 461بتداريخ  31آ ار 1980حدرم فيده حدزت الددعوا

اإلسددالمية،وعاقت المنتمددي إليدده باإلعدددام أو السددجن المؤبددد ،واندده و اثددر رجعددي يشددمل
العضو ساب ا والح ا ومؤيدا ونصيرا،والى أخر مدا يمكدن تسدطيري مدن احتمداالت ال درت
له ا الحزت ،أو ألية حركة إسدالمية فدي الح ي ة.وصدار هد ا ال دانون االعتبداطي التعسدفي
وسيلة تصفوية لكل من يحمل فكرا ً إسالميا ًحتى ولو لم يكن منتميا ً إلى حدزت الددعوا
أو أي حزت إسالمي أخر أو حتى إ ا كان إسالميا ً مسدت ال ً،وهكد ا أصدب هد ا ال دانون
وسيلة سجن واعت ال وتع يت وموت،بل صار مصدر بالا ومحن على كل المواطنين،أو
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معظمهم.وهو أمر فريد في العالم ال ا كر أن بلدا ً أخر في الشرق والغرت أصددر قانوندا
كه ا ال انون السيا الصيت ال ي يدل على تخلف وع لية حكومدة مسدتبدا مشدبوهة،تعمل
على ابادا شعبها بلون وأخر،وبدون اكتراث .
سادسا ً  -تدمير معالم المدن الدينية والعتبات الم دسة:
ل د اشتهر العراق بمدن دينية لها قدسيتها عندد المسدلمين عامدة والمسدلمين الشديعة
خاصددة،كالنجف االشددرف وكددربالا والكاظميددة وسددامراا،وغيرها مددن المدددن الم دسددة أو
األثرية ،ومن اليوم ال ي تسلم فيه ه ا النظام م اليد السلطة بدأ يخطدط إلهمدال أو تخريدت
هد ي المدددن التددي تضدم مراقددد أئمددة المسدلمين مددن أهددل البيدت،والتي يفددد لزيارتهددا ماليددين
المسلمين من كل الجنسيات،باإلضافة إلى كونها مدنا عربية إسدالمية ممصدرا مند مئدات
السنيين وفيها أثار تاريخية ي صدها آالف السياح من أنحاا العالم لإلطالع،وبدال ً من أن
يهتم النظام بتعميرها واالحتفاظ ب ثارها وترميمها عمدد إلدى إهمالهدا وتخريبهدا وبصدورا
متعمدا واضحة ومدروسة،ويمكن إيجازها بالن اط التالية :
أ -إزالة اغلت المعالم األثرية والمعل دات التحفيدة الندادرا فدي المراقدد الم دسدة،ون لها إلدى
قصدور النظدام علدى أسدا

أنهدا أثدار فارسدية،والكثير منهدا تحدف ندادرا ال مثيدل لهدا فددي

متاحف العالم .
ت -هدم األماكن ات البعد التراثي والتداريخي للمدينة،وقدد تدم وف دا ًلهد ي السياسدة إزالدة
أحيدداا كبيددرا بكاملهددا فددي النجددف وكددربالا والكاظمية،وقددد شددمل ه د ا الهدددم والتخريددت
المدار

الدينية والجوامع والم ابر الشخصية ات الطابع العلمي والتاريخي والمعمداري

والحضاري فيها.
ج -كما وان وادي السالم م برا النجف ات التاريخ العريق وال ي يمتد عمرها إلى أكثر
مددن آلددف عددام يدددفن المسددلمون موتدداهم فيهددا،والتي يصددفها الشدداعر العراقددي فددي قصدديدته
""وادي السالم"" ب وله:
أمر على الوادي فهبت عجاجة

فاحنيت من رأسي احتراما ً ألجدادي

إن ه ي الم برا كانت عرضة للهدم والتدمير،وخاصة بعد انتفاضة .1991
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د -ول د بلغت الممارسة التخريبية المتعمدا روتها ال صدوى فدي قصدف المراقدد الم دسدة
اتها بال نابل والصواريخ،وكان لك أول تدني

لها على طول تاريخها.

هددـ  -منددع قيددام مشدداريع حضددارية وإنسددانية فددي هد ي المدددن التاريخيددة والتددي تتجلددى فيهددا
حضارا العراق وتتناسدت ومكانتهدا العلميدة واألدبيدة والتاريخيدة،كإي اف مشدروع جامعدة
الكوفددة،وإلغاا كليددة الف دده فددي النجف،والمؤسسددات العلميددة واألدبيددة فيهددا كجمعيددة منتدددى
النشددر،وجمعية الرابطددة األدبية،وجمعيددة التحريددر الث ددافي وغيرهددا مددن المؤسسددات التددي
كانددت تبددرز الطددابع العلمددي واألدبددي والتراثي،ومثلهددا مددا حصددل فددي كددربالا والكاظميددة
وبغداد،وأبرزها إلغاا كلية أصول الدين في بغداد ومدار
هددد ا المجمدددل مجدددرد اسدددتعرا

اإلمام الجواد في الكاظمية .

سدددريع وسدددريع للغايدددة لمدددا حصدددل والزال مدددن

االضطهاد الديني في العراق بواسطة السلطات الحاكمة من 1968والى ه ا اليوم!!
والسؤال هل أن كل ما حصل هو من عمل ه ا الحكم الطائفي الم يت،وهد ي الع ليدة
الحاكمة المتحجرا المستبدا،والتي تمثل الحاكم الدكتاتور،أو هو ابعد من لك؟؟
والجددوات لددي

بالصددعت إ ا مددا رجعنددا إلددى الددوراا قلدديال والحظنددا أن العصددور

المظلمة من تاريخ اإلنسانية،وحتى ما يسمى بعصور النهضة والتنوير شهدت العديد من
الممارسات التي ت ع ضمن دائرا االضطهاد الديني.
والعراق بحكدم موقعده الجغرافي،وتركيبتده االجتماعية،وبنيتده السياسدية،وما يحصدل
نتيجة التفاعل بين ه ي العناصر الثالث،شهد عبر تاريخه أنواعا ً من االضطهاد الديني .
ومع بداية ال رن العشرين وما راف ه من حركدات تحرريدة وحدروت محليدة وعالميدة
وضدددعت العدددراق والعدددراقيين فدددي صدددف المددددافعين عدددن وطنهم،والمطدددالبين باسدددت الله
وسددددديادته ،وال ت عدددددن غدددددزو قددددديمهم األصددددديلة ،وقد قددددداد لدددددك إلدددددى خدددددو

ال يدددددادا

الدينية ،والمرجعيددددة التحرريددددة فددددي العددددراق صدددددراعا ً عنيفددددا مددددع قددددوات االحدددددتالل
البريطاني ،ابتددداا ً "بحركددةالجهاد"ب يادا علمدداا الدددين فددي النجددف وكددربالا والكاظميددة
كالسيد محمد سعيد الحبو بي،والسيد مهدي الحيدري من الكاظميدة،والتي حاربدت ال دوات
البريطانية الزاحفة على العراق،ومرورا ً بثورا النجف وجمعية النهضدة اإلسدالمية التدي
قادها السيد محمد علي بحر العلوم والشيخ محمد جواد الجزائري،وما تبعهمدا الح دا ً مدن
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ثورا عمت كل أرجاا العراق،وكان فتيلها قد أوقد بفتوى اإلمام محمد ت ي الشيرازي كما
كانت قياداتها متمثلة بكبار ف هاا النجف وكربالا والكاظمية وطلبتهم،والتي أرغمت قوى
االحتالل على إعالن تأسي

الدولة العراقية،وما بعد لك من وقوف العلمداا الكبدار ضدد

محاوالت إلحاق ه ي الدولة الفتية بدائرا االستعمار من خدالل دسدتور يدؤمن لدك لل دوات
المحتلة ،والدددد ي انتهددددى بنفددددي الشدددديخ مهدددددي الخالصي،والسدددديد عبددددد الحسددددين الحجددددة
الطباطبائي،والسدديد أبددو الحسددن االصفهاني،والشدديخ ميددرزا حسددين النددائيني إلددى إيددران
وغيددرهم مددن العلمدداا المجاهدددين،كل لددك أسدد

ل اعدددا صددلبة مددن العدوانيددة تنتهجهددا

الحكومدددددة العراقيدددددة وتتوارثهدددددا ضدددددد األكثريدددددة العربيدددددة مدددددن المدددددواطنين وقيادتهدددددا
"المرجعية"والتي برزت بأقسى صورها مع وصول الحكم ال ائم للسلطة،وخصوصا ً مع
صعود صدام إليهدا،لغر

إرضداا ال دوى الكبدرى التدي رسدمت هد ا المخطدط االنت دامي

لضرت المرجعية الدينية في العراق وتدمير الجامعدة العلميدة الدينيدة العالميدة فدي النجدف
االشددرف وبدداقي المدددن ات الطددابع العلمددي والتراثددي،والتخلص مددن حاكميددة المرجعيددة
الدينية الجماهيرية المست لة لتحويلها إلى جهاز تابع لها،مما يدؤدي إلدى ف ددان االسدت اللية
والوجود الشاخص له ي المؤسسة الدينية العري ة،والتي جاهدت طوال تلكدم السدنيين علدى
للحفاظ على است اللية ه ا الكيان الديني الهام .
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أوال  :اية ح العظمى السيد محسن الحكيم
بسم ح الرحمن الرحيم
اإلمام الحكيم (قد

سرين

الح مد ح رت ح رت العدالمين ا والصدالا والسدالم علدى سديد الخالئدق أجمعدين محمدد
رسول ح ا واله الغر الميامين اواألئمة الطاهرين ا وعلى صحبه المنتجبين.
وبعد :

أ وال تحسبن ال ين قتلوا في سبيل ح أمواتا بل أحياا عند ربهم يرزقون
[ صدق ح العلي العظيم]
السالم عليكم أيها األخوا العلماا األعالم واألغرا األجالا.
طلت مني أن أتحدث و أوبن الكوكبة اإليمانية ا والصفوا الجهادية من أبنداا وأحفداد
ا وال المرجع الديني المغفور له آية ح العظمى المجاهد السيد محسن الحكيم (رضدوان
ح عليه نا ه ي الكوكبة السدتة عشدر مندى آل الرسدول الد ين استشدهدوا برصداص الغددر
والخيانة ا والظلم والعدوان ا رصاص نظام الحكم الصدامي الغاشم فدي العراق.تربطندي
بهم أكثر من رابطة ا رابطة اإلخوا وال ربى ا ووحدا العمل اوالزمان الطويل ال ي وحد
بيننا ا وجعلنا روحا ً واحدا ً وفكرا ً موحداًا وامع واحداً.
ه ي الكوكبة التي ضرجت بدمائها الطداهرا مشداعل الحريدة مدن الظلدم واإلرادا
الصادقة إمام الباطل ا لتكون للمسديرا التاريخيدة الع ائديدة خيدر هدا ةد لألمدة المسدلمة التدي
تكاف من اجل االنعتاق من الد ل والهدون الد ي أصديت بده العدراق الغدالي حدين انحرفدت
غالبية شعبه عن طريق الصوات ا واعتلى حكمه طواغيت العصر ا وإ نات االستعمار.
لددم يكددن اغتيددال هد ي الكوكبددة اوقبلهددا وبعدددها عشددرات مددن أهددل العلددم والفضددل ا
وال ادا الدينيين ا في م دمتهم آية ح الشدهيد السدعيد محمدد بداقر الصددر ا وآيدة ح السديد
قاسددم شددبر علددى يددد نظددام جددالد العددراق وجالوزتدده عمددال ً خاصددا ً ا أو إرادا فرديددة اأو
قضية تتعلق بظرف معينا أنما األمر ابعد من لك كله .انه صراع الحق مع الباطل تمتد
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آصاله إلى أعماق التاريخ لو أردنا تتبع ج وري ا وفي ه ا الحال يطول بنا الم ام لو أردنا
الحددديث عندده ا إنمددا نحدداول أن ن تطددف جددزا خاصدا ً مندده ال يتعدددى هد ا ال ددرن المدديالدي
اونسددتطيع مددن خددالل هد ا العددر

السددريع أن نضددع أصددابعنا علددى أبعدداد هد ي الظدداهرا

الشرسة التدي منّدي العدراق بهدا فدي االن ضدا

علدى مرجعيتده الدينيدة ا وعلمداا شدريعة

الغراا.
البد أن نرجع في التاريخ إلى بداية ه ا ال درن ا فندرى اإلحدداث السياسدية فدي العدراق
بدأت بت وي

الدولة العثمانية فيها ا ومحاولة غزو االستعمار البريطاني لده ا ورغدم أن

العهدين العثماني ا واإلنكليزي في نظر الواقع لن يختلف في األس

االسدتعمارية ا لكدن

المرجعية الدينية المتمثلة بعلماا الدين في العراق ا وعلى رأسدهم المرحدوم آيدة ح السديد
محمد ت ي الشيرازي و وآية ح السيد محمد سدعيد الحبدو بدي ا رأت أن المظلدة العثمانيدة
أهددون شددرا مددن المظلددة اإلنكليزيددة ا لمددا يحددف بدداألولى المظهددر اإلسددالمي وكانددت فعدالً
انتفاضددة ً رائعددة ب يددادا العلمدداا األع دالم مددن النجددف ا وكددربالا ا والكاظميددة ا وبغددداد ا
والتفدت حددولهم العشدائر المتاخمددة لهددا اوأعلدن الجهدداد ضدد اإلنكليددز ا وكددان مدا كددان مددن
تاريخ معروف سجل موقف بطوليا ً ضدخما ً لعلمداا اإلسدالم ا تجلدى فيده الدرف

ال داطع

لغزو اإلنكليدز ا وعددم االسدتجابة لهدم فدي محداوالتهم الترغيبيدة والترهيبيدة لثنديهم عدن
مجابهتم الجادا في الوقدوف فدي وجده االسدتعمار فدي الوقدوف فدي وجده غدزو االسدتعمار
البريطاني حتى وان كلفهم األمر حياتهم ا فالموت في عز خير من عير في ل.
كانددت اإلحددداث مددابين عددام 1920-1914تعتبددر صددارخة عددن نظددام دؤت للعلمدداا
وتصدددي صددري للمرجعيددة فددي ه د ا الموقددف الحددازم الثابددت ال د ي ال يتزعددزع ا ورغددم
الظروف ال اسية ا واألحداث الدامية والنفو

الخائنة ا واألطماع ا والتخا ل ال ي أحاط

به ي الثورا من ال ين ال يؤمنون ب ي واقع ديني ا يحددي موقف سياسي ثابت زرع أعداق
المسددتعمرين الغددزاا الح د ر والخددوف بددان ه د ي الفئددة مددن األمددة ا  -وهددم ال ددادا الموجهددة
لجماهير النا

ا ال يمكن االعتماد عليهم ا واالتفاق معهم اال تغرهم األموال ا واليا خد

بلبهم الجاي ا وال يسلت ع ولهم اإلرهات ا أنهم قوم ال تأخ هم في مبادئهم لومة الئدم.وان
الجماهير تؤمن بهم ا وتن اد لهم ا وتأتمر بأوامرهم ا وإ كدان االسدتعمار يريدد أن يثبدت
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أقدامه في العراق فالبد أن يحست حسابه لهم ا ويحدد مدن آفداق قدوتهم ا ويُبعدد الجمداهير
عنهم ا إن طوعا ً أو كرها.
ومع أن اإلنكليز نج في غزوي ا ودخل العراق فاتحا ً ا واجتاح جهداد المجاهددين ا
وأرجعهددم مكسددورين عسددكرياًا أال اندده لددم يفل د فددي اسددتيعابهم سياسددياًاف د حددرم العلمدداا
األعالم المشاركة باالنتخابات في تأسدي

مدا يسدمى بدالمجل

الدوطني ا لتحديدد وجهدة

الحكم ال ي يريدي العراقيين.ونظرا ً لما لمسه العلماا المجاهدين ال ين يمثلون المرجعية –
حين اك –بان اللعبة السياسية تكاد تسيطر علدى الموقدف فدي فدر

حكدم اسدتبدادي علدى

الددبالد ا لددن يجددر لدده الخيددر ابدددآا وان مصددلحة األمددة المسددلمة فددوق أي اعتبددار سياسددي ا
واجتماعي ا وأعلى من المصال الشخصية واالعتبارية.ومع أن االستعمار أتم له ما أراد
ا حيث أتم التخطيط الد ي رسدمه لحكدم البالداف دد جديا بحداكم عربدي نصدت ملكدا ً علدى
العددراق ا لك ندده بدددا بوضددع المرسددم الجهنمددي لعددزل المرجعيددة الدينيددة فددي العددراق ك ددوا
أساسية عن التصدي السياسي في العراق ا فلم تهن عليه ثورا العلماا ضدي ا ولن يتحمل
بعد الجماهير عنه بتحري

من العلماا المخلصين ا والمرجعية الرشيدا بمدا عرفدت فدي

حينها بـ ( ثورا العشرين ن اول ا عمل اآلتي حين استوثق له األمر تمهيدا ً لغرضه اللئيم
:
 -1عمد إلى تهجير العلماا ال ين كانوا لولت التحرك السياسدي فدي العدراق إلدى إيدران ا
منهم الميدرزا حسدين الندائني ا والسديد أبدو الحسدن االصدفهاني مدن النجدف ا والشديخ
مهدي الخالصي من الكاظمية اوالسيد محمد مهدي الحيدري مدن بغددادا والسديد عبدد
الحسين الحجة من كربالا ا وأمثالهم من هنا وهناك.
 -2الحكم على جماعة من العلماا باإلعددام ا والسدجن ا واالعت دال ا أمثدال السديد محمدد
علددي بحددر العلددوم باإلعدددام اوالشدديخ جددواد صدداحت الجددواهر والشدديخ عبددد الكددريم
الجزائري باالعت ال واالحتجاز.
 -3الحكم على أقطات ث ورا النجف باإلعدام ا تجاوز عددهم العشرين ا نف حكم اإلعدام
فيهم ا وعدد قليل تمكن من الفرار إلى خارج العراق ا منهم المرحوم عبا
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الخليلي

اف د وصل إلى إيران فارا ً وقد أشار الشاعر النجفي إلى هؤالا المعدومين حيدث قدال
:
لبنان عشرون صليبا ً لنا

إ ا النصارى افتخرت في صليت

 -4العمددل علددى أبعدداد شدديوخ العشددائر عددن علمدداا األمددة ا ومددراجعهم العظام.ف ددد عددين
البع

في مجلسي النوات واألعيان ومجل

الوزراا اوحين ارتبطوا بعجلة الحداكم

ودوامتها أخ ت صلتهم تت لص رويدا ً رويددا عدن واقعهدم الدديني اوان كدان الدبع
منهم حافظ على مظهريته االرتباطية ا ولكن في واقع الحال كاندت المطدامع الزمنيدة
ا والمصددال الشخصددية تشد ّدرهم إلددى الحدداكم مهمددا كددان نوعدده ا فالباطددل واحددد مهمددا
اختلفت واجهاته.
غير أن الجماهير المستضعفة – على مرور األحدداث ا لدم تغفدل حدق علمائهدا ا
وأكدددت بلددون وآخددر علددى ارت باطهددا المصدديري بمرجعيتهددا الدينيددة الرشدديدا ا رغددم كددل
الظدددروف والمعوقاتاواضدددطر الحددداكمون  -حينددد اك –نتيجدددة للضدددغوط الناجمدددة مدددن
ال طاعددات الشددعبية المؤمنددة بواقعهددا الددديني أن تعمددل علددى فددك الحصددار الظدداهري عددن
العلماا األعالم ا وعودتهم من المهجدر ا أو االحتجداز ا أو السدجن شدريطة االبتعداد عدن
السياسة ا واالقتصار على األمور الشرعية.
وه ي النعمة الخطيدرا التدي ضدرت عليهدا االسدتعمار سديطرت علدى ع دول السد ّج
والبسطاا من النا

ا وعلى أسا

أن العالم الديني تنحصر مهمته في الجوانت الشرعية

الضي ة التي تخص الفرد من حالل وحرام ا دون التوغل فيها فدي أطدار الثدورا العامدة ا
وخلق وعي جماهيري الستالم الحكم ا وتمسك بها الحاكمون عبدر تداريخهم فدي الحكدم ا
خاصددة فيمددا بددين 1950 -1920ا وطددرح المفدداهيم المضددادا للواقددع العملددي للمرجعيددة ا
ورغددم الوعددود مددن قبددل الم ددربين بددااللتزام بهد ا العهددد ا فددان المرجعيددة كانددت لهددا ادوار
واضددحة فددي ال ضددية الفلسددطينية عددام 1947ا ثددم ان ددالت بكددر صدددقي عددام1936ا وثددم
حركة رشيد عالي الكيالني 1941إثر خالفه مع اإلنكليز.
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وال د ين راف ددوا تلددك الح ددت السياسددية يعلمددون جيدددا ًكيددف أن للمرجعيددة الدينيددة دورا ً
معلوما ً فدي الثدورا علدى المعلدم الملكيدة ا وان كاندت غيدر قائمدة علدى دراسدة وتمحديص
للوضع المست بلي.
وعبر األربعينات مدن هد ا ال درن –وكمدا أتد كرها – فدان صددى المرجعيدة فدي
النجف كان يطفو على سط الساحة السياسدية فدي العدراق ا واثبدت هد ا التحدرك النسدبي
للمرجعية بان العزلة عن العمل السياسي لها إ ا تح ق بع

الشيا ا لكنها برهنت علدى

أنها قوا ح ي ية مهيمنة في المجتمع ا وال يمكن تجاوزها ب ي حال من األحوال.
وحين فشل الحاكمون في العراق على عدزل المرجعيدة عدن م وماتهدا األساسدية ا
وهي الجماهير ا وعدم فصلها عنهم ا فأنها عمددت إلدى أسدلوت آخدر ا لعلهدا منزلدق مدن
مددز الددق صددعبة تصددطدم في هددا مددع تطلعددات الشددعت االتددي تدددين لهددا بدداإلخالص واأليمددان
والوالااوه ا وان كان لم يبرز على سط األحداث العامة بصورا ظداهرا ا أال انده شدي
واقعيا ال يمكن تجاهله أو التغافل عنه.
إن ه ا األسلوت يتلخص بمحاولة جر المرجعية الدينية إلى مواقف سياسدية تبعيدة
لل وى ال سياسية المتصارعة فدي السداحة العراقيدة ا واالسدتفادا مدن تأييددها لتدرجي كفدة
ه د ي ال ددوى أو تلددك ا وه د ي لددو تمددت لتاهددت المرجعيددة فددي متاهددات تبعدددها عددن دينهددا ا
وطبيعة واقعها االجتماعيا وبالتالي جرهدا إلدى تبعيدة اسدتعماريةا قدد تكدون خطيدرا إلدى
درجة كبيرا.لكن المرجعية تمكنت من اجتياز ه ي المرحلة الصعبة بان وقفت إلى جاندت
ال وى الرافضة لالستعمار ا والمحاربة له بصدق اعلى أسدا

أن التيدارات الغازيدة مهدم

كان مظهرها ا فان من السد اجة بمكدان االطمئندان إليهدا ك دوا تخددم كيدان األمدة وترعدى
مصالحا ا وهي مستمدا قوامها من بيئة تختلف كل االختالف عن واقع امتنا اإلسدالمية ا
ومثلها ال ويمة.
بعد وفاا المرحوم الديني آية ح السيد أبو الحسن االصفهاني 1365هـ ا بدأت ن لة
تاريخيددة فددي أطددار المرجعيددة الدينيددة ا تلددك هددي مرجعيددة آيددة ح العظمددى السدديد محسددن
الحكيم (قد

سرين ا ول د جهددت بحدق أن ترسدم بوضدوح خدط ال يدادا العلمائيدة لألمدة ا

وتحمددل مسددؤولية وعددي الجمدداهير المستضددعفة فددي تبصددر واقعهددا المددؤلم ا والالمبدداالا
الوقحة التي يعيشها غالبة الحكام ال ين توالوا على دست الحكم في العهد الملكي العراقدي
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أوال ا ثم ما بعد لك العهد إلى يوم وفاته(رحمه حن ا ورغم كل الصعوبات الموضوعية
التي عانتها المرجعيدة ومدا قسدته -طيلدة ربدع قدرن مدن عمرهدا – مدن محدن وويدالت ا
ومضاي ات ا فأنها رغم ه ي برهنت على إنجازات ايمكن أن تكون عناوين نصر لسجل
المرجعية.
وحين أوجز أهم إنجازاتها في خالل تلك الفترا المجهدا ا فاني أسجلها كانسان عار
حلوها ومرها ا واك توى بكابوسها ا وضاق في دنياها ا مع اعتزاز بعمل مخلص جداد ا
وضمير را ة بما عاناي من مكاري الحياا ا ومصير مظلم ال يعلم نهايته أال ح سبحانه.
وال أود أن أطيل عليكم السرد واإلسهات فيما جرى اوالمحصالت الف ا على مختلف
األصددعدا الدينيددة ا والسياسددية ا واالجتماعيددة مددن خددالل تلددك المرجعيددة ا فاعت ددادي أن
الغالبية منكم يعلمها ويعرف عنها ا ولكن للت كير احدد مايلي :

او ً
ال – حددين وصددلت المرجعيددة للسدديد الحكدديم ا كانددت الظددروف السياسددية تغلددي فددي
أواجهددا بالمنط ددة ا وكددان دور العددراق فيهددا كبيددراًا نظددرا ً لموقعدده االسددتراتيجي بددين هد ي
الدول الزاخرا بالحركات والتيارات ا وكان االستعمار الغربي ا والشرقي يحداول جاهددا ً
في فر

سيطرته على المنط ة اوكان من مهام المرحوم السيد الحكديم – وهدو يضدطلع

بمسؤولية ال يادا الدينية –أن يحددد موقدف المرجعيدة مدن العمدل السياسدي ا الد ي حداول
المستعمرون ا ووجهاته الحاكمة أن تشيع فدي نفدو

العامدة مدن األمدة مبددأ فصدل الددين

عن السياسة ا وهو مفهوم ال ينسجم وواقع اإلمامة عندنا ا وله ا ف د تصدت لتوضي ه ا
الموقف بجرأا ا حيث رد على سؤال وجه إليه حول موقف العلماا من العمل السياسدي ا
ف ال :
( إ ا كددان معنددى السياسددة إصددالح شددؤون العبدداد اوالعمددل علددى ترقيددة أحددوالهم ا
واستصالح أمورهم – كما هو المفهوم من معنى السياسة ا والمطلوت من الساسة – فلدم
يأت الدين اإلسالمي الم د

أال لل يام به ي األمور ا ومن الطبيعدي أن مدن واجدت رجدال

الدين ال يام بكل ما أتدوا مدن قدوا وقددرا ا كمدا أن الدالزم علديهم السدعي فدي تطبيدق هد ي
الواجبات على الكل على حد سواا......ن ( 1ن.

(1ن
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وبه د ا التصددري الواض د ا لملمددت العزلددة السياسددية عددن العلمدداا ا وتصدددت
المرجعية الدينية للعمل الواض من اجل صالح األمة ا بناا على كونده أحددى الواجبدات
التددي مارسددها المرجددع الددديني ا الد ي يددرى ضددرورا قيددام الدولددة اإلسددالمية فددي المجتمددع
اإلسالمي ا ال ي اخ بالضمور في ظل الدول غير اإلسالمية ا أو المتظاهرا باإلسالم ا
وهو منها براا.
ثانياً -وكان عليه وهو يحاول كسر الحاجز النفسي في ممارسة العلماا لدوا جبداتهم
فددي ه د ا المضددمار أن يهيددىا الجمدداهير المستضددعفة ل بددول ه د ي األطروحددة الجديدددا ا
والتفاعل معها من اجل اندماجها في أطار المتابعة واالن ياد بصدورا أكثدر جديدة مدن ي
قبل ا وااللتفاف حولها لتركيز موقعها حين يفاجأ الحداكمون بهد ي الح ي دة المدرا علديهم ا
ويبداون في العمل المضاد نحوها ا بما يوقف أقدامها ا أو يعرقل مسيرتها على األقل.
وفعدالً ف ددد وجدده السدديد الحكدديم وكددالا ا وممثلددين عندده إلددى األلويددة واأل قضددية ا
والنواحي العراقية بغية االلتصاق باألمة ا وتوعيتها دينيا ً ا وإرشادها إلى سواا السبيل ا
السبيل ال ي رسمه الرسول األعظم ا ومن بعدي أوصيائه أئمة الهدى لألمة اإلسالمية في
مختلف األجيال والعصور.
وهي بادرا قد تكون جديدا على الجماهير العراقية ا وان لم يدهر لها ا وإ ا قيدل
 :أن نما ج من هؤالا كانوا سداب ين علدى عهدد مرجعيدة السديد الحكديم ا فأنندا ندرد علديهم
بأنهم كانوا على قلة لم يتجاوزوا عدد األصابع ا عدا بغداد والكاظمية ا وكدربالا ا فأنهدا
كانددت تضددم عدددد مددن األعددالم المتأصددلين فيهددا ا وكانددت مهددامهم منحصددرا فددي الجوانددت
الدينية ا باإلضافة إلى أن الجمداهير ا والظدروف الموضدوعية كاندت بحاجدة إلدى روحيدة
شابة تسهم في عملية بناا المؤسسات الدينية السياسية ال يادية.
وهد ي العمليددة الحيويددة فددي بندداا ال اعدددا الجماهيريددة فددي كافددة أنحدداا العددراق كانددت
تحتاج إلى زمن كافة لتعميق الخط المرجعي ا والفهم السياسي اإلسالمي للحكم والدولة ا
وترسدديخ واقعدده الج د ري فددي نفددو

الغالبيددة التددي ركضددت ال شددعوريا ً وراا الشددعارات

الزائفة البراقة ا وأخ ت تستغل كأداا لالستعمار لتفتيت الطابع الديني ال ي كدان يسدود
البلد من جنوبه إلى شماله ا وبكافة قطاعات ا وفصائله.
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وال ينكر أحد أن ه ا االتجاي اإليماني لو حصل على زمن كافة ومرحلة جادا فاعلة
ا كان الشك تدأثيري اكبدر بكثيدر ا ومدع هد ا فالبدد أن ال نكدر ا وال نتكدر إلدى أن الحركدة
اإلسالمية في العراق القت موقعا ً وقبوالً جيدا ً من ه ا التحرك المرجعي العملي المنفت ا
بمددا سدداعدها علددى الخددروج مددن دور الكتمددان المرهددق إلددى العمددل الجدداد البددارز فددي ظددل
المرجعية الرشيدا.

ثالثا ً-

ولم ت تصر المرجعية الحكيمية ال يادية على انبثاق هد ا التحدرك الرسدالي ا
الجماهير لمجابهدة الطوفدان االن البدي الد ي حصدل فدي العدراق بعدد

وتثو يري في نفو

الحكدم الملكدي ا بدايدة العهدد ال اسدمي ا ومدرورا ً بددور البعثيدين األوائدل اوالدى

ت وي

عهد األخوين العدارفينا ثدم انتهداا بجحديم البكدر وصددام ا أنمدا عملدت علدى ترشديدي مدن
خالل توفير األسبات للوعي اإلسالمي ا وتهيئة عوامله ا وأسبابه ا ووضعه فدي متنداول
كددل الفصددائل الجماهيريددة ا التددي أخلصددت لل يددادا الدينيددة ا وأيمانهددا بكونهددا متطددورا مددع
الظروف الموضوعية ا والزمنية ا وهي بإيجاز :
أ -تهيئددة جيددل مددؤمن واعددي ا يحمددل قسددطا ً مددن المعرفددة ا ويتحلددى بسددعة صدددر ا
ويرف

الجبن والخور ا ويصدبر علدى المكداري ا ويسدتعد للتضدحية ا وهد ا مدا

استدعى أن يعمل على االهتمام بالحوزا العلمية ا وتطويرها بما يتماشى وحاجة
المرحلددة الراهنددة ا وحددين عمددل علددى تح يددق لددك

لددم ي تصددر علددى األسددلوت

الت ليدي في ه ا المضمار ا بل شجع وساعد على فت كليات ومعاهد في النجف
وبغداد لتحمل ه ي المسؤولية ا فكانت كلية الف ه في النجف ا ودورا السيد الحكيم
في النجف ا وكلية أصول الدين في بغداد ا ثم اإليعاز بتأسي
ا وحين تلم

السيد الحكديم (قدد

(جامعدة الكوفدةن

سدري ن أمكدان طدرح هد ي المؤسسدات الث افيدة

لألمة ا ومدى ضرورتهاا وحاجتهم لها ا فاإلنسان الفارا ال تنفع فيه ا وكما تفيد
الم ولة (فاقد الشيا ال يعطيه ن.
ت -والى جانت ما ت دم ا ف د الحظ أن غالبية الجماهير لم تتهيأ لها الددخول فدي مثدل
ه ي المرافق الجامعية ا فأمر بتأسي
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مكتبات ث افية أسالمية في الكثير من المدن

وال رى العراقية ا ليكدون فدي أمكدان أي إنسدان االسدتفادا مدن الفكدر اإلسدالمي ا
وفي الح ي ة أنها أصبحت منتدى لنشر الث افة والمعرفة اإلسالمية.
جـ  -المساجد والحسينيات  :فانهما اصل الوسائل األساسية لتث يف الجماهير لو تهيأ
لها من يحسن أدارتها ا ويخرجها من الصورا الت ليدية إلى مدرسة توجيهية إرشادية
ا فلم تكن الثورا اإلسالمية عبر العصور أال نتيجة له ي المدار
الخالقة

والمعاهد الدينية

الفاعلة ا وله ا كان من مهام مرجعية السيد الحكيم العناية والتركيز على

ه ين المعهدين ا وتهيئة موجهين لها بما يناست اوالمرحلة المعاشة ا من اجل
مجابهة المد الكافر الزاحف لنا عبر الغرت والشرق ا بلون وآخر.
موجز ألهم منجزات المرجعية للسيد الحكيم – أن ن كر

د -والبد  -ونحن في عر

اهتمامهدا بالجانددت اإلعالمدي المركددز ضددد قدوى الكفددر واالنحددراف الد ي أطل ددت لهددا
حرية التعبير عن مبادئها المزيفة ا وأفكارها المستوردا بأية وسديلة ممكندة لهدا ا فدي
حين كانت الجماهير اإلسالمية تعاني من كبدت واختنداق ا ومصدادرا لحريدة التعبيدر
عددن آمالهددا وآالمهددا فددي مجتمعهددا ا وه د ا الحددال اخ د يتفدداقم فددي العهددد ال اسددمي بعددد
ان الت14تموز  1958ا ويأخ حالدة مدد وجدزر فدي العهدود التاليدة ا وبلدغ أوجده فدي
دور البكر وصدام األسود.
ومدن اجددل أيجدداد حركددة مضددادا لهد ا الطدابع الشددا أوعددز السدديد الحكدديم بإقامددة
االحتفاالت فدي شدتى أنحداا العدراق فدي المناسدبات العامدة والمختصدة بمواليدد ووفيدات
الرسددول األعظددم وأئمددة أهددل البيددت علدديهم الصددالا والسددالم ا أو أي مناسددبات تاريخيددة
أخرى تتالئم والطابع الديني ا وأصبحت ه ي االحتفاالت طيلة عشر سنوات منبرا ً عامدا ً
للتعبير عدن كدل ال ضدايا الجماهيريدة

المسدلمة الدينيدة ا والسياسدية ا واالجتماعيدة ا

واالقتصادية .وأخ ت طابعا ً خاصا ً عبرت عن اهتمام المرحوم السيد الحكديم ا ومعالجتده
لألمور التي تهم جميع النا

في العراق ا على اختالف طب اتهم ا وفصائلهم ا وم اهبهم

ا وأصب الحاكمون يأخ ون ما يل ي فيها نثر أو شعر أمدورا ً تعبدر عدن رأي المرجعيدة ا
وخاصددة حددين كددان يرعددى السدديد الحكدديم (رحمدده حن بعضددها بكلمددة توجيهيددة ا وعلددى
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الخددوص مهرجددان النجددف االشددرف بمدديالد اإلمددام الحسددين (عن فددي الثالددث مددن شددعبان ا
ومهرجددان كددربالا بمدديالد اإلمددام علددي (عن فددي 13رجددت ف ددد كددان المفهددوم السددائد لدددى
الشعت العراقي كافة انه منبر المرجعيةا وكان عادا يفتت بكلمة توجيهية هامة له ا تعبر
عن موقف المرجعية من األحداث العامة التي يمر بها العراق وغيري في ظل الحكومدات
المنحرفددة عددن طريددق الصددوات ا وفيهددا مددن النص د واإلرشدداد والوعددد والوعيددد لحكددام
المسدلمين عامدة علدى اخدتالف شدعوبهم ا والعددراق خاصدة.وكان لدي شدرف إل داا مد كرا
االحتفداالت التدي تتضددمن مطاليدت األمددة ا وكندت اعددر

ف راتهدا علددى سدماحته وأنددال

مواف ته عليها وتوجيهاته في زيادتها أو حد ف بعضدها ا وكاندت بصدورا عامدة تتضدمن
مايلي :
 مطالبة حكدام العدراق بدالرجوع إلدى الددين ا وعددم تنكدبهم طريدق الحدق اوإلغداا
ال وانين المعارضة لإلسالم ا ك انون األحوال الشخصية ال ي سن فدي عهدد عبدد
الكريم قاسم ا وال ي يساوي – في أحدى موادي –بحق ال كر واألنثى فدي اإلرث
ا وهددو تح د ةد صددري لل ددران ا ال د ي ي ددول  :ألل د كر مثددل حددق األنثيددين .وقددد
أصدرت  -بناا على رغبته – كتابا ً ن دت فيه ال انون الم كور مدن وجهدة النظدر
اإلسالمية.
 ك لك المطالبة بإعدادا مجلد

الشدورى الد ي عطدل مدن أول ان دالت فدي العدراق

عام1958الى عهد صدام اف د أعادي باقتصار على أزالمه وجالوزته وأعوانده
ا والمرتزقة من حوله.
 إعطاا الحرية لألمة لتعبر عن أفكارها ومعارضتها للنظام.
 إعطاا ح وق األكراد المغتصبة.
 معالجة األوضاع االقتصادية التي كانت تتردى يوما ً بعد يوم.
 إطددالق سددراح السددجناا ال د ين طمددروا فددي ظلددم الزنزانددات بصددورا تعسددفية ا أو
ألنهم يطالبون بالنظام اإلسالمي.
والددى غيددر لددك مددن المواضدديع اآلنيددة التددي كانددت تمثددل حاجددة األمددة واهددم مطددا ليددبهم
األساسية.
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وكانت هد ي ال ضدايا هدي محدور أحاديدث المتكلمدين نثدرا ً أو شدعرا ً فدي تلكدم

االحتفاالت ا وهي تعبر بمجموعها عن رأي المرجعيدة الدينيدة ا التدي كاندت متمثلدة ب يدة
ح العظمى السيد الحكيم (رضوان ح عليهن.
ول د دعم ه ا الجانت بتوجيهه في ضرورا إصدار بع

المجدالت ا والتدي يمكدن

بواسددطتها تغطيددة أخبددار المرجعيددة والحركددة اإلسددالمية ا وكانددت اشددهر هد ي المجددالت :
األضواا ا واأليمان ا ورسالة اإلسالم ا باإلضافة إلى الكتت اإلسالمية التدي كدان يشدجع
علددى إصدددارها ا وتضددمينها معالجددة األوضدداع الشددا ا ا ومجابهددة االنحددراف الد ي كددان
يطغى في العراق يوما ً بعد يوم.
هـ  -إن المرحوم السيد الحكيم كان ال يألو جهددا ً فدي تشدجيع الشدعائر اإلسدالمية وخاصدة
منها المظاهر الجماهيرية ا ألنه كان يعتبرها عامالً لش ّد أحاسي

النا

ومشاعرهم نحو

واقعهددم الددديني ا ومددن ه د ا المنطلددق كددان يب د ل بسددخاا فددي تشددجيع المواكددت الحسددينية ا
والمجال

اإلسالمية العامة ا ومواكت الطلبة التي أرعبت النظام التكريتي في حينه.
ل ددد حاولددت مرجعيددة السدديد الحكدديم ا أن تعطددي مركددز المرجعيددة بعدددا ً دينيدا ً ا

واجتماعيدا ً ا وسياسدديا ً ا بحيددث تسددتطيع التحددرك علددى المسددتويات العامددة ا وفددي مختلددف
المجاالت.فأوعز بتأليف (جماعة العلماانفي النجف االشرف ا ثم في بغداد ا تضدم نخبدة
من العلماا العظام في مستوى المسؤولية ا يعيشدون الظدروف ا والمرحلدة الحرجدة بفهدم
عميق ا وفكر واسع ا وموضوعية تتالئم مع سيل األحداث السياسية التي كاندت تعصدف
بالساحة العراقية ع ت االن الت ال اسمي ا وتالطم التيارات المحرفدة فدي هجمدة شرسدة
تحت ظل نظامه ال ي كان يحداول أعطداا الحريدات للجميدع ا حتدى ولدو أدى إلدى إربداك
الوضع العام فدي السداحة العراقيدة ا وتسدلط الفئدات الباغيدة علدى األمدة بلدون وآخدر ا ثدم
األنظمة التي تلته.وكان من الطبيعي أن يكون لجماعة العلمداا فدي لدك العهدد دور فاعدل
متسدق مددع ضددرورا اتخددا الموقدف مددن قبددل المرجعيددة لهد ي العناصددر المنحرفددة ا والتددي
حاولت تغيير الوجه العريق لعراق اإلسالم.
أن ه ي المظاهر وغيرها – مما يضديق المجدال بد كرها – ميدزت مرجعيدة السديد
الحكيم عن سداب تها اوأعطتهدا بعددا ً إسدالميا عالميدا ً ا وزعامدة روحيدة قدل أن تحددث فدي
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تاريخ المرجعية في العراق .وأكدت على أنها قوا أساسدية مسدت لة ا قدادرا علدى التحدرك
ضد االستعمار وضرت ال وى السياسية المرتبطة به فكريا ً وسياسياً.
كمددا أكدددت قدددرت ها علددى عددزل ال ددوى السياسددية األخددرى علددى المسددتوى الشددعبي ا
وارتباطه ب ائدي الديني مهما كانت الظروف ال اسية ا ونوعية إرهابها ا وعتو حاكمها في
مسيرته الظالمة.
إن ه ا التاريخ البطولي لمرجعية السيد الحكيم خالل ربع قرن افهم االسدتعمار بدن
الحركة اإلسالمية ا وتعل ها ب وا قيادتها المرجعية اكبر حجر عثدرا فدي اسدتمرار الدتحكم
االسددتعماري فددي المنط ددة اإ ا كددان االسددتعمار يفكددر فددي أب دداا ظلدده جاثم دا ً علددى مددوارد
المنط ة وخيراتها .فالسيد الحكيم من خالل حياته الجهادية اابتدا ًا مدن أحدداث 1914الدى
أواخر عدام 1970ا سلسدلة معارضدة صدارخة ضدد االسدتعمار بكدل ألوانده ا وانده العددو
اللدود اال ي ال يهادن كل ال وى الطاغوتية.والشدك أن هد ي الفتدرا التاريخيدة ولددت ح ددا ً
في نفو

أولئك المتضررين من وجودي وب ااي حيا ً ا وكانت االن البات تترى واحدا تلدو

األخددرى ابتددداا ً مددن العهددد ال اسددمي إلددى الدددور الصدددامي األسددود لضددرت المرجعيددة ا
والحركة اإلسالمية المرتبطة بها.
وحددين قدددر االسددتعمار ضددرت المرجعيددة الرشدديدا المتمثلددة ب يددة ح العظمددى السدديد
محسن الحكيم (قد

سرين على يد نظام العفال ة ا أوال بتهجير اآلالف من أفدراد الحدوزا

العلمية في العتبات الم دسة بحجج واهية ا ومبدررات مدا اندزل ح بهدا مدن سدلطان ا ثدم
تبع لك ثانيا ً طرد اآلالف من المواطنين الشيعة بادعاا (التبعيدة ن إليدران ا ومصدادرا
أموالهم ا وأردف ثالثا ً بالعدوان على المؤسسات الدينية ا اسدتتبع بعدد لدك اإلجهداز علدى
شخصية المرجع الديني فدي حينده باتهدام ولددي الحجدة السديد مهددي الحكديم بالتجسد ا ثدم
بتضييق الخناق على السيد الحكيم (ر

ن وت ييد حركتده ا واحتجابده فدي بيتده حتدى لبدى

نداا ربه أواخر عام 1970م.
لكددن األمددة اإلسددالمية شددعرت بخسددارتها العظمددى بف دددانها السدديد الحكدديم هبددت فددي
تظاهرا صاخبة في وجده النظدام العفل دي ا أقد

مضدجعه ا حددث لدك فدي اثنداا تشدييع

السيد محسن الحكيم من بغداد إلى النجف موضدع دفنده ا ولدم يغفدل المسدؤولون عدن هد ا
الموقف المضاد ا بعد أن لمسوا أن الروح الدينيدة ال زالدت تتفاعدل فدي اإلنسدان العراقدي
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المسددلم ا فكد ّدرت من ضددة علددى أفددراد الحركددة اإلسددالمية بكددل فصددائلها ا إعددداما ً وسددجنا ً
وتهجيراً.
ول كن ه ا الموقف الحاد الظالم الصدامي لم ي ف في وجه المرجعية التي تمثلت مدن
بعددد السدديد الحكدديم ب يددة ح العظمددى السدديد محمددد بدداقر الصدددر ا وال د ي قددرر حمددل رايددة
المسيرا التاريخية المعارضة المعارضة للنظم المنحرفة ا وهو من هد ي المهمدة موضدع
ال طت من الرحى – كما ي دول المثدل – ف دد عاشدها بكدل أبعادهدا ا ودار فدي خضد ّمها ا
مفكراًا ومرشدا ً ا وقائدا ً ا بل استمر في ممارسة واجباته الشرعية مهمدا كلفده األمدر ا ال
يهددادن ا وال يسدداوم ا رغددم الوعددود البراقددة التددي بد لت له.وقددد قددرر وهددو يلحددظ الوضددع
المتفجر في العراق بان العاصفة لم ت ف عند حدا أنما تستهدف الكيان المرجعدي بأجمعده
ا فال بد أن ينطلق ا ويحارت ا وليكن حربه لإلرهدات الصددامي واضدحا ً دون مواربدة.
حينها بدأت الحملة عليه بتع يت تالمي ي .فتفجر الموقف أكثر بين الطرفين بإصدار فتدواي
المشهورا ال اضية بتحريم االنتماا لحزت صدام العفل ي.
وفي ه ي األ ثناا انطل ت الثورا اإلسالمية في إيران ا وفجرت الطاقات الكامندة فدي
الشعت العراقي المسلم ا والتي كانت قد هيأتها المرجعية الدينية.ه ي الثورا العمالقة التي
هددزت العددالما وقلبددت المددوازين الدوليددة ا وكددان موقددف الشددهيد الصدددر منهددا  :اندده دعددى
الجماهير اإلسالمية في العراق إلى ال وبان فيها ا واأليمان ب يادتها الرشيدا ا والمناصرا
المخلصة لها.
وعبر ه ا الموقف عن تحد صارخ لالستكبار العالمي ا ال ي حست أن المرجعيدة الدينيدة
قد تفتت بعد السيد الحكيم ا وهاله أن يشعر جيدا ً بان اإلرهات ا والموت لن يوقف عجلة
التحرك اإلسالمي في أطار المرجعية الدينية في العراق ا بالعك

ا فدإن انطدالق الثدورا

اإلسددالمية العمالقددة شدددت الجمدداهير العراقيددة المسددلمة إليهددا ا وأكدددت علددى ارتباطهددا
الصميم باإلسالم وثورته البنااا ا وقيادته الف ا.
وال ن د هل حددين نددرى االسددتعمار العددالمي يدددفع جددالوزا صدددام إلددى تصددفية ه د ا
الت حرك الفاعل اإلسالمي ا ومحاولة فصله عن الثورا اإلسالمية في إيدران .وفدي البدايدة
اعت د النظام أن حجز السيد الصدر في بيته ا ومنع الجماهير المسدلمة مدن الوصدول إليده
محاولة هادفة إلخماد التحرك اإلسدالمي العراقدي ا وفصدله عدن الثدورا أالم ا ولكدن هد ا
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األجدراا لددم ي ددف فددي وجدده المددد الجمداهيري ا واإلقبددال الرائددع للمسددلمين ا وحتددى أولئددك
المرتدين اأو ال ين أضلتهم التيدارات السياسدية األخدرى ا فضدال ً عدن جمداهير المسدلمين
المستضعفة.
إن انتفاضة الجمداهير الحسدينية فدي 17صدفر عدام 1397ا وأسدبوع بيعدة الشدهيد
الصدددر فددي عددام 1399بددالنجف ا عبرتددا عددن ح ي ددة الشددعت المسددلم العراقددي ا وموقفدده
الح ي ي ضدد النظدام الصددامي ا كمدا أكددتا علدى مددى أيمدان الشدعت المناضدل بارتباطده
العميق بإسالمه ا والثورا اإلسالمية.
وحين قرر النظام حجز السيد الصدر في بيته فترا مدن الدزمن ا ومندع الندا

مدن

الوصول إليه ا ثم حين لم تنفع ه ي المحاولة يجهز عليه وعلى ش ي ته الطاهرا باإلعدام ا
ثم االن ضا

على المئات من أهل العلم ا وأعدالم الشدريعة قدتال ً ا وسدجنا ً ا وتشدريدا ً ا

لتخلددو الجامعددة النجفيددة مددن الددزخم اإلسددالمي ا وتكددم ّ األفددواي عددن التحدددث عددن الدددين ا
وشددعائري الم دسددة ا فددان لددك يعبددر جميعدده عددن الخددوف والرهبددة مددن المرجعيددة الدينيددة
وتحركها اإلسالمي.
وصدام حين يعدم الكوكبة الطداهرا مدن أبنداا وأحفداد وال المرجدع الدديني الحكديم ا
وفدديهم المجتهددد ا والمدددر

والطالددت فددي الحددوزا العلميددة ا فإندده ينفد أوامددر أسدديادي فددي

اجتثاث معالم المرجعية الدينية الشامخة ا وهم آل المرجع الديني السيد الحكيم ا ومحاولة
منه لصد من يحمل لواا المعارضة العراقية مدن هد ي األسدرا ا فدي م ددمتهم األخ الحجدة
السيد محمد باقر الحكيم.
أيها األخوا العراقيون في كل مكان :
حين ا كر ه ا العر

الموجز عن موقف االستعمار العالمي من المرجعيدة الدينيدة ا

ألنبه على ح ي تين هامتين تخصنا كعراقيين مسلمين :
االولى  -إن العملية اإلجرامية التي أصابتنا على اختالف مستوياتها ا بداية من التهجير
ا ومرورا ً بمصادرا األموال ا واالستهانة بالكرامات اإلنسانية ا لم يكن لك نتيجة رغبة
صدام الفردية ا أنما هو ت مر االستكبار العالمي في ه ي المرحلة على اإلسالم ا بعدد هد ي
النهضة اإلسالمية في كل بالد اإلسالم.
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الثانية  -إن الشوط لم ينتهي بعد معنا ا والزلندا فدي بدايدة المعركدة المصديرية ا وسدوف
تمتددد ا فصدددام لددم يكددن فددردا ً خاص دا ً – وان قددل نظيددري – واالسددتعمار العددالمي لددم تمددت
مطامعه فيناا طالما نؤكد على أن اإلسالم ال در الفاصل لنا.
ولعددل مددا تصددلنا مددن أخبددار بددان الدددول االسددتعمارية الكبددرى وتتبعهددا الدددول
االسددكندنافية فتحددت أبوابهددا ل بددول هجددرا العددراقيين المتضددررين مددن نظددام صدددام لهددا ا
خصوصا ً أبناا العتبات الم دسة ا يدل على أن مخططا ً استعماريا ً جديدا ً وجه إلينا في
محاولة الستيعابنا ا وت ويت أخالقياتنا ا وامتصاص الروح الع ائدية من نفوسنا ا وعلدى
األخددص إ ا علمنددا أن هجددرا معاكسددة للعددراقيين بدددأت مددن قلددت الثددورا اإلسددالمية فددي
طهران ا وإ ا ابتعدنا عن قيمنا الحضارية التي ننش ّد إليها طالما نحن في مثدل هد ي الدبالد
المسلمة الثورية ا سدهل اسدتفراغنا مدن محتواندا الدديني ا وروحيتندا الثوريدة ا واصدالتنا
الفكرية.
وحددين أتيحددت لددي الفرصددة بددان الت ددي بددإخوتي األجددالا ا وأبنددائي الكددرام فددي هد ي
ال كرى الحزينة ا ال كرى الثالثة لهد ي الكوكبدة المؤمندة مدن آل الحكديم التدي استشدهدت ا
وجميع الشهداا األبرار ضحايا نظام صدام ا ومن قبلهم ا فاني أدعو مخلصا ً إلى :
 -1ضرورا تالحم ال وى اإلسدالمية فيمدا بينهدا أوال ا ثدم تالحمهدا مدع الثدورا اإلسدالمية
باعتبارها ال اعدا األساسية للمواجهة الصادقة مع قوى الطغيان والظلم.
 -2االستعداد الكامل لدينا جميعدا ً للعطداا – وعلدى مختلدف المسدتويات – مدن اجدل دعدم
الثورا اإلسالمية التي هي منطل نا في ح ي ة تحركنا اإلسالمي.
 -3االلتفدداف حددول المجل د

األعلددى للثددورا اإلسددالمية فددي العددراق علددى أسددا

كوندده

األطروحة المؤيدا من ال يادا اإلسالمية الرشيدا.
 -4ب ل الجهد في جمع كلمة العراقيين المخلصين في كل مكان علدى توحيدد العمدل مدن
اجل إس اط النظام الصددامي المتسدلط علدى رقدات امتندا اإلسدالمية فدي العدراق ظلمدا ً
وعدوانا ً.
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كما أدعو أقطات الثورا اإلسدالمية إلدى اهتمدام أكثدر بالمسدلمين فدي كدل مكدان ألنهدم
ال وا الح ي ية التي نعتمد عليها بعد ح.
وكددد لك باالهتمدددام األك ثدددر بدددالعراقيين المهجدددرين والمهددداجرين ا الددد ين هدددم ضددديوف
الجمهورية اإلسالمية – على حد تعبير إمام األمة عنهم  -فان ه ي الجموع ف دت كل مدا
تملك في سبيل التبعية لها.
أخيرا ً :
أدعو ح سبحانه مخلصا ً أن يرحم شهدائنا األبرار بلطفه وغفرانه ورضوانه ا وان
يحفظ قائد األمة وإمامها ا وينصر جيور المسدلمين فدي جبهدة الحدق علدى الباطدل ا وان
يخلّص العراق المظلوم من الكابو
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الجاثم على صدري ا إنه سميع الدعاا.

بسم ح الرحمن الرحيم
اإلمام الراحل السيد محسن الحكيم
في
كرى وفاته الخامسة والثالثين

1

قبل خمسة وثالثين عاما كانت كريات األيام الزاخرا بالحيوية تزهو بكل ما هو
جدير باالعتزاز واالفتخار؛ حيث كان ه ا البلد العامر يمثل صوت العلم والمعرفة ،وفدي
كددل صددباح ،تنددتظم الحل ددات المنتشددرا هنددا وهندداك فددي باحددات ه د ي الجامعددة التاريخيددة،
وقاعاتهددا الكبددرى المخصصددة للمعرفددة ،فيلت ددي فيهددا مئددات األشددخاص دروسددا ً وبحثددا
وتح ي ا ،وعلى مختلف مراتبهم ومعرفتهم.
على ّمر السنين الطويلدة كدان صدحو الحدوزا العلميدة تدنعك

فيده شدم

الحريدة

على جامعة النجف االشرف ات العمر المديد ،وال ي يددق بدات األلدف عدام ،والتدي هدي
أحدى أهم أربع جامعات في العدالم اإلسدالمي ،ومدن يدوم تأسيسدها علدى يدد واضدع لبنتهدا
األولى اإلمام الراحل أبي جعفر محمدد بدن الحسدن الطوسدي ،شديخ الطائفدة  -كمدا عرفتده
المصادر العلمية حين اك -وحتى ه ا اليوم لدم يخبدو شمسدها ،كمدا لدم يخدف صدوتها ،وان
انتابتها ظروف قاسية حاولت خنق صوتها الهادر فباات بالفشل ال ريع.
وفي أواخر النصف األول من ال رن الماضي الهجري تسنم زعامة ه ي الجامعة
العلمية الدينية -والتي تمتد أجنحتها إلى مدينة أإلمام أميدر المدؤمنين علدي بدن أبدي طالدت
عليدده السددالم – آيددة ح العظمددى المرجددع الددديني األعلددى –حيند اك -اإلمددام السدديد محسددن
الحكيم الطباطبائي –تغمدي ح برحمته ،-وقد تبنى رعاية ه ا الجامعة ،ووفر لهدا العطداا
بمدا يسداعد نموهددا واسدتمراريتها مددن بعددي لمدن يتصدددر هد ي المنزلددة العلميدة والمرجعيددة
الدينية.

1
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ـ ال يت في النجف االشرف في27 :ربيع األول 1426هـ الموافق2005/5/5 :

كانت حياا راحلنا العظيم اإلمام الحكيم  -عطر ح مرقدي -زاخرا ً بدالعلم والعمدل
والفضل والفضيلة ،ف د بدأ في حياته العلمية من أيام صباي ،ف د كدرت بعد

المصدادر:

إندده شددرع فددي تدريسدده العلددوم الم ددررا لطالددت العلددم فددي جامعددة النجددف االشددرف ،أو مددا
تسمى " بالسطوح "عام 1333هـ ،وإ ا عرفنا أن تاريخ والدته كان عام 1306هـ فمعناي
أن ملكة التدري

حصل عليها وهو ابدن سدبع وعشدرين عامدا وهدي مددا قصديرا بالنسدبة

لطالت العلم ،أن يكمل المنهاج الم رر لطالت الحوزا والتي ت در بخم

وعشدرين عامدا

 علددى األقددل الت ددارير  -فددإ ا أخرجنددا منهددا  -علددى أبعددد المدددد عشددر سددنوات للطفولددةوالصبا -فيب ى سبعة عشر عاما تمكن سيدنا الحكيم من استيعات الدرو

الم ررا لطالت

العلوم الجامعية ،وهي تدل على نباهة وم درا رائعة يمتلكها طالت به ا العمر.
ثم تضيف المصادر المطلعة :أنه أخد يباشدر بتددري

البحدث الخدارج فدي الف ده

واألصول عدام  1337هدـ علمدا أن مدا يتعلدق بداألمور التدريسدية فدي لدك الزمدان كاندت
مضددبوطة للغايددة ،وال ت ددا

به د ا الزمددان ال د ي ضدداعت فيدده الم ددايي

العلمي دة ،وباتددت

األل ات الموضوعة للدرجات والرتت الحوزويدة  ،ك يدة ح ،وآيدة ح العظمدى ،واإلمدام،
والمرجع الديني ،باتت عادية في ه ا اليوم لكل من يرغت أن يضفي على نفسده أي ل دت
يشاا ،وأهل العلم وأصحات الحق األصيل سكوت ال يتكلمون.
أيها السادا واإلخوا األعزاا..
إن الجوانت الشخصية لسديدنا الراحدل اإلمدام الحكديم جدديرا ُ بالمتابعدة ،واإلقتدداا
بهددا ،فهددي در

لعخددرين ،ففددي سدديرته ال اتيددة مجدداال لالسددتفادا منهددا ،وفددي سددلوكياته

خصوصية تنبع من سيرته المكونة من البيت واألسرا والمحيط والبيئة ،ول د نشأ وعدار
راحلنا العظيم في تلك األجواا التدي راف تده مند صدباي ،وانتهدت معده إلدى مثدواي األخيدر،
كلها تعبر عن قيمة علمية وأخالقية وتربوية واجتماعية عالية.
ل ددد أتصددف سدديدنا اإلمددام بالتسددام وحبد ؤه للخيددر .وهاتددان الخصددلتان لدددى سدديدنا
الحكيم ولدتا معه ونمت في طبعه كإنسانية تعبر عن واقع تجسددت فيده وهدو زعديم كبيدر
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للم سلمين ينظر إليه الجميع كدأت ومربدي يرجدون عطفده ومحبتده وحنانده ،أ كدر فدي هد ا
الصدد أمثلةً صادف إني كنت طرفا ً ثالثا ً فيها ،بإيجاز:
أ -كان احد أصدحات الفضديلة فدي بغدداد ممدن تربطده بدالمرحوم والددي صدداقُةُ
حميمة ،وكان ه ا الرجل رغم مكانته االجتماعيدة وفضديلته يندال مدن سديدنا اإلمدام بشد
من ال سوا ،وكان م اطعا ً له ألسبات خاصة به ،وفدي يدوم رأيتده قدد سدب ني إلدى ديوانندا،
ورحبت به فهو يسكن بغداد ،وفاجئني برسالة من أحدد التجدار يطلدت مدن اإلمدام الراحدل
أن يصرف من ح وق الخم

المترتبة عليه مبلغ 2000دينارمن سهم اإلمام لترميم بيت

صاحت الفضيلة ،وطلت مني أن أ هت لم ابلة سدماحة اإلمدام وأطلدت منده مواف تده علدى
لك ،قلت له سيدنا مع موقفكم السلبي من سديدنا اإلمدام تطلدت أن أقدوم بهد ي المهمدة ،رد
ي ،أطلت منك ال يام بهد ا الطلدت واحفدظ صدداقتي مدع والددكا ورجدائي نفد مدا أريددي
عل ّ
منك.
هبددت فددي عصددر لددك اليددوم لم ابلددة سددماحة سدديدنا الراحددل ،وكددان قددد خصددص
عصر كل يوم لإلجابة على االستفتااات والرسائل وكان يساعدي في لك كل مدن حجتدي
اإلسالم الشيخ محمد الرشتي والسيد محمد جمال الهاشمي ،وال ي ابل إال الخاصة في لك
الوقددت ،وحددين دخلددت عليدده رد علددى تحيتددي مستفسددرا عمددا أتددى بددي وتركددت "ديددواني"؟
سكت ثدم دخلدت فدي حدديث عدن األوضداع العامدة ،ولدم أرغدت أن أشدير إلدى الموضدوع
بمحضددر األخددوين الرشددتي والهاشددمي كددي ال يعي ددان المهمددة حيددث يعلمددان موقددف السدديد
الطالت من اإلمدام الحكديم فيعي دان الموضدوع ،وحينمدا أطدل وقدت اسدتعداد السديد الحكديم
للوضوا تهيئة ألداا صالا المغرت والعشاا في الصحن الحيدري فدي النجدف االشدرف،
تبعته إلى الحدي ة وبدأت أقدم للموضوع م دمة دون أ كر اسم الشخص ،مكتفيا باإلشدارا
إلى بع

مالم الشخص ،ومن مطاوي الحدديث ،كأنده عرفده وسدكت ولدم يجبندي علدى

ي أن أنهي الموضوع وعددنا للصدالة ،وبعدد دقدائق اسدتدعاني
شيا ،وكأني فهمت أنه عل ّ
سددماحة السدديد ،وطلددت أن أبلددغ الشدديخ الرشددتي أن ي د يّل الرسددالة بالمواف ددة دون أن يعلددم
صداحب َها مدن هددو ،وعنددما عدددت لصداحت الرسددالة ،وكدان علددى أحدر مددن الجمدر سددلمته
الرسدالة وعليهددا المواف ددة اندددهر مددن هد ا الخلدق العددالي ،ثددم طلددت منددي أن أصددحبه إلددى
م ابلة السيد لرفع فرو
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الشكر ،وفعدال هبندا فدي لدك المسداا إلدى الم ابلدة ،ورأى مدن

سماحة اإلمام كل المودا والعطف بما أنساي الماضي ،وكان كلمدا حداول أن يشدكر اإلمدام
على عواطفه كان سماحة اإلمام يغير مجدرى الحدديث ،وال يريدد أن يعتد ر الرجدل وهدو
شخصية دينية مسن أمام الجالسين.
ت -قضية أخرى مدع بعد

أصددقائي الخاصدين حيدث جدااني يومدا بحالدة غيدر

طبيعيدة فسدألته عدن السدبت ؟ قدال :إن السديد عمدك الحكديم أجداز فدالن الفالندي بدأن يبندي
مسجدا فدي منط تندا ،وقدد شدرع الشديخ بالبنداا ،ويفسدر هد ا العمدل أن السديد الحكديم غيدر
را

عنا وهو ما يصطدم مع مصلحتنا األسرية أوال ،و طعن لنا أمدام ال بائدل المحيطدة

بنددا ثانيددا ،وال ادري مددا ا أعمددل؟ وأطلددت منددك أن تددرى طري ددا لسددماحة السدديد لعددر
الموضددوع عليدده ،وهددو أت للجميددع .تشددرفت بم ابلددة اإلمددام وشددرحت لدده كددل الموضددوع
فتأثر كثيرا لمدا فيده مدن إيد اا لهد ي األسدرا وللشدخص المد كور ،وقدال البدد مدن أصدالح
األمددر ،وفعددال كت دت إلددى الشدديخ اآلخ د اإلجددازا ،طالب دا ً مندده أن يتخلددى عددن بندداا المسددجد
وتسليمه إلى السيد  ،وفعال كان لك .
ج -وقضية أخرى في ميدان سماحة السيد اإلمام وحبه للخيدر ،وتدتلخص :إن فدي
عهد عبد الكريم قاسم كانت تكتالت وأحزات متعددا ،وإحدى ه ي الجهات كانت تتظداهر
بمن اسبة وأخرى ،وقد شارك في بع

ه ي التظاهرات بع

رجدال الددين ،وقدد غضدت

سماحة السيد على هؤالا ،ا يرى أن أهل العلم يجت أن يبتعدوا عن ه ي األمور التي ال
تناسبهم ،ومرت األيام والحظت أن البع

من هؤالا ظلموا ألنهم في الواقع غرر بهم ،

وب ااهم به ي الحالة سوف يخل بم امهم  ،وفاتحدت سدماحة السديد بدأن يشدملهم بعواطفده،
وفعال طلبهم وكشف عنهم غمة االبتعاد عن المرجعية وغضبها .
مددن ه د ي ال ضددايا كثيددرا ،وال يسددع المجددال لعرضددها ،إنمددا أخلددص منهددا إلددى أن
سماحة السيد اإلمام الحكيم كدان يحمدل فدي نفسده كدل االهتمدام للحدوزا العلميدة وأعالمهدا
وشخصدديات ها ،ويعمددل علددى أن يكددون قدددوا لعخددرين ،واالنددزالق فددي متاهددات السياسددية
المشبوهة.
أيها األخوا أألجالا
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هناك جوانت عديدا تخدص سديدنا الراحدل الحكديم الكبيدر .ولعلدي ألّدم بشديا ممدا
عشددته معدده ،ومددن الضددروري أن أشددير إلددى بعضددها ولددو بصددورا مددوجزا نحددددها فددي
محطات بما يلي:
المحطة األولى – اهتمامه بحوزا الجامعة النجفية العلمية الدينية..
السيد اإلمام الحكيم عار في الجامعة العلمية في النجف االشرف على مدى أكثر
من سبعين عامدا ارتدبط بهدا ارتباطدا فكريدا ودينيدا ،وعدرف مدواطن قوتهدا وضدعفها إلدى
جانت ه ا كان يتمنى  -كمسؤل عنها – أن تتوسع آفاقها المعرفية من طرقين:
احدهما -نظرا ً إلى توافد طالت المعرفة عليهدا مدن سدائر دول العدالم اإلسدالمي،
وخاصة أتباع مدرسة أهل البيدت علديهم السدالم لالسدتفادا العلميدة مدن الحل دات الدراسدية
إلتي تنتشر في المساجد والحسينيات والمدار
بناا مدار

الدينية ،وقد شجع -عطر ح مرقدي -على

جديدا لتكون سكنا ً للطالت الوافدين على النجف االشرف لغر

الدراسات

والمحاضددرات ،باإلضددافة إلددى أنهددا قاعددا ت لالجتماعددات والحفددالت الدينيددة ،كمددا اهددتم
بتوفير مشاريع خدمية لها بما تساعد طالت العلم على االست رار فدي الفتدرا إلتدي يعيشدها
في جامعة النجف االشرف.
ثانيا ً -أنه اهتم في توثيق العالقة بين الحوزا العلمية في النجف ،وبين المؤسسات
الث افيددة األخددرى كالجامعددات العربيددة واإلسددالمية والغربيددة ،اعت ددادا ً مندده أن طالددت العلددم
اليوم يختلف عن مثيله باألم  ،ف د أصبحت أبوات العالم مفتوحة للجميعا وسوف يلت دي
مع مختلف شرائ المجتمع ،فالبد أن يكون الطالت الحوزوي  -على أألقل -مسلحا بعلوم
غير العلوم الم ررا في الجامعة النجفية الدينية ،وفعال كان بع

الت دم في هد ا المجدال،

حيث توفرت لكثير من الشخصيات الدينية وطالت المعرفة الحوزوية االمكانية للمشاركة
في الجامعات على اختالف اختصاصاتها ،فكان له ا المزج العلمي بين ال ديم واألكاديمي
األثر المهم في تكوين الشخصية الدينية وخصوصا ً في خارج العراق ،ويمكن تلّم

لدك

بوضوح في الخارج ف دد انتشدر العديدد مدن خريجدي المدرسدتين فدي العدالم ،وقداموا بدأداا
واجبهم العلمي الرسالي على خير ما يرام.
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إن ه ا التالق الفكري كان مدن مبدادرات اإلمدام الحكديم الرائعدة فدي هد ا الصددد
وتجلى لك بدعمه إنشاا كلية الف ه فدي النجدف االشدرف ،وتبنيده لكليدة أصدول الددين فدي
بغداد ،وإيعازي لمجموعة من المث فين والكوادر الجامعية بإنشاا جامعة الكوفدة التدي كدان
يع ددد عليهددا اآلمددال لمصددلحة العددراقيين ال د ين يعملددون لتكددوين دولددة تعبددر عددن التطددور
المعرفي ،والتأهيل للوصول إلى الحكم ،ولكن حكومة البعدث مدا أن وصدلت إلدى السدلطة
اجتثددت ه د ي الجهددود التددي كانددت أغلبهددا مددن وحددي اإلمددام الحكدديم ألنهددا أحسددت باآلمددال
المع ددودا عليهددا فددي المسددت بل ،خاصددة إ ا ُوف ددت بتخددريج جماعددة تمتلددك ال ابليددة العلميددة
والسياسددية ،فسدديكون الخطددر المددداهم الجتثدداث الفكددر المسددتورد مددن خددارج الددوطن مهمددا
كانت هويته ،وسيكونوا هم أو َل ضحايا ه ي التوجهات المرجعية الدينية.
وال يغرت عن بالنا أنه سدم بافتتداح مشدروع مدرسدة دينيدة باسدم (دورا العلدوم
اإلسالميةن تعتمد الطري ة الحديثدة فدي التعلديم بمنداهج حوزويدة مدع إضدافة بعد

العلدوم

الحديثة كالرياضيات والتاريخ اإلسالمي والجغرافية من العلوم التي ما كاندت م دررا فدي
الجامعدة العلميددة ،وتعدد هد ي بدادرا فريدددا مدن نوعهددا ال يجدرؤ كددل واحدد علددى ال يدام بهددا
ضمن النظم الحوزوية الجديدية.
المحطة الثانية -اتساع آفاق وكالئه في العراق ليكون على صلة بأمته..
وطبيعي أن تكون للمرجعية العامة وكالا في المناطق إلتي يتواجد فيهدا م لددوي،
وكما أت كر أن عدد الوكالا في عهد مرجعية اإلمام الراحل السيد أبو الحسن االصدفهاني
لددم يتجدداوز العشددرين شخص داً ،تسددنموا مناصددبهم فددي المحافظددات الجنوبيددة والوسددط مددن
العراق ،وكلهم من العلماا األعالم ،ومن أسر معروفة في األوساط العلمية ،ولكن هدوالا
بحكددم منددزلتهم العلميددة كددان تحددركهم االجتمدداعي محدددودا ،وخاصددة فددي التن ددل بددين مدددن
وقرى تلك المحافظة ،ومن هنا كانت عالقات المجتمع العراقي بالمرجعية عالقة مرتبطة
بمدى عالقة الوكيل بالمرجعية ،باإلضافة إلى محدودية قنوات االتصال األخرى بمجاميع
النا
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في المحافظات.

وحين تولى اإلمام الراحل السيد الحكيم المرجعيدة أهدتم قبدل كدل عمدل إصدالحي
هو توسديع آفداق وكالئده بحيدث تشدمل أكثدر مددن وقدرى الجندوت والوسدط بغيدة التعدرف
بصددورا أكثددر علددى أحددوال األمددة مهمددا أمكددن ،ومعالجددة مشدداكلهم ،عددالوا علددى التوجيدده
الديني ونشر الدوعي الفكدري .وبهد ي الطري دة تمكندت مرجعيدة اإلمدام الحكديم مدن توثيدق
العالقة الوجدانيدة واالرتبداط الفكدري والدديني بدين األمدة والمرجعيدة ،والد ي تجلدى عبدر
الحضور الجماهيري عند حدوث ما ي تضي حضورهم دعما للمرجعية ولطروحاتها.
وهنا سدؤال ي فدز ،لمدا ا لدم تسدتفد المرجعيدة مدن الجمداهير حينمدا وقفدت السدلطة
البعثية منه موقفا ً سلبيا في أواخر عام 1969؟
واإلجابة على ه ا السؤال يكمن في إن اإلمام الحكيم –بعد مداوالت ومشداورات
مع مستشاريه -قرر تجنت إثارا حرت غيدر نظاميدة لعددم تدوفر قيدادا عسدكرية وسياسدية
كافيددة إلدارا مثددل هد ي المعركددة فددأوعز إلددى وكالئدده بعدددم التحددرك المضدداد حفاظددا علددى
األرواح مددن المخططددات الخارجيددة المرسددومة ،والتددي انتهددت بحكومددة صدددام وتصددفياته
ألتباع مدرسة أهل البيت (عن بما ال يخفى على أحد ،والم ابر الجماعية شاهدا آثام الحكم
ألصدامي.
المحطة الثالثة – موقف مرجعية اإلمام الحكيم من التيارات الوافدا..
بعد انتهاا العهد الملكي وإطاللة العهد الجمهوري ووصوله إلى السلطةا و تنف
الشعت العراقي الصعداا اعت ادا منا جميعا أن عهد الحريدة سيشدمل الدوطن ،ورافدق هد ا
التصددور المرتجددل شددحنات مددن الكتددت المسددتوردا تحتددل أرصددفة شددوارع مدددن العددراق،
وخاصة بغداد ،وكانت تلك الكتت تحمل في طياتهدا أفكدارا وتعدار يدف عدن إيدديولوجيات
مختلفة ،ولي

بالغريت أن ينهال أفراد الشدعت علدى هد ي الكتدت قدرااا للتعدرف علدى مدا

فيها ،ولعل الكثير منها تهدف إلى غسل أدمغدة العدراقيين البسدطاا ،منهدا مدا يصدطدم مدع
ع يدا العراقيين ،ومنها ما يكهرت أفكارهم بمدا تفدرر دروت أحالمهدم ورودا مصدنوعة
ال تحمل طعما وال رائحة.
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وهناك مشكلة خطيرا تفاعلت بالتظاهرات العارمة إلتي انساقت مع جو الحريدة
إلتددي اسددتفادت مندده األحددزات والتكددتالت المنتظمددة وغيددر المنتظمددة لهد ي الدولددة أو تلددك،
ظاهر بعضها السالم وباطنها الع ات ،وكادت الفترا العصيبة بما راف ها من م سي تطغى
علددى الشددارع العددام بالفوضددى العارمددة ،واالسددتهتار بددال يم اإلنسددانية فضددال عددن الدينيددة،
وبدت م دمات العواصف الهوجاا تأز في البالد.
فما كان من المرجعية الدينية ،والمتمثلة باإلمام الحكيم إال أن ي دوم بعمدل مدا فدي
مجابهة ه ا التيار بطرق متعددا:
 -1طبع الكتت التي تتبنى الفكر اإلسالمي والع يدا والوطنية ،وإقامة معار
للكتات العربي واإلسالمي ،وكتت التراث.
-2ع د ندوات عامة تعالج األجواا الطارئة التدي بددأت تثيدر الفوضدى ،وانتشدار
الطائفية الم يتة ،واألعمال االستفزازية التي أرعبت المواطن.
 -3إنشدداا مكتبددات عامددة فددي مدددن العددراق الرئيسددية ،وتوجيدده النددا

إلددى قددرااا

الكتت التي تحفظ ال هنية العامة من االنجرار وراا العاصفة.
-4إقامة احتفاالت عامة بمناسبات كرى مواليد أالئمة ووفياتهم.
 -5تشددجيع المددؤلفين والكتّددات علددى إصدددار مددا يمكددن إصددداري فددي جميددع أنددواع
المعرفة ،وخاصة التي لها عالقة بالواقع المعار ،ومناقشة ما يصدر من إعالم مضاد.
 -6إلزام كافة وكالئه أن يتحدثوا في المساجد والحسدينيات بمدا يفندد الحملدة التدي
شنت على اإلسالم بعنوان التطور والحداثة.
ه ي األمور العديدا لم تكن في واقعها مجرد عملية رد فعل لتلك الهجمة الشرسدة
التي راف ت التحرك ال ي حدث مباشرا بعد انتهاا العهد الملكي ،وقيام النظام الجمهوري
الد ي عدانى منده المواطندون العراقيدون أندواع الضديم والتعسدف واالسدتبداد والدكتاتوريدة
والد ل .بددل هددي مخطددط لتكددوين رأي عددام محددافظ ومتدددين يحمددل الحد

السياسددي والهددم

الديني .ه ا على الصعيد الوضع الداخلي.
المحطة الرابعة -صالته على الصعيد الخارجي يمكن إيجازي باآلتي:
أوال  -تشجيعه لحركات التحرر على المستوى العربي واإلسالمي..
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فددي الخمسددينات مددن ال ددرن الماضددي وحتددى نهايددة السددتينات ،وهددي أوج زعامددة
اإلمام السيد الحكيم حدثت في العالم العربي واإلسالمي قضدايا مصديرية هامدة لهدا أثرهدا
في الوضع العالمي ،كموضوع الثورا الجزائرية ،والعدوان الثالثي على مصدر ،وانتهداا
العهددد الملكددي فددي مصددر ومدديالد العهددد الجمهددوري فددي العددراق ،وقضددايا االن البددات فددي
سوريا .ومشكلة تحرير فلسطين ،وال ضاا على اإلمامة في الديمن ،وغيرهدا مدن ال ضدايا
إلتي تخص العالم العربي ،كان اإلمام الراحل السيد الحكديم يعيشدها ويهمده اسدت رار تلكدم
البلدان بما فيه خير العباد والبالد ،وقد ساهم مساهمة فعالة فدي تلدك األحدداث برسدائله أو
وفودي.
ثانيا -وك لك كان موقفه من األحداث العامة إلتي اجتاحت بع

الدول اإلسالمية

وخاصة فيما يتعلق بإيران ،وتشجيعه نهضتها اإلسالمية إلتي فجرها اإلمام الراحل السيد
الخميني – تغمدي ح برحمته -واعتداا الشاي اإليراني على العلماا األجالا في مدينة قدم،
وترحيبه باإلمام الخميني حين انت اله إلى النجف وبوساطة منه.
وبالنسبة لما يحدث في باكستان والهند فكان يتابع مدا يحددث هنداك نظدرا ً لوجدود
عدددد كبيددر للمسددلمين الشدديعة فيهمددا ،وكددان يدددعو دائمددا إلددى االسددت رار ومعالجددة ال ضددايا
الناجمة من التوتر الم هبي ،أو االجتماعي أو اإلثني ،وك لك ما يحدث من صراع مريدر
في كشمير ،وأفغانستان وغيرهما من الدول اإلسالمية ف د كان يحرص كل الحرص على
متابعة الحلول التي تتعثر أمام تضارت األحدزات والتكدتالت ،وانعكاسدها علدى المسدلمين
من أخطار ودمار.
المحطة الخامسة -ل ااي مع المسئولين وعلى مستوى الملوك ورو ساا الجمهوريات..
وكان سيدنا الراحل اإلمام الحكيم م تنعدا ً بالم ولدة المشدهورا ":إ ا رأيدت العلمداا
علددى أبددوات الملددوك ف ددل بددئ

العلمدداا وبددئ

الملددوك ،وإ ا رأيددت الملددوك علددى أبددوات

العلماا ف ل نعم الملوك ونعم العلماا".
كددان المتعددارف أن يلت ددي المراجددع والعلمدداا مددع الوافدددين إلددى زيددارا النجددف أو
بمهمة خاصة معهم على األعم األغلت في الحرم العلوي ،أثناا زيارا الوافد لإلمدام أميدر
المؤمنين عليه السالم ،وب لك يعتبر عدم قصد من أي طرف لعخدر ،وكدان آخدر اجتمداع
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حصل من ه ا النوع بعد تتويج الملك فيصل الثاني ،حيدث الت دى مدع خالده عبدد اإللده فدي
الحرم العلوي مع المراجع والعلماا ،وكان مع اإلمام الحكيم آية ح المرحدوم الشديخ عبدد
الكريم الجزائري ،وآية ح السيد علي بحر العلوم وبعدها لم يلتدق اإلمدام الحكديم مدع أحدد
من الرؤساا والشخصديات مهمدا كاندت درجدتهم إال فدي بيتده فدي الكوفدة اوالنجدف ،وسدن
ب لك سنة حسنة تجسيدا للم ولة السالفة ال كر ":إ ا رأيت العلماا.".....
المحطة السادسة -هل كان اإلمام الحكيم يرعدى الحركدة اإلسدالمية ،أو يددعو إلدى
حكومة شيعية؟
الواقع أني طيلة الدزمن الد ي كندت مدن الحل دة الخاصدة لإلمدام الراحدل مدا رأيتده
يوما ً يمنع أحدا من التعاون مع الحركة اإلسالمية ،ولم يكتت شيئا ً ضدها ،بل العكد
كان يعلم أن بعد
نستعين ببع

أنده

وكالئده مدن الحركدة اإلسدالمية ،كمدا لدم يمنعندا مدن التعامدل معهدا ،و
رموزها في تحرك المرجعية ب ضايا الوطن ،ومعارضة الحكومدات إلتدي

يعلن السيد عدم رضاي عنها ،كمدا كدان يسدت بل رموزهدا فدي كثيدر مدن المناسدبات ،وكدان
رحمه ح مرجع 0/090من جماهيرها.
إما بالنسبة إلى الدعوا إلى حكومة وطنيدة فدأ كر قضدية واحددا يسدتطيع اإلنسدان
أن يستفيد منها جوابا ً له ا السؤال ال ي تكرر على لسان أكثر مدن واحدد ،ويدتلخص :بأنده
فددي عهددد رئاسددة عبددد السددالم عددارف اشددتد التددوتر بددين المرجعيددة وبيندده ،ولعلدده بسددبت
ال رارات االشتراكية التي أصدرها ،حين رأى سدماحة السديد فيهدا غمطدا ً لح دوق الندا ،
وتنفي ا ً لطائفيته الشديدا مع الشيعة ،شجت سماحته لدك ،وأضدربت النجدف وبعد

مددن

اريددد بدده
الجنددوت والوسددط تأييدددا ً لموقددف السدديد الحكدديم وشددجت العمددل الحكددومي أل د ي ُ
مصادرا أمالك بع

تجدار الشديعة فدي بغدداد ،وعلدى أثدر لدك صدرح عبدد السدالم بأنده

سددوف ي ددف مددن المرجعيددة موقف دا ً قاسدديا ً فددي المسددت بل ،وقددد أثددار تهديدددي المددبطن أتبدداع
المرجعية وتطاو َل َ ي غير المؤدت على مرجعيدة الشديعة ،فمدا كدان مدن أهدالي المشدخات
وال ادسية ونواحيهما في محافظة الديوانية إال أن هاجموا دوائر الدولةا فدي هد ي المنط دة
واحتلوها ،وعند ما وصل نبداا لدك إلدى سدماحة السديد ،أمرندي وولددي السديد محمدد بداقر
شددهيد المحددرات أن ن د هت إلددى المنط ددة وننهددي اإلضددرات ونخلددي دوائددر الحكومددة مددن
المحتلين ،ولم ي بل الن ار في لك ،وامتثاال ألمر اإلمام نف نا ما أرادا وبعد عودتنا الت ينا
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ي و سدألناي عددن السدبت ،فددرد عليندا  -رحمدده ح -هدل هيئددتم مسدئولين لهد ي المهمدة لددو أن
األمر صار بيدكم ،أو تعطوي ل مة سائغة لغيركم .كما ل فها الغير من قبل؟ وفهمنا مغزى
رأيه وصحته ،وأخ نا نه كل شيا لمثل ه ا الموقف وقد عملنا من لك اليوم إلى تهيئة
مجموعددة له د ا الغددر

 ،وقمنددا باختيددار عدددد مددن السياسدديين وشدديوخ العشددائر والمث فددين

واألكاديميين ،ولكن أ نات البعث كانوا لنا بالمرصاد ،فاعددموا مدن أعددموا وسدجنوا مدن
سجنوا وهرت منا من تمكن من لدك وفشدل مشدروع تصدحي المسدار الحكدومي حيند اك
من التعصت الطائفي الخبيث.
ومن ه ا الموقف وغيري من الحوادث التي عشناها في تلدك المرحلدة أعت دد أن
سماحة السيد المرحوم الكبير كدان يتمندى أن تصدل مجموعدة مدن المسدئولين الشديعة إلدى
سدا الحكم ليُرفع عنهم الغبن ال ي أصابهم بداية من تشكيل ما يسمى بدـ " الحكدم الدوطني
" ،وإلى يوم س وط نظام الطاغية نزيل جحور الجر ان.
نحن ال نريد ألنفسنا أن نكون طائفيين أو هددامين لهد ا الدوطن ،وإنمدا نريدد ح ندا ً
المضدداع فددي تخمددة ورثددة الحكددم العثمدداني الغددابر ،وال د ين يحاربوننددا اليددوم بمددا يسددمى
بالم اومة المجرمة إلتي وجهت حرابها وسدياراتها المفخخدة وهاوناتهدا وانتحاريهدا الد ين
تسددتوردهم اليددوم عصددابات صدددام وجالوزتدده .أقددول لهددم وبكددل صددراحة ،أن أحالمكددم
اإلجراميدة ال يمكدن قبولهدا فهدي مرفوضدة رفضدا قاطعداً ،.فالم دابر الجماعيدة ،وأعمدالكم
المشينة ال اتلة ،وقدتلكم الشدعت علدى الهويدة ،وإعمدالكم الطائفيدة الم يتدة ال يمكدن نسديانها
وسنب ى معاهدين سيدنا الراحل اإلمام الحكيم أننا على خطه وصبري بما تحمله من الزمر
الخائنة نسير ،ونعاهد ح سبحانه على لك.
وإلددى روحدده الطدداهراا والشددهداا األبددرار مددن أنجالدده وأسددرتها وجميددع شددهداا
معركة الحرية والشرف من بيوتات النجف أو العراق المضام من عهد صدام إلى أرواح
أولئك جميعا الفاتحة.

167

ثانيا  :اية ح العظمى السيد محمد باقر الصدر
بسم ح الرحمن الرحيم
(( من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدو ح عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر
وما بدلوا تبديالنن
صدق ح العلي العظيم
الحمدددد هلل رت العدددالمين والصدددالا والسدددالم علدددى محمدددد رسدددول األمدددينا وآلددده الغدددر
الميامينا وصحبه المنتجبين.
السالم عليكم أيها األخوا واألخوات ورحمة ح وبركاته .
فدددي هددد ي األمسدددية الشددداحبة الحزيندددةا التدددي تلفهدددا الددد كرى الرابعدددة الستشدددهاد األمدددام
السددددديد محمدددددد بددددداقر الصددددددر "رضدددددوان ح عليددددده" ينع دددددد المدددددؤتمر األول للشدددددهيد
الصددددر فددددي لنددددن تحددددت شددددعار "كدددل ار
خطدددى المج لددد

كددددربالا وكددددل يدددوم عاشددددوراا" وعلددددى

األعلدددى للثدددورا اإلسدددالمية فدددي العدددراقا وفدددي ظدددل قيدددادا أمدددام األمدددة

اإلسالمية ومفجر ثورتها السيد الخميني دام ظله العالي .
ومدددن منطلدددق هددد ي الثوابدددت األساسدددية للحركدددة اإلسدددالمية البندددااا األصددديلة التدددي تحدددد
مسددديرتنا الرسدددالية النضددداليةا وكفاحندددا الجهدددادي مدددن أجدددل تح يدددق غايتندددا المنشدددوداا
وهدددي أقامدددة حكدددم العددددل اإللهدددي فدددي الدددوطن اإلسدددالمي الكبيدددرا وفدددي الم دمدددة عراقندددا
الغاليا ولعلنا نستطيع ان نوجز تلكم المبادع بما يلي:
أوالً  :األيمدددددان الكامدددددل والتائيدددددد المطلدددددق ب يدددددادا األمدددددام الخميندددددي العظددددديم لألمدددددة
اإلسددددالمية أمامددددا وقائدددددا ً ورائددددداًا نظددددرا ً لكوندددده الشخصددددية الفريدددددا التددددي أفرزتدددده
الظدددروف المعاشدددةا والسددداحة اإلسدددالمية لتحمدددل المسدددؤولية ال ياديدددة لكدددل الجمددداهير
المسلمة على اختالف أرائهاا وميولهاا وأقطارهاا ومواقعها .
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ول ددد أثبتددت األحددداث التاريخيددة التددي مددرت علددى األمددة اإلسددالمية فددي إيددران بسددالمة
ال يددداداا ونضدددجهاا وبعدددد نظرهدددا وشدددم وليتهاا إضدددافة إلدددى عمدددق األيمدددان الرسددددالي
ال ي تتجلى فيها .
ّ
تكددون ظدداهرا رائعددةا قددد لددما تفرزهددا األعددوام إال نددادرا ً فددي خضددم
وهددي بمجموعهددا
األحداث المصيرية.
لددد لك فدددان علدددى األمدددة اإلسدددالمية المجاهددددا أن تلتدددف حدددول هددد ي ال يدددادا المخلصدددةا
وتؤكدددددد لهدددددا االن يددددداد فدددددي مسدددددارها الجهدددددادي فدددددي مواجهدددددة االسدددددتعمارا والظلدددددما
واالنحددددرافا والطغيددددان حتددددى يتح ددددق لهددددا النصددددر فددددي األهددددداف اإلنسددددانية النبيلددددة
وتثبيدددت المثدددل اإلسدددالمية العليددداا وقيمددده الرفيعدددةا وتددد وت فيهدددا كمدددا أوصدددى شدددهيدنا
الصدر " وبوا في األمام الخمينيا كما ات هو في اإلسالم" .
ثانيــدددـا ً  :أن الشدددهيد الصددددر فددد ي حياتددده العلميدددة والعمليدددة كدددان لددده الددددور المميدددز فدددي
تجسددديد الحركدددة الدينيدددة الرائددددا لألمدددة فدددي العدددراق ا فهدددو مدددن جهدددة عدددالم كبيدددرا لددده
موقعددده العلمدددي فدددي الحدددوزات العلميدددة الدينيدددة فدددي النجدددف االشدددرفا وكدددربالاا وقدددما
وخرسددددانا وطهددددرانا وغيرهددددا مددددن مراكددددز المرجعيددددة األماميددددةا باإلضددددافة إلددددى
ا شددددتهاري الواسددددع فددددي المراكددددز العلميددددة األخددددرى كدددداألزهر الشددددريف فددددي مصددددر ا
وجامعدددة ال دددرويين فدددي المغدددرتا والمجتمعدددات اإلسدددالمية ات الطدددابع العلمدددي فدددي
سددائر الدددول اإلسدددالمية والعربيددةا وكددان لعطائددده الفكددري ال دديم المتجسدددد فددي مؤلفاتددده
الرائعددة المتنوعدددة األثددر الكبيدددر فددي اشدددتهاري وتعريفددها بحيدددث أصددبحت "فدددي حياتددده"
مدددادا حيدددةا وموضدددوعا مخصصدددا للتددددري

والمددد اكراا سدددواا فدددي أوسددداط الحدددوزات

العلميدددة الدينيدددةا أو فدددي أروقدددة الجامعددداتا والمسددداجدا وحل دددات الشدددبات فدددي اغلدددت
األقطددددار اإلسددددالميةا وخاصددددة العددددرق منهدددداا وبعددددد م تلدددده أصددددبحت مراجددددع ثبددددت
يعتمدددددها العلمدددداا والبدددداحثون فددددي نتدددد اجهم ودراسدددداتهما لمددددا تضددددمنته مددددن أصددددالة
فكريةاوعمق في البحثا وجدا في األدااا وروعة في األسلوت .
ومدددن جهددددة أخدددرى ف ددددد كدددان يعددددير المجتمدددع اإلسددددالميا وأبعددداد التحددددرك المضدددداد
عليدددها ويضدددع فدددي أولويدددات اهتماماتددده توعيدددة األمدددة إسدددالميا ا وبنددداا طليعدددة مث فدددة
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مدددن الشدددبات المدددؤمن لتحمدددل المسددد ؤولية فدددي رسدددم خدددط إسدددالمي هدددادف تسدددير عليددده
الجمددددداهير المسدددددلمةا الملتزمدددددة لغدددددر

أداا رسدددددالتها  .ومدددددن اجدددددل اعمدددددل بجدددددد

ومثابرا.
"وبمسددداعدا أخوانددده المجاهددددين" لخلدددق حركدددة إسدددالمية فاعلدددة ا أثدددرت علدددى السددداحة
الجهاديدددة فدددي العددددراق وامتددددت جدددد ورها إلدددى خارجددده لددددبع

األقطدددار اإلسددددالميةا

وأثبتدددت و جودهدددا الحدددي فدددي الميددددان العلمددديا والتحدددرك الجهدددادي فدددي م ارعدددة الظلدددما
والباطددددلا ومجابهددددة الظددددالمين والطغددددااا بحيددددث جسدددددت الصددددراع السياسددددي بكددددل
أبعادي مع السلطات الكافرا من أجل إس اطها تمهيدا ً ال قامة حكم اإلسالم .
وكاندددت حياتددده الغاليدددة ثمندددا لهددد ا الددددور الرسددداليا وال يدددادا المؤمندددة الرشددديداا ف دددد
اغتالددده صددددام رئدددي

نظدددام البعدددث العراقدددي امتثددداال ألمدددر أسددديادي المسدددتعمرين فدددي

مثل ه ا اليوم .
وأيمانددا بمكانددة ه د ا العلددم الف د ا والرائددد الكبيددرا فأننددا نؤكددد علددى اعتبددار الشددهيد السدديد
الصددددر رمدددزا ً حيدددا ل ضددديتنا العراقيدددةا ومفجدددرا ً لثورتندددا اإلسدددالميةا ومشدددعال ينيدددر لندددا
الطريددق فددي مسدديرا النضددال الطويددل فددي سددبيل الع يدددا .وفدداا منددا لمددا ب لدده مددن فندداا
تددددام للمصددددلحة العليددددا لإلسددددالم والمسددددلمين فددددي العددددراقا واعترافددددا بح دددده علينددددا فددددي
ترسددددديخ الثدددددورا اإليمانيدددددة فدددددي أعمددددداق اإلنسدددددان العراقدددددي المدددددؤمن المتطلدددددع إلدددددى
المست بل الزاهر بالحكم الصحي لمجتمع العزا والكرامة .
ثالثــدددـا ً  :العمدددل الجدددادا والمخلدددص مدددن أجدددل انتصدددار ال ضدددية العراقيدددة المعاشدددة علدددى
أسدددددا

األولويدددددة فدددددي سلسدددددة قضدددددايانا المصددددديرية اإلسدددددالمية العامدددددةا وبصدددددفتنا

المسددددئولين عنهددددا بالدددد ات الن العددددراق هددددو المددددوطن األصدددديل لنددددا وتربددددة أجدددددادنا
وإبائنددداا وموئدددل أوالدندددا وأحفادندددا ا والبدددد ان ال نهددددأا وال ن دددر حتدددى نسددد ط الباطدددل
وحزبدددده ونعيددددد لدددده "جنوبددددها وسددددطها وشددددماله" وجهدددده المددددؤمن وطابعدددده المشددددرقا
ونددددزي عندددده الهيمنددددة االسددددتعماريةا وتثبيددددت قواعددددد اسددددت الله الددددداخلي ا وسدددديادته
الخارجيددةا و لددك مددن خددالل ممارسددة أفددرادي حريددة اإلدارا فددي اختيددار نوعيددة الحكددم
الددد ي يرتضددديه لنفسدددها والشدددكل الددد ي ي بلددده لحكومتدددها وبمدددا يطمدددئن مدددن االنحدددراف
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عدددن الخدددط السدددليما وأبعدددادي عدددن أخطدددار األهدددوااا والتيدددارات المنحرفدددة التدددي ال تمثدددل
واقع األمة وطبيعة مجتمع اإلنسان الحر .
رابعــددـا ً  :ولمدددا كددان المجلددد

األعلددى للثدددورا اإلسددالمية فدددي العددراق يمثدددل طموحدددات

اإلنسددد ان العراقدددي المخلدددصا ويح دددق األهدددداف النبيلدددة التدددي سدددعى وجاهدددد مدددن أجدددل
تح ي هدددا األجدددداد واإلبددداا مدددن قبدددلا علدددى دربهدددم الشددداق األبنددداا واألحفددداد قافلدددة تلدددو
قافلدددةا وكوكبدددة اثدددر كوكبدددةا ومدددا زالدددت مواكدددت الشدددهداا تتدددرى سددداعة بعدددد سددداعة
تحمددل شددموخ مجلدد

الثددورا العراقدديا فددان مددن مبددادع االلتددزام الع ائدددي أن ننصددهر

فدددي أطدددار هددد ا العندددوانا ونددد وت فيددده أفدددرادا ً وجماعددداتا ليكدددون قدددوا هائلدددةا وسدددلطة
فاعلددة فددي تجسدديد العمددل الجهددادي مددن اجددل تحريددر الددوطن الغدداليا وتخلدديص األمددة
المظلومددة والرازحدددة فدددي سدددجن صددددام الكبيدددر وتمكينددده مدددن ممارسدددة مركدددزي ال يدددادي
قددددي خصددددوص ال ضددددية العراقيددددة فددددي ضددددوا تجربددددة الثددددورا اإلسددددالمية المسدددديراا
والثبدددات علدددى واقدددع الثدددوراا ومفاهيمهدددا العادلدددة .وان أي انحدددراف عنددده "وبعدددد تائيدددد
الدددولي الف يددده لددده" يعتبدددر انحرافدددا عدددن خدددط الشدددرعية العامدددةا ودورهدددا الكبيدددر فدددي
إرساا قواعد المجتمع اإلنساني .
خامسـدددـا ً  :وحيدددث أن الثدددورا اإلسدددالمية فدددي إيدددران ب يدددادا زعددديم األمدددة ومرجعهددداا
ومؤسددد

دولتهدددا األمدددام الخميندددي كاندددت انطالقدددة جبدددارا هدددزت العدددالم كلدددها وأقضدددت

مضدددجع االسدددتكبار وأعوانددده وهدددددت عدددرر الطغددداا الكبدددار والصدددغارا فدددي المنط دددة
وخارجهددددا كمددددا عبددددرت بوضددددوح عددددن ظدددداهرا رائعددددة فسددددحت المجددددال فددددي أرجدددداا
الددددوطن اإلسددددالمي الكبيددددر إلددددى امتددددداد واقعددددي للصددددحوا اإلسددددالمية شدددددت العيددددون
المرعوبدددة إليهددداا وزرعدددت الهلدددع فدددي نفدددو

حكدددام األنظمدددة فدددي المنط دددة خاصدددةا

وعليندددا "ونحدددن نطلدددت هددد ي الثدددورا الشدددريفة" أن نخلدددص لهدددا بكدددل أيمدددانا ونلتفدددت
حولهددددا حمايددددة لهددددا مددددن كيددددد األعددددداا ولتكددددون فددددي واقعنددددا العملددددي مددددثالً لتطلعاتنددددا
اإلسدددالميةا ونبراسدددا ً لمسددديرتنا الثوريدددةا وأمدددال مشدددرقا لطموحندددا المسدددت بليا وسدددندا ً
داعما ً لتحركنا النضالي في سبيل إس اط نظام صداما وحزبه الكافر .
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سادسـددـا ً  :أيجدداد صدديغة مشددتركة للعمددل الموحددد بددين كددل الفصددائل اإلسددالمية الفاعلددة
فددي السددداحة إضدددافة إلدددى العلمددداا والـــــــــــــدددـ وتثبيدددت قواعدددد أساسدددية لهدددا بكدددل فئاتددده
وم اهبه
يمكددن للكددل أن يندددمج مددن خاللهددا فددي أطددار موحددد يجمددع الكلمددةا ويددرص الصددفا
طالمدددا وان الجميدددع يعمدددل فدددي سدددبيل حا ومدددن أجدددل أعدددالا كلمتددده وترسددديخ حكمددده
العادل .
ونحسدددت أن السدددير علدددى خطدددى المجلددد

األعلدددى للثدددورا اإلسدددالمية فدددي العدددراق هدددو

األطروحدددة السدددلي مة لتح يدددق هددد ي الغايدددة وتأكيدددد المحتدددوى الثدددوري لكدددل ال طاعدددات
اإلسالمية ات األثر الفاعل في ميدان العمل العراقي .
وفددددي هدددد ا الصدددددد يجددددت أن ال نسددددتهين بكددددل إنسددددان يحمددددل فددددي أعماقدددده شدددديئا مددددن
الدددوعيا والتوجددده الع ائدددديا فالشدددجرا ال تكدددون فدددي بددددايتها إال نبتددده صدددغيرا تنمدددو
وتكبددر علددى مددر ور األيددام  .ومددن الضددروري أن نهددتم بهددؤالاا ونددوليهم العنايددة بغيددة
إن ا هم من شباك الصيادين المأجورينا وأحابيل دعاا الباطل .
أيها األخـوا واألخـوات :
أن هددد ي المبدددادع السدددتة "والتدددي أوجزتهدددا لكدددم" هدددي الثوابدددت األساسدددية لمؤتمرندددا هددد ا
ويلزمندددا جميعدددا العمدددل الجددداد والسدددعي المت واصدددل علدددى تح ي هدددا ا وتجسددديدها ا لدددو
أردندددا صددددقا تحريدددر وطنندددا الغدددالي مدددن نظدددام ال مدددع واإلبدددادا واإلرهدددات ا وإقامدددة
حكم العدل اإللهي في إرجائه .

وأخيراً:
فباسم لجنة إحياا أسبوع الشهيد الصدر ومنظمي المؤتمر أقدم وافر الشكرا وعظيم
الت دير لحضرات األخوا األجالا واألخوات الكريمات ال ين ساهموا في إحياا ه ا
المؤتمر وإقامتها سواا منهم المحاضرين والمتحدثينا أو المشاركين في الحضور أو

172

المسيراا أو المنظمين له واخص منهم وفد المجل

األعلى للثورا اإلسالمية في العراق

ال ي يتفضل بالمشاركة الجادا في هـ ا المؤتمـر راجيـا مـن ح سبحانـه أن يســدد خطى
الجميـع لمــا فيــه الصــوات .
والسالم عليكم ورحمة ح وبركاته .
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الشهيد الصدر في كراي التاسعة
بسم ح الرحمن الرحيم
فددي هدد ي األمسددية الشدداحبةا وبعددد مددرور تسددع سددنوات بكددل فصددولها المددرا والمره ددة
تطدددل عليندددا الددد كرى التاسدددعة الستشدددهاد الرائدددد ال يددداديا والمعلدددم الهدددادفا والشدددهيد
الرسددداليا آيدددة ح العظمدددى السددديد الصددددرا وأبنائددده األحدددرار فدددي كدددل مكدددان يحيدددون
كراي بإصرارا وعزما وتحدي .
لمددا ا هدد ا اإلصددرارا والتحددديا والعددزم علددى إحيدداا هدد ي الدد كرى مددن قبددل الجمدداهير
اإلسالمية المؤمنة بريادا وقيادا الشهيد الصدرا ألنه :
 .1تجديدددد العهدددد مدددع رائدددد المسددديرا اإلسدددالميةا الددد ي بددد ل وارخدددص نفسددده لإلسدددالم
((ال ضيةنن  .فاالستشهاد يجت أن يكون ((وسيلةنن ا ال((غايةنن .
 .2العدددودا إلدددى معدددالم المدرسدددة الفكريدددةا واألطروحدددات العمليدددة التدددي كدددان يمارسدددها
مدددن خددددالل عطائدددده اثدددرا ولغددددر

تثبيددددت الصدددديغة الحيدددة لألمددددة فددددي مسدددديرتها

المبدئية عبر تاريخها الحديث .
 .3محطدددة مدددن محطدددات التأمدددل مدددن أجدددل الت يددديما واالعدددداد للمسدددت بل الددد ي نعمدددل
كلنا جاهدين للوصول إليها وإقامة حكم ح في الدنيا العريضة .
و ال شدددك أن سددديدنا الشدددهيد قدددد أعطدددى حركدددة اإلسدددالم التاريخيدددة زخمدددا رائعددداا
ومدددن الجمددداهير سدددالحا حضدددارياا وتدددرك ثدددروا إسدددالمية ومدرسدددة فكريدددة ثمدددرا
العطااا وافرا اإلنتاج .
المعلم الهادف .:
وإ ا كدددان السددديد الشدددهيد الرائدددد ال يدددادي فدددي توجيددده الحركدددة الفكريدددة التدددي أغندددت
المدرسدددة اإلسدددال ميةا ودفعدددت الجمددداهير المؤمندددة ب ضددديتها إلدددى واقدددع المسدددؤولية
الرسددالية فاندده إلددى جانددت لددك كددان طاقددة بركانيددة نحددو تحريددك إسددالمي مددن اجددل
تعبئددة األمددة فددي ظددرف هددو بأشددد الحاجددة إلددى هدد ي التوعيددة لمواجهددة المسددؤولية
وعلددى مسددتوى العمددل اإلسددالمي وأود أن أتوقددف لحظددات هنددا لددنعر تجربددة مددن
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ت جدددددارت العمدددددل اإلسدددددالميا والددددد ي كدددددان سددددديدنا الشدددددهيد اللولدددددت والمحدددددركا
والموجها و لك من خالل ثالث ن اط مركزية :
 .1التوجددده إلدددى تعبئدددة قطاعدددات الشدددعت ضدددمن االرتبددداط العددداطفيا والدددوالا مدددع
أهدددل البيدددت "علدددديهم السدددالم" والتددددأثير علدددى مشددداعر األمددددة فدددي المناسددددبات
الدينيدددةا واالسدددتفادا مدددن تعبئتهدددا سياسدددياًا واجتماعيددداا وتوظيدددف تلدددك الطاقدددة
الشددددددددعبية لدددددددددعم وإسددددددددناد المرجعيددددددددةا والحركددددددددة اإلسددددددددالمية فكانددددددددت
((االحتفاالتنن المظهر االبدى له ا التحرك .
 .2التركيددددز علددددى إعددددداد وتبنددددي النخبددددة الصددددالحة المؤمنددددة المؤهلددددة لصددددناعة
التحركا وقيادا الجماهير في المست بل من خالل ((الدورات التث يفيةنن ا
وكدد لك ملدد الفددراا الفكددري عددن طريددق تهيئددة المكتبددات العامددة فددي االمدداكن
التي توجد فيها ارضية صالحة لتنمية األمة .
 .3االسددددتفادا مددددن بددددث الددددوعي اإلسددددالميا ونشددددر المعرفددددة عددددن طريددددق بندددداا
المؤسسددات الث افيددة التددي يمكددن أن تشددد اإلنسددان إلددى واقعدده الدددينيا كتأسددي
المدددددار

علدددد ى اخددددتالف مراحلهدددداا وخاصددددة الجامعددددة مثددددل كليددددة أصددددول

الدددينا وجامعددة الكوفددة التددي ان دد

عليهددا النظددام الحدداكما وهددي الزالددت فددي

دور اإلعداد.
ـ كيف نفهم ه ا التحرك من خالل المنهج ؟!
مدددن المهدددم أن نفهدددم ونددددر

معدددالم هددد ا التحدددرك مدددن خدددالل المدددنهج الددد ي

رسمه ((رحمه حنن .
 .1كددددان يحدددداو ل الوصددددول إلددددى اغلددددت قطاعددددات األمددددة وتعبئتهددددا عبددددر وسددددائل
مختلفةا ومناسبة لمستوى تفكيرهم .
 .2كدددان يدددرف

التركيدددز علدددى مبددددأ أعدددداد النخبدددة كوسددديلة رئيسدددة مدددن وسدددائل

عمليدددة التغيدددر بددددون االمتدددداد إلدددى بددداقي قطاعدددات األمدددة التدددي يمكدددن تهيئتهدددا
وتجنيدها له ي المهمة الرسالية .
 .3كان يرى أن المرجعية الدينية تعتبر الغطاا الواقي للتحريك اإلسالمي .
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ه ي تجربة حية من التجارت التي عشناها مع الشهيد المعلم.
الشهيد الرسالي .:
أن شدددهيدنا الخالدددد موف دددا للغايدددة فدددي هددد ا التخطددديط الرسددداليا ول دددد رصددددت
ال ددددوى العالميددددة هدددد ا التحددددرك الرائدددددا وتبددددين لهددددم خطددددورا التحددددرك علددددى
مصددددالحهم فكددددان االجهدددددان علددددى قائدددددد المسدددديراا أمددددال مدددددنهم فددددي إي ددددداف
المسيرا.
السدددؤال الددد ي يبدددرز ونحدددن نجتمدددع هندددا ألحيددداا هددد ي الددد كرى  :كيدددف ن ددديم
تحركنا لنصرا شعبنا على ضوا أطروحة الشهيد الصدر؟
الشدددك أن شدددعبنا قددددم ومدددا زال ي ددددم المزيدددد مدددن العطددداا النضدددالي فدددي سدددبيل
تح يدددددق النصدددددر ومدددددن خدددددال ل مشددددداركة اغلدددددت فصدددددائل ال دددددوى اإلسدددددالمية
العراقيدددة فدددي عمليدددة صدددنع النضدددال  .هددد ي ح ي دددة ال يمكنندددا نكرانهدددا ا ولكدددن
علينا أن ال ننسى :
أن ال ضدددية العراقيدددة أ ا أريدددد لهدددا االسدددتمرار فدددي النضدددال والنهدددو

بهدددا

الى المستوى العالي البد من :
 .1التأكيددددد علددددى قددددوا الشددددعت ال اتيددددةا ووعددددى قياداتدددده واسددددت اللية قددددراري
السياسي .
 .2تدددرميم البيدددت اإلسدددالمي بالعمدددل كوحددددا بندددااا والظهدددور ك دددوا سياسدددية
موحدا تجمعها قواسم مشتركة كثيرا .
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 .3قبدددول األمدددر الواقدددع "الددد ي ت تضددديه المرحلدددة الحاليدددةا وان كاندددت مدددرا"
بالعمددددل المشددددترك مددددع ب يددددة قددددوى المعارضددددة العراقيددددة للوصددددول إلددددى
الهدفا وهو تحرير الوطن من براثن النظام الكاسر .
أننددددا نعددددير اليددددوم مرحلددددة خطيددددراا ودقي ددددةا وت تضددددى منددددا أن نكددددون
سياسددديينا بعيددددين النظدددرا وال نب دددى منغل دددين علدددى أنفسدددناا ونددددور فدددي
الحل دددة مفرغدددةا ويكفيندددا أنندددا ب يندددا سدددنواتا ولدددم نح دددق الهددددف الددد ي مدددن
اجلددده رفعندددا رايدددة المعارضدددة ضدددد النظدددام الصدددداميا وكاندددت النتيجدددة أن
النظددددام بدددداقا واننددددا ال نددددزال نددددراوح فددددي مكانندددداا وقددددد مزقنددددا األسددددى
وأجهز علينا اإلحباط .
أرجددو ح سددبحانه أن يأخ د بأيدددينا لمددا فيدده الصددوات ويح ددق أمدداني ف يدددنا الغددالي فينددا
للنهو
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بأعباا المسؤولية الرسالية وهو المدد وولي التوفيق

الرائد الشهيد .:
 هدددداهي الدددد كرى العاشددددراا وأبندددداا الصدددددر فددددي كددددل مكددددان يحيددددون كددددرى
بإصرار وعزم وتحدي
 لما ا ه ا اإلصرار ؟
 اندده تجديددد العهددد مددع ال ائدددا ال د ي ب د ل وارخددص نفسدده لإلسددالم وال ضددية
.
 اندده العددودا إلددى معددالم المدرسددة الفكريددة واألطروحددات العمليددة التددي كددان
يجاريها .
 انه محطة من محطات التأمل من اجل الت ييم واألعداد للمست بل .
الرائد المعلم والرسالي الهادف .:
الشدددك ان سددديدنا الشدددهيد قدددد اعطدددى حركدددة اإلسدددالم التاريخيدددة زفدددى وطاقدددة بركانيدددةا
وضدددد السددددانيه وسددددالما ً

حضددددارياًا تددددرك ثددددروا إسددددالميةا وتددددراث حضدددداري

ضددددخما ومدرسددددة فكريددددة ثددددروا معطدددداا وهدددد ا جندددداح واحددددد مددددن أجنحددددة التحددددرك
اإلسدددالمي وهدددو المعلدددم الفكدددري امدددا المعلدددم اآلخدددر هدددو التحدددرك العملدددي مدددن اجدددل
تعبئددددة األمددددة  .وددت ان أتوقددددف لحظددددات هنددددا لنعددددير تجربددددة مددددن تجددددارت العمددددل
اإلسالمي وال ي كان الشهيد الصدر اللولت والمحرك والموجه .
التوجددده إلدددى تعبئدددة ال طاعدددات الشدددعت مدددن خدددالل حل دددة االرتبددداط العددداطفي والدددوالا
مدددع اهدددل البيدددت (عن واالسدددتفادا مشددداعر قطاعدددات المجتمدددع مدددع المناسدددبات الدينيدددة
مددن تعبئتهددا سياسددياًا واالسددتفادا مددن تلددك الطاقددات الشددعبية كسدد ةد للمرجعيددة والحركددة
اإلسالمية .
االحتفاالت :
التركيدددز علدددى أعدددداد وتبندددي النخبدددة الصدددالحة المؤمندددة المؤهلدددة لصدددناعة التحدددرك
وقيادا الجماهير في المست بل من خالل أعداد (الدورات الث افيةن
االسددتفادا مددن ال طاعددات  -بددث الددوعي اإلسددالمي ونشددر المعرفددة عددن طريددق بندداا
المؤسسات الث افية كلية أصول الدين وجامعة الكوفة .
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ملددد الفدددراا الفكدددري للجمددداهير المؤمندددة مدددن طريدددق دعدددم مشدددروع المكتبدددات العامدددة
وحركة التأليف .
كيف نفهم ه ا التحرك من خالل المجتمع ؟!
 كددددان يحدددداول الوصددددول إلددددى اغلددددت قطاعددددات األمددددة وتعبئتهددددا عبددددر وسددددائل
مختلفة ومناسبة لمستوى تفكيرهم .
 كدددان يدددرف

التركيدددز علدددى مبددددأ أعدددداد الدددـنخبة كوسددديلة مدددن وسدددائل عمليدددة

التغير بدون االمتداد إلى باقي ال طاعات .
 كان يرى ان المرجعية الدينية تعتبر الغطاا الواقي لتحريك اإلسالمي .
ه ي تجربة من التجارت التي عشناها مع الشهيد المعلم .
الرائد الخالد :
الشدددك ان ال دددوى العالميدددة قدددد وصدددت هددد ا التحدددرك الرائدددد فكدددان االجهددداز علدددى قائدددد
المسيراا امالً منهم في اتصاف المسيرا .
السؤال ال ي من اجله نجتمع هنا ألحياا ال كرى
كيف ن يم تحركنا لنصرا شعبنا على ضوا أطروحة الشهيد الصدر ؟
الشدددك ان شدددعبنا قددددم ومدددا زال ي ددددم المزيدددد فدددي سدددبيل تح يدددق النصدددر مدددن خدددالل
مشدداركة اغلددت ال طاعددات اإلسددالمية فددي عمليددة صددنع النضددال هدد ي ح ي ددة ال يمكننددا
نكرانهاا ولكنه علينا ان ال ننسى
ان ال ضية العراقية إ ا أريد لها االستمرار والنهو

البد من .:

 .1االست اللية في العمل وال رار .
 .2تدددرميم البيدددت اإلسدددالمي بالعمدددل كوحددددا ا والتطدددور ك دددوا سياسدددية تجمعهدددا
قواسم مشتركة كبيري .
ـ وما محاوالت الميثاق الف
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سيدي أبا جعفر .....

1

األيددام الثي لددةَ الظدد ؤل المهددز
فددي كددرى استشددهادك الثانيددة عشددرا توقفددتُ برهددةً أرصددد
َ
ير"يشدديت
دزا َ السدداعاتؤا ال اتمددة
المعددالما تلددك التددي تمددر علينددا ونحددن فددي صددراعؤ ّ
ؤ
مر ؤ
دددتعطر
دددر " مددددع العددددد ؤد المتغطددددر ا والحدددداكم المد
ؤ
دددغيرا وي ُهددددرم فيدددده الكبيد ُ
مندددده الصد ُ
تا سدددوا ًا فدددي
إلراقدددة الددددما والد
دداظر ال مدددعؤ والتعددد ي ؤ
دددكتاتور الددد ي ال ي ّدددر إال علدددى مند ؤ
ؤ
ددااا ال يهدددم لدددك أبدددداًا أنمدددا المهدددم ان يكدددون
ددغار فدددي الرجدددا ؤلا أو النسد ؤ
ددار أم الصد ؤ
الكبد ؤ
الضدددحيةُ إنسدددانا ً عددددوا ً لددده أم صدددديقا اختلدددف معدددها أو تملدددق لدددها جاملدددها أو سدددكت
عنه .
دمارا مددن دوامدد ؤة إلددى أخددرىا
ول ددد حشددد علينددا هدد ا الطاغيددة كدد َل أسدداليت المددو ؤ
ت والدد ؤ
ددوطن " جنوبددد ؤها و وسدددط ؤها وشدددماله" بيدددتُ إال
ومدددن كارثددد ؤةا إلدددى نازلددد ؤة لدددم يبدددق فدددي الد
ؤ
أظهدددددددددددددر معالمددددددددددددد ؤها فكأنددددددددددددده أصددددددددددددديت بزلدددددددددددددزا ؤل .
الخدددددددددددددرات
وكدددددددددددددان
ُ
َ
هكددد ا يحلدددو للحددداكم ان يدددرى الدددبال َد خرابدددا ً يبابددداًا والندددا َ فيددده مواتددداا وليسدددت هددد ي
دددالا مددددن اإلسددددماع "ال أتددددرك الددددبال َد
دددر مددددن مددددراا وعلددددى مد ؤ
مبالغددددةُ قالهددددا بنفسدددده اكثد َ
ددوادر االنفدددراجؤ مدددن هنددداك
االقاعدددا ً صدددفعفاا وأرضدددا ً خاليدددة مدددن النا "وكلمدددا باندددت بد
ُ
األلدددم أ ُجهضدددت ب ددددرا أسدددياد ؤي وصدددانعي ؤها كدددي ال ي دددع
قلدددوت محروقدددةُ مدددن
تددددفعها
ُ
ؤ
العد ُ
ددور مدددن جديددددا
ددراق بيددد ةد أميندددةا تُعيدددد لفراتيددده رون َددده الضدددائعا وتبندددي مجدددديَ الم هد َ
وترسددم روعددةَ فجددر ؤي المسددروق بدداألم
مددددن ار

ال ريددت أنددتف

الجددر ُح ثددائراًا فددي كددل ب عددة

الددددوطنا ثددددورا ً تشدددددها السددددواع ُد السددددمرا تعمل ددددت فيهددددا اإلدارا العراقيددددة

األصددديلةا وحزنددددت أواصددددرهَا رو ُح األمدددام الحسددددين عليدددده السدددالما وأمتدددددت تشددددتعل
لهبدددا ً علدددى الطغدددااؤا تددددك معددداقلَهما وتهددددم ابرا َجهماإنهدددا(( انتفاضدددة شدددعبان ـ آ ار
عن الجبد ُ
ددان يهدددرع
المجيددددنن .وكاندددت درسدددا ً قاسددديا ً للبُغدددااا وت دددزم "خاللهدددا" المتفدددر ُ
سددده مدددن أعدددين المجاهددددينا ويحتمدددي وسدددط السدددراديت
مدددن مخبد ؤ
دداا إلدددى أخدددر يخفدددى نف َ
ت المضدطهدين .
كأنده ال نفد يخداف مدن لوعد ؤة المظلدومينا ومدن غضد ؤ

1

ـ الكلمــة التي ال يت في مهرجـان الشعر بمناسبة ال كرى الثانية عشر للشهيد الصدرفي قاعة ((بورجسترنن مساا
1992/4/16
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وحانددددة االلتفاتددددةُ لألسددددياد الدددد ين كددددانوا لدددده بدددداألم

أعواندددداًا وأصددددبحوا

اليددددوم أعدددددااا ان جمدددداهير "علددددي والحسددددين" تدددددك صددددر َح قائدددد ؤد الضددددروراؤا فُعدددد ّد
الخطددددر ال ددددادم أقددددوى مددددن الخطددددر الجدددداثم وسددددرعان مددددا أعطددددى المدددد َل المنهددددزَ م
ددددوتا
ددددف الجمددددداهيريا غطدددددار المددددد ُل المرعد ُ
((الضدددددو َا األخضدددددرنن ليددددددحر الزحد َ
وصدددال المنهدددزم المنكدددوتا اليلددددّي علدددى األعدددداا الددد ين أ لدددويا ودحدددروي وا ا قدددوي
علددى الهزيمددة النكددرااا بددل ُوجدده كالكلددت المسددعور علددى شددعت اعددزل إال مددن أيماندده
ق وطندددها فعددداث فسددداداًا ودمدددر عنددداداًا وكدددان مدددا كدددان
بع يدتدددها وحرصددد ؤه علدددى شدددرو ؤ
ُ
اللسددان مددن الحددزن
يتعددت
الحددرف مددن ماسدداتهاا
وضدديما يغددص
ومحددنا
مددن ويددالتؤا
ُ
ُ
ؤ
ؤ
ث عنهدا .
عندد الحددي ؤ
ت المحزندددد ؤة التددددي ن ددددف فيهددددا خاشددددعين بدددد كراك الغاليددددة اقددددولا
وإلددددى هدددد ي اللحظددددا ؤ
ددائرا ووطندددكَ بعُدددد
واشدددتكي  :بدددان أمتدددكَ الزالدددت تعددداني أندددوا َ
ع الظلد ؤددم مدددن الحد ؤ
دداكم الجد ؤ
قا وكدل شديا حولده جامد ُد تافده .
خضدم
يدرزح فدي
ؤ
ؤ
الضديم المرهد ؤ
دددوطنا المنتشددددرون فددددي ب دددداعؤ األر
دددعت الخددددار ُج مددددن الد
ونحدددن الشد ُ
ؤ

ا الزلنددددا

تا وال نهددتم لجمددعؤ الصددف سدداعةَ مدداا وكددأن
كمددا كنددا النعددرف لوحددداؤ الكلمدد ؤة أي حددر ؤ
ددام
هددد ي السدددنوا ؤ
ت السدددودؤ"التيال ت دددارت ربددد َع قدددرن" والتدددي عشدددناها فدددي ظددد ؤل هددد ا النظد ؤ
الفاشددديا جامددددا ً فدددي أ هاننددداا ال تُبعددددنا عدددن (( اتيتندددانن وال تجنبندددا مزالدددقَ ((االندددانن
دددوامر ال ضددددي ؤةا ونسددددر ُح فددددي بتدددداريخؤ الخيددددا ؤل بددددين
إلددددى درجدددد ؤة الزلنددددا نهددددي ُم فددددي هد
ؤ
تا أرضددددا ًا لهدددد ا أو
قا وإمدددداني الشدددد يق ا وكلمددددا أوغلنددددا فددددي الدددددر ؤ
مصددددال ؤ الصدددددي ؤ
عددددنا علدددى إثرهدددا
مجاملدددة لددد اكا ومدددن جدددراا لدددك أنغمسدددنا فدددي متاهدددا ؤ
ت صددداع ةا ُ
ت المفتعلددددة تبريددددرا ً لموقفندددد ؤا الددددالإرادي
دددوزع االتهامددددا ؤ
نحتطددددت اآلمددددا َل المبددددرراا وند ُ
ددار الددد ي يحمدددل لندددا قائددد َد الضدددروراؤ الجديددد ؤد
والنتيجدددةً الزلندددا فدددي المحطدددةا نرقدددت ال طد َ
يرسل إليناا ورجائنا ان ال يكون حالنا أسو َا مما مضى .
ي جهة ُ
وال ندري من أ ّ
آي ياقددددر  ..مهمدددا تمدددادت األيدددا ُم معنددداا وطغدددى عليندددا ح ددددُهاا وصدددعّدت لؤمهدددا فدددي
محاجزندددا  .فاألمددد ُل الزال يدددرف مدددن بدددين دمددداا شدددهيدنا الصددددرا يتسدددع مدددع الوقدددت
ليستوعت مساحةَ
الضوا المعطااا وتدرا عن الوطن مخاب الظالم .
ؤ
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سيدي آبا جعفر :
دددالهموم" إلددددى يددددوم استشددددهادكا والدددددنيا تصددددرخ فددددي
أعددددود بالدددد اكرا" وأنددددا مث دددد ُل بد
ؤ
ددات الكلمددداتُ المحزوندددة لتغتسدددل
ت يث ُ دددل خددداطريا وتنسد ُ
وجهدددي ألمددداًا وهدددو ُل المصدددا ؤ
بدموعي المثكولة لتنسج قطعة الرثاا لكا بعنوان.:
" الدم المسفوح "
أندددددددين ال ُجدددددددراح
تعدددددددت الليددددددد ُل مدددددددن
ؤ

دددددددددم المسدددددددددتباح
فتلدددددددددوى علدددددددددى الد ؤ

وتلظدددددى أسدددددى علدددددى صدددددهوا الزهددددد ؤد

فطاشدددددددددددددت ترنيمدددددددددددددةُ االفدددددددددددددراح

ُ
ددددددددددددزن
ددددددددددددار مزقددددددددددددده الحد
وا ا بال يثد
ؤ

فهاجددددددددددددددت أوتدددددددددددددداريُ بددددددددددددددالنواح

دددددددددددامر المعددددددددددددر ُ ماتددددددددددددت
وا ا السد
ُ

بدددددددددددين كفيددددددددددده نشدددددددددددوا ُ األقدددددددددددداح

فتالشدددددددددددت فدددددددددددي سدددددددددددوراؤ الح ددددددددددد ؤد

ددددددددددددداف انتصددددددددددددددار بهجعدددددددددددددد ؤة
أطيد
ُ
المصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددباح

طدددددددددددال ليددددددددددد ُل العددددددددددد ات والف ُجدددددددددددر

ددددددص باإلصدددددددباح
مدددددددازال بعيددددددددا ً يغد
ُ

ت فدددددددددددددددي ثنايددددددددددددددداي
وروى المددددددددددددددو ؤ

تددددددددزداد عتددددددددوا ً كريهددددددددةُ األشددددددددباح

رزحددددددددت مددددددددن ًم يؤلهددددددددا عاصددددددددفاتُ

ع م ددددددب ُ السددددددفاح
تا والتددددددا َ
الرعدددددد ؤ

أجهددددددددددددددددتها األحدددددددددددددددالم والح ددددددددددددددد ُد

يجتددددددث األمدددددداني وصددددددحوا َ المددددددالح
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ان ليدددددددد َل ((البعددددددددثنن الدددددددد ي أث ددددددددل

الدددددددرت عنددددددا ًا ولدددددد ّج فددددددي إلحدددددداح

ددددددددددددداا وان
إالرهدددددددددددددد ُج المسد
ؤ

طددددددا َل مدددددددايُا وعدددددد ّم كدددددد َل النددددددواحي

ُ
شددددددددروق
ددددددددرنن الشددددددددهيد
فدماا((الصد ؤ

كرمتددددددددده مدددددددددن نورهددددددددد ؤا بوشددددددددداح

تدددددددددددوقظ األمدددددددددددةَ األبيدددددددددددةَ للثدددددددددددأر

لي ُ
شدددددددددفى بددددددددده شدددددددددمو ُخ الجدددددددددراح

لددددددددددددددي

وأخيرا ً كل اعت اري ا ا قُصر فيك قوليا فهول الجرح ال يغفوا وان طال مدايا فسالم
عليك يوم ولدتا ويوم استشهدتا ويوم تبعث حيا ...
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بسم ح الرحمن الرحيم

1

((وال تحسبن ال ين قتلوا في سبيل ح أموات بل أحياا عند ربهم يرزقوننن
تنصدددددددددرم مدددددددددن عمدددددددددر هددددددددد ي
الددددددددددد كرى العطدددددددددددرا لسددددددددددديدنا
الف يدددددددد أربعدددددددةُ عشدددددددر عامددددددداًا
ولدددددددددددم يطدددددددددددرأ عليهدددددددددددا مدددددددددددا
يخمددددددددها أو ي لدددددددل مدددددددن لهبهدددددددا
المحدددددددددددددددزنا وقدددددددددددددددد يثدددددددددددددددار
التسدددددددددأول عدددددددددن سدددددددددر هددددددددد ا
الب ددددددددددددددددددددددددددداا الحدددددددددددددددددددددددددددي ؟
الجدددددددددددوات واضددددددددددد للغايدددددددددددةا
يمكدددددددن ان يدركددددددده كدددددددل منددددددداا
حددددددددين نعدددددددددير واقددددددددع الف يدددددددددد
الرسددددددددددددددددددددداليا فاالنسدددددددددددددددددددددان
المنغمددددددددر لددددددددك الدددددددد ي يضددددددددع
(( اتددددددهنن فددددددوق كددددددل مصددددددلحة
واع تبددددددددددددارا فينتهددددددددددددي حددددددددددددين
يمددددددددددددوتا ويتفتددددددددددددت كددددددددددددري
وسددددددددددط العاصددددددددددفة التعييددددددددددة .
إنمددددددددددا البدددددددددداقي حيّدددددددددداًا لددددددددددك
الميدددددددددددت الخدددددددددددالقا فدددددددددددالموت
1
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يغدددددددزو جسددددددددي فيلويدددددددها ولكدددددددن
صدددددددداي الي دددددددوى عليدددددددها النددددددده
انعكدددددددددا

روحددددددددده العظيمدددددددددة .

سدددددددديدنا الشددددددددهيد عطدددددددداا فددددددددي
حياتددددددددددددددها وعطدددددددددددددداا فددددددددددددددي
استشدددددددددددهاديا وعطددددددددددداا بعدددددددددددد
استشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهادي .

أوالً  .:كيف كان عطا ًا في حياته ؟
رغددم قصددر عمددر سدديدنا الشددهيد الصدددر ف ددد كانددت حياتدده ثددرا بالعطددااا مليئددة بالنتدداج
.
 .1علددددى صددددعيد الفكددددرا ف ددددد رفددددد الجامعددددة العلميددددة فددددي العددددراق وغيددددر العددددراقا
بدددددالمنهج الدراسدددددي الرصدددددين فدددددي الف ددددده واألصدددددولا والفلسدددددفةا واالقتصدددددادا
والتفسدددير الموضدددوعي والع ائدددد يا وغيرهدددا مدددن الجواندددت العلميدددةا التدددي أبدددرزت
التطور المنهجي في البحثا والتح يق .
 .2وعلددددى الصددددعيد التربددددوي اكددددان لدددده وجددددود شدددداخص فددددي التحددددرك اإلسددددالمي
العراقددي ـ بعددد ان كانددت ج د ور الروافددد الث افيددة فيدده نابع دةً مددن مسددارت ال تمددت
لمدرسدددة أهدددل البيدددت بصدددلةا غيدددر انددده اسدددتطاع باف ددده العلمدددي الرحدددت ان يغدددر
الث افيددة األصدديلة فددي أفكددار المتطلعددين مددن شددبات التحددركا لينددتج الحاصدد َل الجيددد
في ت يم الفكر اإلسالمي األمامي .
 .3طددددرح العمددددل المددددنظم للحركددددة اإلسددددالميةا التددددي لددددوالي التجهددددت إلددددى مسددددار
معدددداك

185

لمدرسددددة اهددددل البيددددت وممددددا الشددددك ان الفضددددل األول لدددده فددددي توجيدددده

مسدديرا الحركدددةا ا إلسددالمية نحدددو خطهدددا األصدديلا الددد ي ضددمن سدددالمة المواصدددلة
إلى تح يق الهدف األسمىا وهو بلوا الطموح الع ائدي األمامي .
باختصار شديد أوجزت عطاا حياته الشريفة .
ثانياً .:كيف كان عطاا أستشهادي؟
ل ددد حكددم علددى الكثيددرين بددالموت مددن قبددل النظددام الصدددامي الخددائنا وسددجلوا لهددم
موقفدددا ً يمثدددل الصدددبر والجلددددا والمثدددابرا وااليمدددان لكدددن ف يددددنا العظددديما جسدددد إلدددى
جانت كل ه ا موقفا ً ايمانيا ً يعبر عن عميق المسؤولية الرسالية في نفسه .
فالنظدددام كدددان ي بدددل منددده صدددرف االنعدددزال السياسدددي الددددينيا فهدددو يختلدددف عدددن
غيددري مكانددةً علميددةا ودينيددةا وسياسدديةا واجتماعيددة  .وقددد يُددوجي ل بددول السددكوت
منفدد ا ً دينيددا يعتمدددي فددي دفددع المددوت عنددها وعددن شدد ي ته البطلددةا ولكددن المكوازنددة
الع ليددة المؤمنددة فددي قبددول الب دداا مفرغددا مددن ال يمددة الرسدداليةا والتددي هددي أسددا
الثبددات الع ائدددي امددام االعدددااا وخاصددة فددي هدد ا الظددرف الحددرج وفددي ظددل هدد ا
الحكدددددم الفئدددددوي البددددداغيا أو التضدددددحية ليدددددؤجج بدمددددده الطددددداهر صدددددحوا الفدددددداا
للرسددداليين مدددن بعددددي .فكدددان االختيدددار البطدددل هدددو األمدددر التضدددحوي مهمدددا كلدددف
االمدددر وكانددددت قوافدددل الشددددهداا تتصدددارع مددددع المدددوت مددددن اجدددل الفددددداا لتح يددددق
الطموح الرسالي من بعدي .
ثالثا ً  .:إما عطااي بعد استشهادي ؟
فأحددددت مددددن نافلددددة ال ددددول ان أطيددددل فددددي هدددد ا الشددددق الواضدددد الصددددري ا فالسدددديد
الشدددهيد أصدددب رمدددز ال ضدددية اإلسدددالمية فدددي العدددالم اإلسدددالميا وللعدددراق خاصدددةا
وان السنوات العجافا التي أع بت استشهادي أكدت على ه ا الواقع الرائع .
ورغدددم المأسددداا المتعبدددة التدددي تأخددد بخنددداق األمدددة اإلسدددالميةا فدددان صددددى الشدددهيد
الصدددددرا يب ددددى يلدددد علددددى المسددددتوياتا سددددوا ًا منهددددا الفكريددددةا أو اإلنسددددانيةا أو
الفدائية .
فالشدددوط طويدددلا وال ضدددية ابعدددد مدددن هددد ا التصدددور السدددطحي الددد ي يلدددج أفكارنددداا
فنحسددددت ان صدددددام وأمثالدددده علددددى قددددات قوسددددين مددددن السدددد وط فصدددددم واشددددباهه
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المنــــدددـ ....مدددن الغدددرت والشدددرقا يعيشدددون باطمئندددانا طالمدددا فدددي االفدددق نظدددام
دولدددي جديدددد يلددد وح بددداألفق  .وان منط دددة الشدددرق األوسدددط هدددي الهددددف لثروتهدددا
الطبيعية ؟
إ ا ً فددان عليندداا ونحددن نجاهددد مددن اجددل تح يددق الطمددوح اإلسددالمي األصدديلا البددد
ان نجسددددد "وعلددددى طددددول المسدددديرا الصددددعبة " موقددددف الشددددهيد العظدددديم البطددددوليا
وصمودي الرائع ل بول التضحية .
لهدددد ي ال دددديم النضدددداليةا وعلددددى كددددل المسدددداحات الزاخددددرا بعطدددداا السدددديد الشددددهيد
الصددددرا فكدددرا ً وقيددداداا وتضدددحية وفددددااا وإنسدددانيةا نحتفدددل بددد كراي فدددي كدددل عددداما
ونسددددتجلى منهددددا الدددددرو

والعبددددر فددددي هدددد ا المنعطددددف الخطيددددرا الدددد ي نعددددير

محنتها وقيمها ومعاناتها بأقسى ما يتصور .
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بسم ح الرحمن الرحيم
في ال كرى السابعة عشر لإلمام الشهيد الصدر
بإطاللددة شددهر نيسددان الحددزين تعيددد لنددا كددرى استشددهاد األمددام آيددة ح العظمددى السدديد
ـ رضددوان ح عليدده ـدد الدد كرى المفجعددة التددي تحمددل

محمددد بدداقر الصدددر

فدددي طياتهدددا مأسددداا امدددةا وضددديم شدددعت  .يتجددددد ألمددداا وتلتهدددت أحزانهدددا رغدددم مدددرور
الزمن على المأسااا وتزاحم االاللم المفزعة في كل آن علينا .
ـ د كددرى استشددهاد سدديدنا الصدددر لهددا أبعادهددا الخاصددةا فهددي مددن ال ضددايا ال ليلددة التددي
تصدددطدم بهدددا األمدددة فتجهدددد مدددن لوعتهددداا ويشدددكل بهدددا المؤمندددون فلدددن تهددددا لهدددم رندددةا
وال جف لهم عويل .
السؤال ال ي يل ؟
فددي خظددم شددهداا وقددرابين الع يدددا فددي السدداحة العراقيددة ا طيلددة حكددم الطاغيددة صدددام
تب ددى كددرى استشددهاد اإلمددام الصدددر هددي األولددى فددي مضددمار الفددداا الع ائدددي الدد ي
أستأثر بأبعاد ال ضيةا وخطف عنوانها الشامخ ال ي ال يبلى ؟!
ددوم
ي لدددون كدددان ا يُخفدددي جسددددي التدددرات ا حتدددى يد ؤ
ـددد اإلنسدددان حدددين تنتهدددي حياتددده بدددأ ّ
العدددودا ا لكدددن هددد ي األر

ال كبيدددرا لدددن تدددتمكن ان تخفدددي تدددرات الراحدددل ا وقدددد قيدددل :

"والدد كر لإلنسددان عمددر ثدداني"  .هدد ا العمددر قددد يطددولا وقددد ي صددرا قددد يكددون خيددراًا
وقددد يكددون شددراًا ال يمكددن ان يكددون هدد ا و اك البددد ان يطغددى احدددهماا أو يهمددل ال
وجود له .
ي وجددود فصدددام ـ مددثال ـ دخددل التدداريخ مددن
ـدد نحددن مددع الدد ين يب ددى لهددم وجددودا ا ُ
اتع

أبوابها ولكن إلى مزبلة الزمن .

السدددديد الشددددهيد الصدددددر قتددددل وطددددوى جسدددددي التددددرات لكددددن وجددددودي الشدددداخص يرتفددددع
كالشددم

لددن تخبددو بت ددادي األيدداما انمددا تتددوهج اشددعتها لتضدد وتعددير الدددنيا بنورهددا

.
ـ كان شمسا ً في حياتها وكان لهبا ً في م تلها وكان اشعاعا ً بعد م تله .
أوالً ـ في حياته رافد معرفة .:
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فدددي حياتددده ـ رغدددم انددده استشدددهاد فدددي الخمسدددينات مدددن عمدددري الشدددريفا إال ان هددد ي
الفترا كانت زاخرا بالعطاا وعلى مستويات متعددا .
 .1في حياته العلمية .:
كددددان وجهددددا ً مشددددرفا بعطائدددده العلمدددديا الدددد ي اعتددددزت بدددده جامعددددة النجددددف
االشددددرف العلميددددة ات العمددددر االلددددف عددددام ف ددددد تددددرك فددددي مختلددددف جوانددددت
المعرفدددة معلمدددا ً هامدددا ً أكدددد وجدددودي العلمدددي فيددده بمدددا ال يشدددوبه مدددا يخدددل ب ددددري
كعدددالم ضدددليع م تددددر فدددي  :التفسددديرا والف دددها واألصدددولا والفلسدددفةا والع ائددددا
واالقتصدددادا والتوجيددده التربدددويا والتددداريخا وغيرهدددا مدددن المواضددديع الهامدددة
التددي تعبددر عددن أدراك موضددوعي عميددقا قددل ان نجدددي فددي غيددري مددن أعددالم
األمة .
ـددد واسدددتمر اثدددر هددد ا العطددداا العلمدددي المثمدددر فدددي المعاهدددد العلميدددة الحوزويدددة
منهددددا واألكاديميددددة فددددي األوسدددداط اإلسددددالمية والعربيددددةا واألجنبيددددة  .وسددددجل
اعترافدددددا ً صدددددريحا ً بجزالتددددده الفكريدددددة ا وقدرتددددده علدددددى تندددددأول المواضددددديع
بإمكانات ال ادر المتبحر .
 .2ولعددل الوجدده اآلخددر مددن ه د ا العطدداا الزاخددر ـ وال ت ددل أهميددة ممددا سددبق ـ
العددددد الدددوافر مدددن الطدددالت مدرسدددته ورواد معهددددي العتيدددد ا ونحدددن ندددرى االن
خيدددرا األسدددات ا والمفكدددرين مدددن جيلندددا المعاصدددر فدددي الحدددوزات العلميدددة هدددم
ممن تلم وا عليه .
ـ هو والعالم المعطاا يعُرف بنتاجه  :كتبه وطالبه .
وهمدددا ميدددزان الت يددديم عددددا متوازندددة تعبدددر كالهمدددا عدددن رافدددد علمدددي ضدددخم ا
كلمددا مد ّدر عليدده الددزمن يظهددر أثددري أكثددر وتتددوهج مشدداعله فددي باحددات العلددم ا
ومنتديات المعرفة .
 .3ثدددم لدددن ي دددف العطددداا فدددي هددد ين المضدددمارينا إنمدددا أوسدددع تربويدددا ً حدددين كاندددت
الحركددددة اإلسددددالمية فددددي وطننددددا تعددددود فددددي توجهاتهددددا إلددددى ميدددددان ال تمددددت
لمدرسدددة اهدددل البيدددت علددديهم السدددالما وإنمدددا كندددا نتسدددكع علدددى اآلخدددرين لنرفدددد
ددوم مسددديرتنا الحركيدددة اإلسدددالمية وحدددين الت يندددا باإلمدددام
مدددن منددداهلهم شددديئا ً ي د ّ
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الشدددهيد الصددددر نُ لندددا مدددن التبعيدددة إلدددى األصدددالة الفكريدددةا ولددده الفضدددل فدددي
إرسددداا الحركدددة المنظمدددة بعطددداا مدرسدددة اهدددل البيدددت علددديهم السدددالما وهدددو
أمددددر كددددان ضددددروريا ً لنددددا حيندددد اكا ويعبددددر عددددن والدا حددددرا الخددددط السددددلما
والواجهة الح ي ية .
ـدددد وفددددي هدددد ا المضددددمار اسددددتطاع سدددديدنا الصدددددر ان يعددددالج المشددددكلة الفنيددددة
بددإخراج ه د ا التوجدده إلددى ميدددان العمددل النضددالي باقصددر زمددانا ويثبددت علددى
السددداحة العراقيدددة حشددددا ً مدددن المناضدددلين فدددي سدددبيل قضددديتهم اإلسدددالمية مدددا
اقلددددق الحكددددام علددددى امتددددداد الع ددددود األربعددددة المزدحمددددة بالتوجهددددات المعاديددددة
لإلسالما والمضادا للتوجه الوطني .
ـددد ان ف يددددنا العظددديم حدددين يكدددون لددده هددد ا األثدددر الفاعدددل الممتدددد مدددن أواخدددر
الخمسدددديناتا وحتددددى يومنددددا هدددد ا بعطدددداا فدددددائيا يددددركن إلددددى وضددددع األسدددد
اإلصدددددالحية والمبدئيدددددة فدددددي تددددداريخ العدددددراق الحدددددديثا وسدددددوف لدددددن تخمدددددد
ال كرى وإنما تستمر توثبا ً فاعالً لتح يق الهدف األسمى .
ثانيا ً ـ في م تله .:
حدددين تزاحمدددت أح ددداد الجاهليدددة الرعنددداا والتخلدددف الددددكتاتوري علدددى سددديدنا
الشدددهيد الصددددر مدددن قبدددل الطغمدددة الحاكمدددةا فأنهدددا ارعتُبدددت بدددال وا اإليمانيدددة
ع مدرسددتها وكددان باإلمكددان لدده ان يهددادن ـ
التددي يحملهددا االمددام الشددهيدا واتبددا ُ
واسدددتغفر حا ان يتخدددا ل ـ ويتجندددت المعركدددة المصددديرية الم دسدددة ويندددزوي
مدددن الميدددددان لكندددده رفدددد
والجواد بالنف

هدددد ا الموقدددف المتخددددا لا وصددددمم علددددى الفددددداا ((

أغلى غاية الجواد نن ..

ـددد وبهددد ا المو قدددف الشدددجاع البطدددلا اقتددددى بددده الكثيدددر مدددن رواد هددد ي المدرسدددة
الفدائيدددة مدددن اجدددل الع يددددا والمبدددادع الشدددريفةا والكرامدددة اإلنسدددانيةا وسددداعدت
هددد ي التضدددحية منددده ومدددن الشدددهيدا العلويدددة بندددت الهددددىا علدددى تماسدددك هددد ا
الخط التضحوي بما يشرف ويفتخربه.
ثالثا ً ـ بعد م تله .:
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ـددد انددده رحمددده ح أ صدددب مندددار فددددااا ومعلدددم تضدددحية وهددد ي كدددراي تمدددر عليندددا
فددددي كددددل آن تعلمنددددا ان طريددددق الشددددرف والمجددددد البددددد ان يسدددد ى بالدددددما وان
ددر الزمدددانا وتددد وت
الحيددداا ا ا لدددم تزخدددر بالعطددداا الفددد فهدددي تتالشدددى علدددى مد ّ
كما ت وت الف اقيع .
ـدددد اننددددا رواد هدددد ي المدرسددددة الزاخددددري بددددالكرم والشددددمم والفضددددل والغيددددراا
واإلنسانيةا ما ا يجت علينا ان نؤديه .
ـ د هددل نكتفددي بددان نتل ددى ه د ي الدد كرى بالدددموع واألسددف والجددزعا آم البددد ان
نجددددد حيويتهددددا .

الشددددك ان اإلنسددددان الددددواعي الملتددددزم يددددرى ان

يكددددون اسددددت بالنا لهددددا بمددددا يجدددددد روعتهدددداا و لددددك بالسددددير علددددى خطددددى هدددد ا
الفدائي العظيم .
ـدددد فالشددددهيد الصدددددر ُخيددددر بددددين الب دددداا مهمددددالً أو تابعددددا ً للنظدددداما أو المددددوت
المعُددد ؤتا فاختدددار الثدددانيا وهندددا البطولدددة التدددي نشدددير إليهدددا ون صددددهاا وي دددول
الشاعر :
الدددددد ل للحددددددر جددددددرح ال دواا

والعدددددير فدددددي الددددد ل ان سددددددؤته

لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

ـددد اليدددوم يمدددر عراقندددا الغدددالي بمرحلدددة خطيدددرا قدددد تكدددون فريددددا فدددي طدددوال
تاريخدده اإلسدددالميا وان جميدددع قيمندددا اإلنسدددانيةا وتراثندددا اإلسدددالمي فدددي خطدددر
الددددمار والسدددحقا فالضدددغط المتندددوع المحفدددوف بالددددم واالعتدددداا الغاشدددم يحددديط
بشددعبنا خاصددة بدايددة مددن جنددوت العددراق إلددى فراتدده األوسددطا وكأنهددا عمليددة
م صدددددودا توضددددد أبعددددداد المدددددؤامر ا الخبيثدددددةا الحاقدددددداا وأطرافهدددددا معلومدددددة
منف ها صدام حسين الطاغية المجرم .
ـدد ونحدددن فدددي النتيجدددة مسددؤلون عدددن الددددفاع عدددن هدد ا الواقدددع الدددديني الدددوطنيا
مدولدددةًا تددددار فصدددولها مدددن وراا الكدددوالي
وكدددي ال تكدددون قضددديتنا الم دسدددة ّ
اإلقليميدددة والدوليدددة بخبدددث ولدددؤم فدددان عليندددا ان نكدددون ي ظدددين للغايدددةا ونفطدددن
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إلددى الصدديحات الخياينددة التددي تتعددالى مددن هنددا وهندداك فددي تلميددع وجدده صدددام
وعودتدددده للحظيددددرا العربيددددةا ومددددن ثددددم للمجتمددددع الدددددولي وحيندددد اك سددددوف
بفددددر

علينددددا األمددددر الواقددددع ويشددددارك فددددي هدددد ا التخطدددديط عراقيددددون ممددددن

ركضدددوا وراا النظدددام حتدددى لفظهدددما أو تظددداهروا أخيدددرا ً بلبدددو

المعارضدددةا

وال نريدددد ان نكشدددف اسدددمااا وهويدددات وقدددد نضدددطر لددد لك  .وبوضدددوح ا كدددر
دددر لصددددام و ....ومدددن
مدددا حددددث قبدددل اسدددابيع فدددي  .....الكوفدددة مدددن دفددداع ّم َ
هجدددوم علدددى مدددن عارضدددهم وصددددهم عدددن الكيدددل لمددددع صدددداما وهدددي ظددداهرا
خطيرا للغاية .
ـدددد العددددراق عراقندددداا ولددددن نتخددددا ل عندددده ونعاهددددد ح علددددى لددددكا ورحددددم ح
الشاعر السيد جمال الدين :
دددددالم
اتيندددددداكَ لددددددم ي ُعدددددد َد بنددددددا خد
دددددوف ظد ة
ُ
ع كددددأ ؤ الدددددردى ن ُخبدددددا
ولددددم نتهيدددددت قدددددر َ
اتينددددددددداك والثددددددددداراتُ
حمدددددددددر دفوفهدددددددددا
ُ
ددددددددداريُ الليددددددددددل
د ُم(الصدددددددددددرن تجلددددددددددو ند
ُ
والكربددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا َ

اتيندددددداك نَبنددددددي مددددددا تهدددددددم مددددددن هددددددوى
تفدددددددددددر َدي البغدددددددددددي ا فأوسدددددددددددعَه نَهيدددددددددددا
ددددددددددات علدددددددددددي ؤ والحسدددددددددددين فهدددددددددددل
قبد
َ
شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكت
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ددددددددرت
ددددددددرير وال مدددددددددت هجنَهدددددددددا ال َعد
قد
ُ
ُ
ال َعربدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا؟!
وهددددددددددددددددددل أضددددددددددددددددددربت (فددددددددددددددددددا ُ ن
وأنكر(أزهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرن
ُ
(الزيددددددددونن ابوابهددددددددا ندددددددددبا
وسددددددددكرت
ُ
ابددددددددددن ملجددددددددددم
بلددددددددددى  ..زار بغدددددددددددا َد
فانحنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت
يناشددددددين ثمددددددر فوقدددددده تمسدددددد العتبددددددا

(1ن

ليغَ ؤسددددددددددددل عددددددددددددن شدددددددددددددتي ه ؤَجددددددددددددين
ت
ُمعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر ؤ
دم العَددددددرت االقحدددددداج واللددددددؤم والعُجددددددت
َ
وهيهدددددددددددات يجلدددددددددددو سدددددددددددحنةَ العبددددددددددد ؤد
غاسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ُل
وهدددددل طهدددددر البحدددددران مدددددن دنددددد ؤ كلبدددددا
_________
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1ـ أشار الشاعر إلى الحاالت المتكررا من بع
والشريفه من جديد .
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زعماا العرت  ....وجه النظام

ثالثا  :اية ح العظمى السيد ابو ال اسم الخوئي
بسم ح الرحمن الرحيم

1

 .1عام يمر على وفاا المرجع الكبيراآية ح العظمى األمام السيد أبو الخوئي))عطر ح
مرقدي((
 .2المصات بف دي اكبدر ممدا يتصدورا الن األمدة اإلسدالمية خسدرت بده علمدا مدن أعدالم
اإلسالم الخفاقة وجهب ا من جهاب ا العلم ال الئل .
 .3رعى الجامعة العلميدة فدي النجدف أكثدر مدن خمسدين عامدا ً ورفدد فيهدا الف ده وأصدوله
بفكر جديدا كان له ميزته العلمية على أفكار ساب يها وعرفت بابداعته العلمية الف هية
واألصولية .
 .4استطاع ضمن ه ي الفترا الطويلة من رعايته للحدوزا العلميدة ومدرسدتها فدي النجدف
االشددرفا ان يخددرج منهددا علمددااا مبلغددينا ورسدداليينا وكددان لهددم وجددود فددي أكثددر
المراكز اإلسالمية في العالم اإلسالمي الشيعي .
 .5ولم ي تصر األمر على ه ا فحست ا بل ان بعد

فحدول المرجعيدة الدينيدة الحاليدة ا

والمست بلية هم من خريجي مدرسته الف هية واألصولية .
 .6وا ا رجعنا إلى اغلت ما صدر من نتاج علمي ف هي أو أصولي خالل الع دود الثالثدة
الماضية ومثلها بعدها ال تعدو انها حصيلة أفكار سيدنا اإلمام الراحل .
 .7وحين نرى قسما من خريجي ه ي المدرسة ال ين انتشروا في البالد اإلسالمية علمداا
وآئمة جامعةا ومبلغينا جوهر رسالتهم الدينية ان يعملوا لإلسالما وانتشار كلمتها لم
ت هت بهم اإلغرا

الخاصةا والمصال العامة يمينا أو شماالا وإنما البدد ان يكدون

العمل هلل وفي سبيل ح هك ا كان .
 .8وا ا كان ما ت دم هو الجهد العام لحصيلة مدرسته العلمية ا فانه استطاع خالل خضم
ه ا العمل المجهد ان ينتج عمالً هاما ً له مكانته في مجال اإلنتاج العلميا إال هو :
 معجم رجال الحديثا ال ي تم في  23مجلدا ً وقال عنه في م دمة ه ا الكتات :

1

ـ ال يت في الحفل السنوي ب كرى السيد الخوئي في مركزي بلندن األحد /12صفر 1993/8/1 - 1414
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" ان علددم الرجددال كددان مددن العلددوم التددي اهددتم لشددانه علمائنددا األقدددمونا وف هائنددا
الساب ونا ولكدن قدد أهمدل أمدري فدي العصدور المتدأخراا حتدى كأنده ال يتوقدف عليده
االجتهادا واستنباط االحكدام الشدرعية  .ألجدل لدك عزمدت علدى تدأليف كتدات جدامع
لمزايا ه ا العلم "
 البيان فدي تفسدير ال دران  .ومدن المؤسدف ان مشداغل اإلمدام الراحدل حالدت دون
أتمام ه ا المشروع ال رآنيا وال ي لو تّم لكان حدثا ً مها ً في عالم التفسير والبحث
العلميا وما صدر منه جز ُا واحد ضم م دمة ضافية تتنداول موضدوعات علميدة
تتصددل بددال ران مددن حيددث عظمتدده وإعجددازيا ومددن حيددث صدديانته عددن التحريددف
وسددالمة مددن التندداق

ا والنسددخ فددي تشددريعاتها ومددا إلددى لددك مددن وسددائل علميددة

ينبغي تصفيتها كمدخل لفهم ال ران ومعرفته .
كما يضم المجلد تفسير سورا الفاتحة كاملة .
 اما في علم الف ه واألصولا ف د استعا

بت ريرات طالبه الخصوصديينا الد ين

واكبوا محاضراته في علمي الف ده وأصدولها وأصددروا فيهدا مجموعدة كبيدرا قدد
تتجاوز العشرين مجلدا ً في الف ه وعددا ً يماثله في أصول الف ها متضمنا تدأهيالت
وابدعات أصولية ميزته عن ساب يها والحاضرين من أساطين علم أصول الف ه .
 .9ول د كان رأيه ((عطر ح مرقددينن ان يشدجع خريجدي مدرسدته الف هيدةا واألصدولية
بطبع ت ريراته على أسا

يكدون
المزج العلمي بين األستا والتلمي وال شك ان لدك ّ

إبداعا هاما في اإلنتاج العلمي المتحرك .
.10

وهو له ي الغاية سدعى م ُجددا ً و ُمشدجعا ً إالفد ا َ مدن طدالت مدرسدتها ون لدة افكداري

فكانت حصيلةً يعُتد بها في المكتبة الف هية واألصولية الحديثة .
.11

وكان هم ف يدنا العظيم ان يتوسع المشروع الث افي العام لألمةا بحيث يشدمل كدل

قطاعات التربية ولدم ي تصدر علدى المراكدز الشدهيرا فدي العدراق وإيدرانا ف درر ولدم
ي بلددد خددارج نطدداق هدداتين الدددولتين  .فكانددت
ي تصددر علددى المراكددز الرسددالية فددي أ ّ
باكستان والهندد وبعد

منداطق إفري يداا ولبندان ولنددن وأمريكدا وغيدرهم مدن بعد

الدول األوربية واالفري ية مشمولة به ا االهتماما ا تأسست فيها مراكزا إما رئيسيةا
أو ظلية للمؤسسة اال ّم
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(( مؤسسة اإلمام الخوئي الرسالية نن .
وفعددال كددل مركددز مددن مراكددز ه د ي المؤسسددة قددد فددت لدده اف ددا فددي اجددواا العمددل

.12

الرسالي بما يتناست وظروفه المتعل ة فيها والمحيط ال ي يعير به .
ولددم ي تصددر تحددرك اإلمددام الراحددل علددى ه د ا الجانددت فددي ه د ا الظددرف الدددقيقا

.13

والوضع المعار في العراقا والحكم الدكتاتوري الفار

سلطته الغاشمة ب وا ال مع

موقف معادي للنظام الحداكم
واإلكراي  .ا كان ي ُحصي كل تحرك مضاد قد يُشن منه
ُ
.
وكان موقف اإلمام الراحل مدن النظدام سدلبياا يمثدل الشدجت واالسدتنكار لمواقفده

.14

ال معية والالانسانية مع الشعت العراقي .
وعلى سبيل المثالا كا ن حين يشتد الوضع المأساوي كان السيد الخدوئي يعلدن اسدتنكاريا
ويمتنع من مزاولة اعمالها ويعطل دروسها ولم يصل جماعةً لك اليوم .
كما ان النظام في خالل الحرت العراقية اإليرانيدة حداول عددا مدرات ان يضدغط

.15

على اإلمام فدي ان يستحصدل شديئا ينبد عدن موقفده المضداد للجمهوريدة اإلسدالميةا
فكان الفشل حليفه .
ل د اقتنع بان ب ائه في النجف االشرف علدى رأ

.16

الجامعدة العلميدةا يسداعد علدى

الحفاظ على الهيكلية العامة للجامعة العلمية ات العمر المديددا الد ي يصدل إلدى الدف
عاما وبوجودي  ....من يمكنه الب داا ان يسدتمر رغدم المضداي ات العديددا والمأسداوية
التي كانت تنصت على الباقين من طالت وأسات ا ه ي الجامعة .
.17
بع

لم يسلم المرحوم اإلمام من مضاي ات كان النظام يثيرها ب صد إحراج اإلمام مثل
االحتفاالت والمناسبات الدينيةا وكان يفر

على الكبار اهل العلم في النجدف

حضورهاا أو التكلم فيهاا وكان يطلت من سماحة اإلمام ان يسهم فيها بكلمة توجهيه
ا فيمتنع اإلمام من المشاركة بكل الوانها وبد لك يكدون قدد سدجل موقفدا ً مضدادا ً معهدم
بعدم مشاركتها أو بتمثيله احد أوالد واخصائه .
.18

كان يضطر(( رحمة حنن لتوضي موقف كان ال صد منده ان يفهدم الدرأي العدام

العراقي والعالميا انده لدم يؤيدد موقدف النظدام ضدد الجمهوريدة اإلسدالمية فدي حربده
الظالمددة معهددا  .مددثال كددان اإلمددام ي دديم صددالا المغددرت والعشدداا فددي جددامع الخضددرا
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بالنجفا مرا وحين شرع فدي الصدالاا وصدلت بعدد الجمداهير مدن بينهدا كدان بعد
المسدئولين وأخد ت  ...........وأعلدن تلفزيددون السدلطة ان اإلمددام أدى صدالا الغائددت
على ضحايا الحرت من العراقيين أتباع النظداما ممدا اضدطر السديد ان يعلدن ويكد ت
فددي أال عددات الخارجيددةا لددكا وان الشدديعة ال ت دديم الشددعائرا ولددي

لددديها مددن آدات

الميت صالا الغائت.
وفشل التخطيط الحكومي أمام إصرار السيد بالتك يت .
.19

وحتى االنتفاضة المباركة في آ ار  1991ا وحين سيطر الشدعت العراقدي علدى

مدن الجنوت طلبت الجماهير من قياداتهدا الدينيدة تحمدل المسدؤولية فدي اعدادا الحيداا
العامة إلى طبيعتها وأح

الموتورون من إ نات االستعار والنظام الخطر الناجم عن

لكا فتم اإليعاز إلى فلول الجير المهزوم باالن ضا
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على الشعت الثائر .

مسيرا االمام الخوئي العلمية واالجتماعية
مدرسدددة أئمدددة أهدددل البيدددت علددديهم السدددالما فدددي اإلسدددالم "والمعدددروف بخدددط اإلمامدددة"
نحددت نحددوا ً جماهيريددا ً إصددالحيا ً مددن يددوم وجودهدداا وبالتحديددد مددن عهددد اإلمددام علدددي
عليه السالم وحتى ه ا اليوم.
هدددد ي المسدددديرا الطويلددددة عبددددر الزمددددان والمكددددان حددددددت الواقددددع االيمددددانيا والتحددددرك
النضدددالي والعمدددل االجتمددداعي لهددد ي الشدددريحة الكبيدددرا مدددن األمدددة اإلسدددالمية دون ان
تكددددون لهددددا قواعددددد ((مؤسسدددداتيةنن ترعددددى هدددد ي المسدددديرا وتخطددددط لهددددا مددددن اجددددل
التطدددددوير فدددددي المسدددددلكية التجسددددديدية نحوعمليدددددة التوسدددددع والتغييدددددر التدددددي ينشددددددها
المصدددلحون مدددن هددد ي األمدددةا وضدددحت فدددي سدددبيلها الغدددالي والنفدددي

لتملدددك ناصدددية

السلطة ا وتوجيه األمة نحو مست بل يرتضيه ح ا ورسوله والمؤمنون .
ان جمدددداهير مدرسددددة ائمددددة الهدددددى مددددن آل بيددددت المصددددطفى وضددددحت فدددديهم المزايددددا
العديدا عبر مسيرتهم الطويلة ولعل من أبرزها :
اإلخددالص فددي العمددل والنزاهددة فددي السددير واإليمددان بالمبددادعا والصدددق فددي التعامددل
والكفددددااا فددددي الفاعليددددة .ومددددن هدددد ا المنطلددددق النبيددددل والف اأصددددبحت موضددددع اهتمددددام
وح ر من قبل السلطات الحاكمة في كل زمان ومكان .
االهتمددام  :ألنهددا األمددة الملتزمددة ع ائددديا ً ب يمهددا األساسدديةا وفددي سددبيلها تهددون علدديهم
التضحية والفداا.
والحددد ر  :الن هددد ي الم ومدددات قدددد تكمدددن مدددن جددداا الضدددغوط الهائلدددة عليهدددا والمتصدددفة
فدددي غالبيتهدددا بدددال مع والددددما والتعددد يتا والتشدددريد والسدددجن واإلرهدددات بصدددفة عامدددةا
والشدددددك فدددددي ان لدددددك يفجدددددر ((االنتفاضددددداتنن "بكدددددل أنواعهدددددا" ضدددددد السدددددلطات
المنحرفةا التي حكمت المسلمين "باسم اإلسالم" طيلة ه ي السنوات الطوال .
وحيدددث لدددم تجدددد السدددلطات سدددبيالً إلخضددداعها عدددن طريدددق ال بدددول والمواف دددةا فأنهدددا
كاندددت تعمدددد "فدددي األعدددم األغلدددت" الدددى طريدددق ال مدددع واإلبددداداا والتصدددفيات الجسدددديةا
وما شابهها من أساليت حكام الظلم والجور .
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والمشدددكلة الرئيسدددية لهددد ي ال ضدددية المصددديرية "الوجدددود أو ال وجدددود" لدددي

األسدددا

ان تكددددون المسددددي را الحياتيددددة متروكددددة للظددددروف الزمنيددددة وعوامددددل السدددداحة اآلنيددددة
ومددددى فاعليتهدددا فدددي هددد ا المضدددمار الحددديا الددد ي يتطلدددت جهددددا ً فكريدددا ً وعمليدددا ً فدددي
إرساا المسيرا على الطريق الصحي .
بمعنددددى أخددددر  :ان نتحددددرى الهدددددف أو األهددددداف التددددي تطمدددد لهددددا هدددد ي األمددددة فددددي
مسدددديرتها الحياتيددددة ا ونعددددرف تحديدددددها ا حتددددى نددددتمكن مددددن تجسدددديد هدددد ي األهددددداف
وطبيعة تحركها على األر

ودون تلكأ ا ودون وجل ودون مجاملة .

مدددن هندددا تنشدددأ أهميدددة دور العمدددل المرجعدددي الددد ي يسدددتبطن قدددوا فاعلدددة مدددن تهيئدددة
كدددوادرا ً تسدددتطيع ان تخطدددطا وتهيددد عوامدددل التجسددديدا والتحدددرك والتنشددديط لمدددا يمكدددن
تح ي ه وتفعيله للوصول إلى األهداف السامية .
ه د ا العمددل البندداا فددي أطددار المرجعيددة مددا كددان بمسددتوى الواقددع المعددار فددي كثيددر مددن
العهدددود الغدددابراا والحديثدددة إلدددى عهدددد قريدددتا ممدددا سدددهل االن ضدددا
الرشددديدا ا وإجهدددا

علدددى المرجعيدددة

عملهدددا ومحدددو مخططاتهدددا اإلصدددالحيةا وبالتدددالي الدددتخلص منهدددا

وبددأي وسدديلة كانددت .فددي حددين نددر ى فددي الجانددت اآلخددر تددوفر كددل ه د ي الوسددائل التددي
تضددمن ديمومتهددا ا حتددى وان كددان عددن طريددق غيددر شددرعي  .فالشددريعة أمددر ثددانوي
في تلك األعراف .
ان يومنددددا هدددد ا يختلددددف عددددن أمسددددناا قددددد يكددددون اختالفددددا ً كليددددا ً مددددن حيددددث الث افددددة ا
والسياسدددة واالجتمددداع ا وبددددأ الدددوعي بدددالفكر األمدددامي يتندددامى نمدددوا ً محسوسدددا ً لددددى
الجمددداهير اإلسدددالمية الشددديعيةا بحيدددث أخددد ت ندددداااتها تتصددداعد "ان لدددم ن دددل تتفجدددر"
بدددين أوندددة وأخدددرى فدددي المطالبدددة الجدددادا بدددأن تكدددون مسددديرتنا العامدددة علدددى مسدددتوى
اإلحددددداث التددددي تفدددداج هدددد ي الطائفددددة  .وهدددد ا الددددوعي ان لددددم يتدددددارك بتلبيددددة بعدددد
طموحاتدددده "ان لددددم يكددددن كلهددددا" فسددددينفجر ن مددددة وغضددددبا ً علددددى ال يددددادات المفروضددددة
عليددددها أو الفارضددددة نفسددددها علددددى السدددداحة اإلسددددالمية الشدددديعيةا أو المتصدددددية للعمددددل
السياسدددي أو االجتمددداعي أو الث دددافي أو الدددديني وحينهدددا يصدددعت رتدددق الفتدددق ومعالجدددة
المشكلة .
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ممدددا الشدددك ان علدددى المرجعيدددة الرشددديدا للمسدددلمين الشددديعة ال سدددط األكبدددر مدددن هددد ي
المسددد ؤولية األسدددا

لحيددداا األمدددةا باعتبارهدددا ال دددوا األكبدددرا واألكثدددر إمكاندددات للعمدددل

فددددي خلددددقا أو إحيدددداا المؤسسددددات البندددداااا والفاعلددددة فددددي تطددددوير أو تجسدددديد العمددددل
الم دم له ا االتجاي الحيوي لألمةا وتطوير معالمها الناط ة بالحركة المثمرا .
ولددددم تخددددف هدددد ي الن طددددة المركزيددددة علددددى المرجعيددددة مندددد منتصددددف ال ددددرن الماضددددي
الهجدددري فأعطدددت األولويدددة واألهميدددة فدددي مرجعيدددة اإلمدددام الراحدددل آيدددة ح العظمدددى
السددديد محسدددن الحكددديم "تغمددددي ح برحمتددده" ولكدددن مدددا ان أعطدددت مسددديرا المرجعيدددة
زمامهددددا ليددددد سدددديدنا المرجددددع الددددديني األعلددددى اإلمددددام السدددديد أبددددو ال اسددددم الموسددددوي
الخددوئي "تغمدددي ح برحم تدده" حتددى أوالهددا االهتمددام الكبيددرا وهيدد األجددواا المالئمدددة
للمشاريع التنموية على الصعيدين الفكريا واالجتماعي.
حددددين نسددددلط األضددددواا علددددى مسدددديرا مرجعيددددة اإلمددددام الخددددوئي الرائدددددا مددددن خددددالل
انجدددازي العلمددديا وتحركددده االجتمددداعي نسدددتطيع ان نلدددتم

تطدددورا ً هامدددا ً فدددي مسددديرا

المرجعيددة العامددة ا ويمكددن ان نجسددد لددك فددي خطددين واضددحين مددن خاللهمددا نسددتنتج
ما ندعيه وبصورا ال تدعو الى الشك .
األول  :االنجاز العلمي :
يعتبدددر اإلمدددام الراحدددل المغفدددور لددده السددديد أبدددو ال اسدددم الموسدددوي الخدددوئيا احدددد ابدددرز
مراجدددع الشددديعة فدددي العدددالم اإلسدددالميا قضدددى قرابدددة ثمدددانين عامدددا ً فدددي خضدددم علدددوم
الشددد ريعةا و لدددك مدددن حدددين وصدددوله الدددى النجدددف االشدددرف "الجامعدددة الدينيدددة للشددديعة
األماميدددة فدددي1330هدددـ  1912-م وكدددان مدددن ابدددرز أسدددات ته العلمددداا اإلعدددالما وآيدددات
ح العظددام الددد ين التحدددق بددددورتهم التدريسدددية مددن عدددام 1338هدددـ 1920-م هدددم الشددديخ
فدددددددت ح ا المعدددددددروف بدددددددـ (( شددددددديخ الشدددددددريعة االصدددددددفهانيننا والشددددددديخ مهددددددددي
المازندددددراني ا والشدددديخ اقددددا ضددددياا العراقدددديا والشدددديخ محمددددد حسددددين االصددددفهاني ا
والشدددديخ ميددددرزا حسددددين النددددائينيا وهدددد ان االخيددددران أكثددددر مددددن تتلمدددد عليهمددددا ف هددددا ً
وأصدددوالًا وأكمدددل علدددى كدددل منهمدددا دورا كاملدددة فدددي األصدددولا وعددددا كتدددت فدددي الف ددده
واسدددتمر خدددالل أكثدددر مدددن خمسدددة ع دددود يرفدددد المدرسدددة العلميدددة فدددي النجدددف االشدددرف
بالنتاج العلميا حيث كان انجازا ً هاما ً يمكن ايجازي باالتي :
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1ـ الف ـــــــه :
حاضددر االمددام الراحددل طيلددة سددتة ع ددود علددى طددالت حوزتدده الف هيددة "وال د ين تجددأوز
عدددددهم المئدددات" فدددي الخدددارج دورا كاملدددة فدددي بحدددوث الف ددده اإلسدددالمي مدددن العبدددادات
والمعامالت كانت على الوجه التالي :
أ .حاضددددر دورتددددين كدددداملتين لكتددددات ((المكاسددددتنن وهددددو يضددددم بحددددوث المرحددددوم
شدديخ الف هدداا الشدديخ مرتضددى االنصدداري المتددوفي سددنة 1281هددـ ـ 1864م فددي
المكاسدددت المحرمدددة وقدددد جعلددده أصدددالً لبحثددده ا ودار حولددده تح ي دددا ً وشدددرحا ً واسدددعا ً
.
ت .بحددث فددي موضددوع الصددالا دورتددين كدداملتين اسددتعر

اراا الف هدداا السدداب ين

وناقشدهاا وأضداف عليهددا تح ي دا ً واسددعا ً فدي هد ا البددات مدن مواضدديع الف ده .

ج  .كمددا اندده جعددل كتددات "االعددروا الوث ى"للف يدده الكبيددر المرحددوم السدديد محمددد كدداظم
الطبطبدددائي اليدددزديا المتدددوفي عدددام 1337هدددـ 1919 -م اساسدددا ً لبحثددده الف هدددي العدددام
ول علددده المرجدددع الوحيدددد الددد ي انهدددى البحدددث فدددي هددد ا الكتدددات الف هدددي ال ددديما والددد ي
أصب موضع تدري

وتأليف لكثير من العلماا األعالم من بعدي .

د .بحددوث ف هيددة متنوعددة فددي العبددادات والمعددامالت كانددت بمثابددة تكميددل مددع مددا سددبق
مدددن بحوثددده الف هيدددة لددددورا ف ه يدددة تضدددم كدددل أبدددوات الف ددده اإلسدددالمي مدددن العبدددادات
والمعامالت .
وكاندددت حصددديلة البحدددث الف هددديا ممدددا حدددرري هدددو مباشدددرا أو محاضدددرات لددده دونهدددا
تالمي ي
ونشرت تباعاًا و هي:
أ .مؤلفــــاتـــــه :
 .1تكملة منهاج الصالحين ـ 1مجلد .
 .2مباني تكملة منهاج الصالحين  2-مجلد .
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 .3ته يت وتتميم منهاج الصالحين  2-مجلد .
 .4المسائل المنتخبة  1-مجلد .
 .5مستحدثات المسائل  1-مجلد .
 .6تعليق على العروا الوث ى  1-مجلد .
 .7رسالة في اللبا

المشكوك  1-مجلد .

 .8منتخت الرسائل  1-مجلد .
 .9تعليق على المسائل الف هية  1-مجلد .
.10

تعليق على توضي المسائل  1-مجلد .

.11

تلخيص المنتخت  1-مجلد .

.12

مناسك الحج(عربين  1-مجلد .

.13

مناسك الحج (فارسين  1-مجلد .

.14

تعليق المنهج الحكام الحج  1-مجلد .

ت .ما دونه طالبه من محاضرات في الف ــه :
.15

تن دددددي العدددددروا الدددددوث ى  9-مجلدددددد  ،.وقدددددد قررهدددددا الميدددددرزا علدددددي

الغروي .
.16

درو

فدددددي ف ددددده الشددددديعة  4-مجلدددددد ،وقدددددد قررهدددددا السددددديد مهددددددي

الخلخالي .
.17
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مستند العروا  3-مجلد .

.18

ف ه العترا  2-مجلد .

.19

تحرير العروا  1-مجلد .

.20

مصباح الف اهة  3-مجلد .

.21

محاضرات في الف ه الجعفري  2-مجلد .

.22

الدرر الغوالي في فروع العلم االجمالي  1-مجلد .

.23

مباني العروا الوث ى  4-مجلد .

هددد ي الكتدددت الف هيدددة المطبوعدددة سدددواا مدددن تأليفدددها أو محاضدددراته وهدددي تؤلدددف أكثدددر
مدددن  40مجلددددا ً وامدددا المخطوطدددة منهدددا بدددأقالم تالميددد ي فهدددي كثيدددرا و تتجدددأوز المائدددة
مجلدا ولعل الزمن يجود بطبعها ورفد المكتبة الف هية بها .
 -2األصول :
يعتبددر فكددر سدديدنا المغفددور لدده األصددولي مددن أروع مددا وصددل اليدده علددم أصددول الف دده
فدددي عصدددرنا اليدددوما ولدددم يكدددن مدددن المبالغدددة إ ا قلندددا ان أحددددا ً مدددن اعدددالم المح دددين لدددم
در
يسدددب ه فدددي هددد ا المضدددمارا ف دددد ّ

ددر عددددا دورات كاملدددة فدددي هددد ا الح دددلا
ضد ّ
وحا َ

وتشددير المصددادر المختصددة بأندده أكمددل سددت دورات وشددرع فددي الدددورا السددابعة ولددم
يكملهددددا بسددددبت تددددراكم مسددددؤوليات المرجعيددددة الدينيددددة العامددددة التددددي اضددددطلع بهدددداا
واعت دددا دي بدددان كتابددده ((اجدددود الت ريدددراتنن مدددن أروع كتدددت األصدددول الحديثدددةا وقدددد
ضددددمن فيدددده آراا أسددددتا ي المح ددددق الميددددزا حسددددين النددددائيني المتددددوفي عددددام 1355هددددـ
 1936م مدددع تالقددد األفكدددار األصدددولية فدددي هددد ا الح دددلا وقدددد صددددرت لددده عددددا كتدددتا
قد تتجأوز  20كتابا ً ا كر منها :
 .1أجود الت ريرات  2-مجلد .
 .2محاضرات في أصول الف ه  5-مجلد .
 .3مصباح األصول  2-مجلد .
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 .4مباني االستنباط  2-مجلد .
 .5دراسات في األصول العلمية  1-مجلد .
 .6مصابي األصول  1-مجلد .
 .7جواهر األصول  1-مجلد .
 .8األمر بين األمرين  1-مجلد .
 .9الرأي السديد في االجتهاد والت ليد  1-مجلد .
وقدددد طبعدددت هددد ي الكتدددات واعتبدددرت مصددددرا ً رائعدددا ً فدددي علدددوم أصدددول الف دددها وهنددداك
عدد كبير من الت ريرات التي الزالت مخطوطة ولم تنشر .
3ـ ال ران :
ول دددد شدددرع رضدددوان ح عليددده فدددي تفسدددير ال دددران الكدددريم واهدددتم بددد لكا وتددددث عدددن
م دمددة رائعددة مركددزا عددن التفسددير كمدددخل لتفسددير ال ددران ثددم بدددأ فددي سددورا الفاتحددةا
واصدددد ر لدددك فدددي كتدددات أسدددماا ((البيدددان فدددي تفسدددير ال دددراننن وطبدددع عددددا طباعدددات
وبلغدددات مختلفدددةا كدددان موضدددع اهتمدددام البددداحثين لمدددا فيددده مدددن مواضددديع هامدددة جالهدددا
كأحسن ما ي تضي لك وقد حالت ظروفه ال اسية دون أكمال ه ا المشروع .
 4ـ علم رجال الحديث :
ونظددرا ً لمددا لمعرفددة الحددديث الشددريف مددن أهميددة فددي بندداا األحكددام الشددرعيةا ف ددد ب د ل
األمددام الراحددل جهدددا ً كبيددرا ً فددي دراسددة رواا الحددديثا مددع ترجمددة بسدديطة لكددل واحددد
مدددنهم تبدددين مددددى وثاقتدددها وموقعددده مدددن االعتمددداد عليددده فدددي ن دددل الروايدددةا وأسدددماا ((
معجددددم رجددددال الحددددديث وفددددرا مددددن تأليفدددده عددددام 1389هددددـ 1969 -م وي ددددع فددددي 24
مجلدا ً طبع عدا مرات نن .
الثاني  :اإلصالح االجتماعي :
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ل ددددد أعطددددى األمددددام الراحددددل اهتمامددددا ً كبيددددرا ً إلددددى جانددددت اإلصددددالحي واالجتمدددداعي
والث دددافيا وأوالي عنايدددة خاصدددة فدددي حياتدددها فالمشددداريع الدينيدددة والث افيدددة والتربويدددة
واإلنسدددانية التدددي أمدددر بتشدددييدها وأنجدددزتا أو التدددي فدددي دور االنجدددازا والتدددي قامدددت
بهدددا (( مؤسسدددة اإلمدددام الخدددوئي الخيريدددة نن كلهدددا ممدددن تخطيطدددها ورسدددمه وتوجيهدددها
وهددي بمجموعهددا تدددل علددى نظددرا قياديددة رائدددا لددم ت تصددر علددى مكددان معددينا أوفئددة
معيندددةا أنمدددا أكددددت علدددى شدددمولية أوسدددع وتوجددده اكبدددر لكدددل طوائدددف العدددالم اإلسدددالمي
الشدددديعي فددددي شددددتى ب دددداعهما وأمدددداكن تواجدددددهما وأوليددددات احتياجدددداتهم سددددواا أكانددددت
دينيدددةا أو ث افيدددة أو تربويدددة أو اجتماعيدددة نظدددرا ً لمدددا لهدددا مدددن تدددأثير فاعدددل علدددى بنددداا
اإلنسددان المسددلم ال د ي يعددير اليددوم غربددة فددي ع يدتدده وقيمدده األصدديلة إمددام ه د ا الددزخم
الكبيدددر مدددن االغدددراآت والمدنيدددة الحديثدددة التدددي أثدددرت تدددأثيرا ً هامدددا ً فدددي تفتيدددت الواقدددع
الع ائددددي فدددي اإلنسدددان نتيجدددة عددددم تدددوفر الم ومدددات واإلمكاندددات البندددااا فدددي تسدددييج
الفكر اإلنساني اإلسالمي حمايته من االنحراف .
ول ددددد تمكنددددت هدددد ي المؤسسددددة مددددن قطددددع شددددوط كبيددددر فددددي مسدددديرتها اإلصددددالحية ا
وسددجلت لهددا مواقددع جيدددا فددي دائددرا العمددل الفاعددل فددي هدد ا المضددمار  .ونسددتطيع ان
نوجز تلكم المشاريع بما يلي :
 .1في بريطانيا :
كددان لهددا السددهم األكبددر فددي هدد ا العمددل ف ددد تمددت أربعددة مشدداريع هامددة مترابطددة
تسدددد بمجموعهدددا ثغدددرا كبيدددرا كاندددت امتندددا بحاجدددة ماسدددة إليهدددا منددد زمدددان طويدددل
ه ي المشاريع هي:
أ .جددددامع كبيددددر واسددددع كامددددل المرافددددقا تحتدددداج إليدددده الطائفددددة فددددي شددددتى مناسددددباتها
الدينية واإلرشادية .
ت .مدرسدددة ابتدائيدددة للبندددين وأخدددرى للبندددات تتوسدددع وتتطدددور مدددع المراحدددل الدراسدددية
وكانددت الحاجددة ت ضددي أيجدداد مثددل ه د ي المدرسددةا والتددي يمكددن بواسددطتها صدديانة
أوالدنددا وبناتنددا مددن االنجددراف فددي تيددار الحريددة الشخصددية الواسددعة التددي يعيشددها
طددالت المدددار

فددي الغددرت وعلددى كددل المسددتويات تبعددا ً للتحددديث الدد ي أوجدتدده

في أوروبا البطالة والتمادي في التحرر من األخالق وال يم .
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ج .المؤسسدددة الث افيدددةا والتدددي علدددى عات هدددا نشدددر الفكدددر التربدددويا والث دددافي لمدرسدددة
أئمدددة أهدددل البيدددتا ولتح يدددق هددد ا الغدددر

أصددددرت مجلتدددين (( الندددورنن باللغدددة

العربيدددة واالنكليزيدددة ومجلدددة (دايلوكدددـن باللغدددة االنكليزيدددة وقدددد ترجمدددت ونشدددرت
فددي العددام الماضددي وحدددي مجموعددة كتددت تعددرف بمدد هت أهددل البيددت(عن فددي أكثددر
مددن مائددة وعشددرين الددف مجلددد باللغددة االنكليزيددة بمددا يخدددم اإلنسددان المسددلم الدد ي
يعير في العالم غير الملتزم .
د .تأسددددي

مكتددددت للعالقددددات العامددددة التددددي مددددن خاللهددددا تطددددرح مشدددداكل المسددددلمين

الشيعة بالشكل الواقعي وبيان مظلوميتهم .
هدددد ي أهددددم المشدددداريع اإلصددددالحية التددددي تبنتهددددا المؤسسددددة الفتيددددة فددددي لندددددنا إلددددى
جاندددت عددددد مدددن المشددداريع الدينيدددة االجتماعيدددة فدددي بريطانيدددةا والموجهدددة بترشددديد
العددددداملين فدددددي المضدددددمار الددددددينيا وتهيئدددددة ي الكفدددددااا لل يدددددام بمهدددددام التبليدددددغ
اإلصالحي الديني ورفع مستواهم العملي.
 .2في إيران :
أنجددزت معهددد دينددي باسددم ((مدينددة العلددمنن فددي مدينددة قددما وه د ا المعهددد اإلسددالمي
خصدددص لتددددري

العلدددوم اإلسدددالمية علدددى مختلدددف المسدددتوياتا مدددع أقسدددام داخليدددة

للم يمدددين مدددن أسدددات ا وطدددالت والمتتبعدددين لعلدددوم آل محمد(صدددلى ح عليددده والددده
وسددددلمن وقدددد د شدددديد هدددد ا المبنددددى فددددي خمسددددمائة منددددزل والعمددددل جددددار فددددي الوقددددت
الحاضدددر لخمسدددمائة أخدددرى علدددى احددددث طدددراز ينسدددجم ومتطلبدددات العصدددر مدددن
الناحية الصحية والمكانية .
كمددا أنجددز بندداا مدرسددة لطددالت العلددوم الدينيددة فددي مشددهد األمددام الرضددا عليدده
السددالم بخراسددانا وقددد هيددأت فيهددا كافددة الوسددائل الم تضددة لطددالت المعرفددةا
ورواد العلم .
 .3مركز األمام الخوئي اإلسالمي في نيويورك :
وقدددد اعدددد لالسدددتفادا الدينيدددة والث افيدددةا وهدددو يسدددت بل المسدددلمين كدددل أسدددبوع
بتنظددديم بدددرامج دراسدددية فدددي مختلدددف المسدددتويات والمحاضدددرات األسدددبوعيةا
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والمناسدددبات العامدددة والخاصدددة كمدددا هيدددأت فيددده مكتبدددة إسدددالمية يسدددتفيد منهدددا
رواد الفضددديلة والعلدددوم كمدددا وتضدددم مدرسدددة عصدددرية علدددى غدددرار مدرسدددتي
لندن .
 .4مشدددروع أنشددداا مديندددة جامعيدددة فدددي بدددومبيا مدددع بيدددروت سدددكن لطدددالت العلدددوم ا
وي دددر ان يددتم هدد ا المشددروع الددديني الضددخم خددالل أربددع سددنواتا ويكددون فريدددا
في وجودي بالشرقا مهيأ ليستوعت إعدادا ً كبيرا من رواد العلم .
 .5المركدددز اإلسدددالمي فدددي تايالندددد ا وقدددد تأسددد

منددد عددددا سدددنينا ومهمتددده التبليدددغ

اإلسالمي في تلك الجهات .
 .6مشروع مركز ديني لطالت العلوم اإلسالمية في إسالم آباد ـ باكستان
وضع أساسه في ه ا العام .
 .7مشدروع مدرسدة علدى اخدتالف مراحلهدا للطدالت المسددلمين الشديعة فدي ديربدورن-
مشيكانا
نظرا ً إلى ان مدينة ديربورن تسكنها جاليات إسالمية كبيراا لبنانية وعراقية ويمنية .
وهنددداك مشددداريع متعدددددا لهدددا أهميتهدددا أمدددا فدددي دور اإلعدددداد أو التنجيدددزا ت دددوم بهدددا
مؤسسة األمام الخوئي الخيرية ال يسع ه ا المجال لحصرها االن .
ان هددد ي المشددداريع الهامدددة تحتددداج إلدددى قددددرات عالميدددة وإمكاندددات ماليدددةا وكفدددااات
جيددددداا إلدارا هدددد ي المهددددام فددددي السدددداحة اإلسددددالميةا والثددددروا الث افيددددة للصددددحوا
اإلسالمية في عالمنا اليوم .
مددددن هدددد ا كلدددده نسددددتطيع ان نضددددع خالصددددة لمددددا ت دددددم فددددي المضددددمارين العلمدددديا
واإلصالح االجتماعي وهو :
أ .ان األمدددام الراحدددل رفدددد المدرسدددة العلميدددة األماميدددة بعمدددل ضدددخم فدددي الف ددده
وأصدددوله والتفسددديرا وعلدددم الرجدددال والشدددك ان هددد ا الدددوفرا العلميدددة سددديكون
لها أثرها في ت ويم المدرسة الفكرية اإلسالمية األمامية .

208

ت .انددده اسددددتطاع بمثابرتددده العلميددددة ومواكبتددده فددددي هددد ا المضددددمار طيلدددة الع ددددود
السددتة التددي مثلددت عملدده العلمددي ان يخددرج عددددا ً كبيددرا ً مددن األعددالم انتشددروا
فدددي العدددالم اإلسدددالميا ألداا المهمدددة الرسدددالية اإلسدددالميةا سدددواا بشخصدددياتهم
العلميةا أو بنتاجهم الثر .
ج .اهتماماتددده الكبيدددرا للجاليدددات اإلسدددالمية فدددي العدددالم اإلسدددالمي والعمدددل الجددداد
علدددى تهيئدددة اإلمكاندددات الث افيدددة لهدددم بمدددا يرفدددع مدددن شدددأنهم وقددددراتهم العلميدددة
وعلى كل المستويات .
والشددددك ان المسدددديرا الحياتيددددة للمسددددلمين الشدددديعة فددددي الحاضددددر أكدددددت علددددى
ح ي تين هامتين ال يمكن التغاضي عنهما .
األولدددى  :ان تطدددور مسددديرا المرجعيدددة مدددن خدددالل مرجعيدددة األمدددام الخدددوئي
(رضدددوان ح عليدددهن يعدددرت عدددن واقددددع جديدددد فرضدددته الظدددروف المسددددتجدا
لألمة اإلسالمية وانه أمر البد من أخ ي بنظر االعتبار .
الثانيددددة  :ان التطددددور البددددد وان يكددددون فددددي الشددددكل والمضددددمون فددددي اطددددار
التحدددرك العملدددي لمسددديرا المرجعيدددة وهددد ا مدددا تبنددداي اإلمدددام الخدددوئي (رضدددوان
ح عليهن في مسيرته الفكرية واإلصالحية واالجتماعية .
كمدددا وان عليندددا كافدددة ان نتعددداير مدددع هددد ا التطدددورا وننسدددجم معدددها ونتجندددت
التخلدددف عدددن الركدددت الحضددداريا واالنصدددهار فدددي تيددداري لددديمكن دفدددع العمدددل
البناا إلى اإلمام .
فاألزمدددة الخان دددة التدددي يعيشدددها المسدددلمون فدددي كدددل مكدددان "وفدددي هددد ا العصدددر
بالددد ات" تركدددت سدددلبية وحددد را ً فدددي تفكيدددر وسدددلوك اإلنسدددان الشددديعي يوسدددمه
بصدددفات غيدددر إنسدددانية وأخالقيدددة طارئدددة ممدددا أدت إلدددى الحددد ر مندددها وهدددي
ليسددددت منددددها كمددددا انهددددا ليسددددت مددددن طباعددددها ففددددي كددددل الطوائددددف والشددددعوت
صدددال وطدددال ولدددي

مدددن األنصددداف ان تحمدددل مشددداكل الدددبع

علدددى الكدددل

فدددددان االخدددددتالف فدددددي االتجاهدددددات الفكريدددددةا أو التبددددداين فدددددي الخطدددددوطا أو
التعدددار

فدددي المبدددادع الثانويدددة طبيعدددي فدددي البشدددرا وعليندددا ان ن ددديم األمدددر

بأسلوت موضوعي دون تحيز وانعطاف في األهواا .
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ان هددد ي المشددداريع التدددي أسسدددها إمامندددا الراحدددل اإلمدددام الخدددوئي (رضدددوان ح
عليدددهن البدددد ان نحتضدددنها بكدددل جهددددناا ونهدددتم بهدددا ونجدددل كدددل ال دددائمين علدددى
تنفيدددد ها وفددددي م دددددمتهم األخددددوين الجليلددددين حجددددة اإلسددددالم والمسددددلمين السدددديد
محمددد ت ددي الخددوئي وحجددة اإلسددالم السدديد عبددد المجيددد الخددوئي نجلددي اإلمددام
الراحددددل ونشددددد علددددى أيددددديهما بددددأن يح ددددا آمددددال األت العظدددديما الدددد ي كددددر
حياتددده المتدددها و هدددت لربددده عظيمدددا ً كريمدددا ً  .وبمدددا يسددداعدهما علدددى ديمومدددة
المسددديرا اإلنسددددانية وتح يدددق مددددا توخددداي إمامنددددا الراحدددل منهمدددداا وح المسدددددد
للصوات .
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سيدي اإلمام الخوئي

1

أقددف فددي كددرى رحيلددك فددي عامهددا الثالددثا وانددا أعدداني مددرارا المصددات بف دددك ال د ي
ال يعددو

ولوعددة الضدديم بمددا وصددل إليدده حددال الددوطن الغددالي مددن الدددمارا والشددعور

بالخيبدددة والهدددوان لمدددا وصدددل إليددده الشدددعت العراقدددي المظلدددوم لمنحددددر اليدددأ
المرهددق ل بددول المحنددة عنددد الددبع

واأللدددم

مندداا وقددد يتعلددق هدد ا الشددعور الخطيددرا إلددى حددد

قبول األمر الواقع لحد تجرع السما لو ب ي حالنا ه ا من دون تغيير .
ـددد واندددت أحسدددن مدددن يعدددرف معندددى قولددده تعدددإلى (( ان ح ال

يغيدددر مدددا ب دددوم حتدددى

يغيددددروا مددددا بأنفسددددهم نن والمشددددكلة تكمددددن هندددداا ولعلنددددا ال نددددزالا رغددددم هدددد ي السددددنين
العجدداف ـ ن ددف علددى قارعددة الطريددق نطلددت الحددل لمشددكلتنا األسددا

بعددد ان اختلفنددا

نحدددن أبندددا ُا ال ضدددية علدددى تشدددخيص الطريدددق الددد ي قدددد يدددؤدي إلدددى الوصدددول لبدايدددة
الحل .
ـ د المعطيددات كلهددا التددي نسددت بلها يومي دا ً ال تبشددر بخيددرا كددل منددا يبكددي علددى بدداليا وال
باكي على ال ضية بإطارها العام .
ـدد قبدددل أيددام خلدددت مددرت عليندددا الددد كرى الخددام

والسدددبعون لثددورا العشدددرين العراقيدددة

 .وسدددديرت غورهدددداا وجوانبهددددا مضددددطرا ً لسددددبت مددددن األسددددبات فرأيددددت العديددددد مددددن
جوانددت الشدددبه بينهددا وبدددين االنتفاضددة الشدددعبانية  1991التددي قادهدددا سدديدنا اإلمدددام مدددن
منطلق الواجت الشرعيا والضرورا اإلنسانية .
ـددد ولسدددت فدددي صددددد تعدددداد كدددل جواندددت التشدددابه بينهمدددا الن لدددك يتطلدددت مزيددددا ً مدددن
الوقدددتا ال نملكددده بهددد ا الموقدددف التدددأبينيا ولكدددن جواندددت جدددديرا باالهتمددداما واإلشدددارا
إليها البد من التعر

1

لها بإيجاز .

ـ القيت في احتفال مؤسسة األمام الخوئي في 1995 / 7 / 8
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أوالً  :إنهمددا عبرتدددا عددن سدددخط جمدداهيري ضدددد الظلددم واالسدددتبدادا والعسددف السياسدددي
.
ثانيا ً  :إنهما كانتا ب يادا المرجعية الدينية ومركزها األصيلا النجف االشرف .
ثالثددددا ً  :إنهمددددا مثلتددددا الواقددددع النضددددالي لهدددد ا الشددددعت الثددددائر الدددد ي كدددداف ا وال يددددزالا
ويسدددتمر حتدددى يصدددل إلدددى هدفددده المنشدددودا وهدددو أقامدددة حكدددم الخدددالص مدددن البدددؤر
الحاكمددددةا والتددددي ال تمثددددل إرادا الشددددعت العراقدددديا ولددددم تعتمددددد ال دددديم اإلنسددددانية فددددي
تأطير حكمها الفاشي .
رابعدددا ً  :وإ ا كاندددت ثدددورا العشدددرينا لدددم تح دددق لندددا فدددي حينددده الهددددف المنشدددودا مدددن
إبددراز الوجدده الناصددع للشددعت العراقددي نتيجددة تعاقددت مراهددق لألنظمددة عليددها لددم تهددتم
بالشدددعت فددددان انتفاضددددة  1991الخالددددا ايضددددا ً لددددم تح ددددق الهددددف المنشددددود لنددددا وهددددو
إس اط الحكما لكنها أثبتت للعالم كل العالما ان تحت الرماد حجر .
خامسددددا ً  :وإ ا كانددددت ثددددورا العشددددرين قددددد رفضددددت الحدددداكم األجنبددددي علددددى العددددراقا
وأصدددرت امتندددا علدددى رفضدددها ونلندددا منددده مانلندددا ا ممدددا ال يخفدددى علدددى كدددل عراقدددي
مخلص لبيت .
فددددان انتفاضددددة آ ار البطلددددةا أكدددددت هدددد ي الح ي ددددة بددددان ال ددددوى االسددددتعماريةا هددددي
ال ابضدددة علدددى ازمدددة الحكدددما وان ال دددائمين علدددى السدددلطة فدددي عراقندددا الحبيدددتا هدددم
اآللدددددة التدددددي توجددددده لضدددددرت الشدددددعت العراقدددددي ومصدددددالحه الوطنيدددددة بكدددددل آبعادهدددددا
اإلنسانيةا وبنيته التحتية .
ياسيدي اإلمام .:
ان قضددديتنا عمي دددة للغايدددة تمتدددد جددد ورها ل دددرون خلدددتا وإنهدددا الزالدددت كأمسدددها طريدددة
لدددم تغييرهدددا الظدددروفا ولدددم تسدددتبدل حالهدددا الجهدددود المضدددنية التدددي بددد لت مدددن امتندددا
المجاهدددددا فددددي الوصددددول إلددددى الهدددددف رغددددم التضددددحيات الجسددددام التددددي قدددددمتها علددددى
م ب الحرية .
ـدد ل ددد كانددت فتددرا مرجعيددة اإلمددام الخددوئي شاخصددةً ثددرا ً بكددل عمددل بندداا لهدد ي األمددة
فكانددددت المؤسسددددات الفكريددددةا والث افيددددةا واإلنسددددانيةا شدددداهدا ً علددددى أهميتهددددا خاصددددةا
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وأنهددا باإلضددافة إلددى الجهددود التددي ب د لت فددي إشددادتها رفدددا بالدددماا الزاكيددة مددن بنيدده
والم دددربين إليددده مدددن طالبددده خاصدددة والعددداملين فدددي ح لددده العلمدددي فدددي م ددددمتهم ولددددي
در اشد لوعةا وأكثر ايالما ً .
الشهيد العالمة الت يا ولعل ما يخفيه ال ُ
ـددد ال دددوم أبنددداا ال دددوما والددددرت طويدددل وشددداق ومتغيدددرات الدددزمن ليسدددت فدددي صدددالحنا
حتدددى بدددين اثنتدددين إمدددا كراسددديهاا وإمدددا لحودهدددا  .والحيددداا المترجحدددة ال طعدددم لهدددا وال
قيمة .
ـ د وقددد اختددار سدديدنا اإلمددام الراحددل الخددط الثدداني ا وال د ي هددو خددط ((الشددهادانن خ د ُ
ط
األنبيدداا والصددالحين اف لددم يخضددع لضددغط ا ولددم يتنددازل عددن قولدده الحددقا ولددو أرادهددا
لكددددان لهددددا مددددردو ُد فعددددال مددددن قبددددل الظددددالمين وغيددددركما ولكددددن الصددددمود اإليمددددانيا
ونددوابهم
المطلددوت مددن المرجعيددة الصددادقة الشددريفةا هددو مددا رايندداي مددن خددط األئمددةا
ؤ
مدددن أئمدددة المسدددلمينا ممدددن ال يدددت ال يدددادا اإلسدددالمية إلددديهم اعنتهددداا فسددداروا بهدددا فدددي
وضددوح مددن الددنهج ال ددويما والبعددد عددن كددل تخددبط عشددوائيا أو مراوغددة بددين الدددنيا
والدددددددددددين .

أنهددددددددددا صدددددددددددقية

العالم الربانيا ال ي التاخ ي في ح لومة الئم .
ـددد ثدددالث سدددنوات عجددداف ا تمدددر علدددى العدددراق والعدددراقيينا ومركدددز النجدددف العلمدددي
خاصددةا واإلمددام الراحددل الخددوئي بعيدد ُد عندده يحسددبه قريددت مندده بروحدده ا وقددد أعطددى
مدددن نفسددده لهددد ا الصدددرح الشدددامخ الشددديا الكثيدددر مدددن فكدددريا وجهدددديا حتدددى وصدددل
األمدددر إلدددى المشدددهد المدددروع مدددن فصدددول المأسددداا تشدددتيت عائلددد ؤة عدددن النجدددف وغيدددر
هددد ا كثيدددر وكثيدددرا وخلدددف بشدددرف كددد َل لدددك فدددي جهددداد لدددم يطدددو الدددزمن كدددريُ ولدددم
تتسلق الظروف عليها فتبعدي عن الوجهة الفكريةا والنضاليةا والفدائية .
ـددد ونحدددن نعدددير الم سدددي وهدددي تمخدددر فدددي عبدددات حياتندددا لدددم تكدددن واحددددا لنت يهددداا وال
نتصددور لهدددا نهايددةً قريبدددةا فنعلددل أنفسدددنا بددالفرجا أنهدددا المسدديرا الطويلدددة الشدداقةا البدددد
ان ننددددمج فدددي هددد ا الخدددط المضدددحيا الددد ي قطدددع شدددوطا ً منددده سددديدنُا اإلمدددام الخدددوئيا
سدددائرا ً فدددي طريدددقا أغددد فيددده السدددير الشدددائل بامدددل الوصدددول إلدددى الهددددفا ولدددم يددددع
حسدددات الخيدددارا ياخددد منددده الموقفاأنمدددا ت حمدددها بمدددن معددده مدددن صدددفوا مؤمندددةا ال
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تهدددات المدددوتا ولدددن ت ددددّم علدددى مسددديرا الحدددق يرضدددي الدددرت طرفدددة عدددين واألجدددر
والتوفيق منه سبحانه .
ـدد إ ا أردنددا الحيدداا الكريمددة فالبددد ان نددؤمن ب ددول اإلمددام الحسددين(عليه السددالمن وخددط
الكرامدددة والشدددهادا واضددد ال لدددب

فيدددها وال غمدددو

ا وكلمدددا يلجددده اإلنسدددان الصدددادق

مددع نفسدده يتض د لدده المسددار أكثددر جددالا ووضددوحا ً بحيددث ال تب ددى شددبهة فددي ال صدددا
وال تعلة في المسار .
اإلمددام الراحددل السدديد الخددوئي تددرك لنددا خطددا ً واضددحا ً ا ومسددارا ً اليمكددن التغافددل عندده
وهدددو الخدددط الددد ي جمدددع بدددين تدددوجهينا ولدددي

مدددن السدددهل جمعهددداا وخاصدددة فدددي هددد ي

الظددددروف الخطيددددراا بددددين العلددددم الث ددددافيا والجهددددادي ضددددد الطغيددددان واسددددتطاع ان
يخوضدددها ببطولدددة وشدددرف ا وان كدددان الدددثمن قدددد كلفددده غاليدددا ً ا ولكدددن النتيجدددة تتح دددق
ه ا الرصيد العملي العلمي .
لندددا إال الجدددراح المرصدددودا فدددي ضدددلوعنا ان تنفجدددر إيماندددا أكثدددرا وتجمعندددا

ـددد لدددي

علددددى ضددددفاف سدددديولها ال انيددددة ((صددددحوا غيراننعلددددى شددددعبنا المضددددطهد فددددي وطننددددا
المستباح لنهدر زحفا ً وثائرا ً على الطاغي والطغيانا فما ب ي في ال و

منزع .

ان روح سدديدنا الراحدددل الخدددوئي تدد كر بمدددا يجدددت ان يكدددون عليدده المناضدددل فدددي سدددبيل
حا واألمة والوطن .
وأخيرا ً :
فسددالم عليددك يددوم قُدددت أمتددك إلددى تحريددر العددراق مددن غائلددة الدكتاتوريددةا ويددوم مددت
كمددددا ً فدددي سدددبيل مدددا وصدددل إليددده حالدددة حوزتدددك وجامعتدددك العلميدددة فدددي النجدددفا ويدددوم
تبعث حيا ً ساعة نصر امتنا المظلومة .
ورحمدددة لف يددددنا العزيدددز الشدددهيد والسدددعيد السددديد الت ددديا وزميلددده فدددي الشدددهادا والجهددداد
والمأساا السيد االمين الخالخالي .
وعزاا لمن ب ي من ه ي الدوحة الكريمةا والخاصة اإلجالا .
وإلى روحك الم دسةا وارواح الشهداا من ولدك وخاصتك الفاتحة
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بسم ح الرحمن الرحيم
في ال كرى
الرابعة لرحيل االمام الخوئي
و
الثانية للشهيد الحجة ولدي السيد محمد ت ي

1

المرجعية النائبة للمسلمين الشيعة من وجودها األول بعد عهد االئمة االثنى عشرعليهم
السالم ا إلى يومنا ه ا مارست موقعهدا ال يدادي فدي المجتمدع اإلسدالمي ا ومسديرا األمدة
تفرضددها ضددرورا ع ائديددة ا وحاجددة مركزيددة ا ت تضدديها مصددلحة الحيدداا بكددل ُ
شددعبها ا
سدبل التنفيد
وتوجهاتها العامة والخاصة ا سدوا ًا فدي مجدال الشدريعة وتطبي اتهدا ا أو فدي ُ
ومسددتلزماتها .ومددن أهددم خصددائص هد ي خصددائص هد ي المرجعيددة النائبددة ب دداا فددت بددات
االجتهدداد وعدددم غل دده ب عامددل سياسددي ا أو أي سددبت آخددر ا وحريددة التعبيددر عندده ا كمددا
يفرضه عليها الواقع الدينيا والمصلحة اإلنسانية التي أراد ح سبحانه لها ان تكون مدثالً
ساميا ً في الحياا ا ومركزا ً لتبليغ الرسالة اإلسالمية على أكمل وجه .
مرير
وفي خضم ه ا الزمن الطويل في مسيرا اإلنسان يحدث ـ بطبيعة الحال ـ صراع
ّ
في مختلف المجاالت الحياتية ا بما يسمى << الحق والباطل >> وخاصة في نطاق
السلطة الحاكمة واألمة المحكومة ا وبما يصور التباين في اغلت األدوار الزمنية في
األحكام ا وطرق أقامة الحكم ا واالجتهادات الناجمة عن المصال ال اتية ا أو التوجهات
التحزبية ا وما شاكل .
وقد عار المسلمون من فجر اإلسالم حتى اليوم ه ا األسلوت المؤلم من الصراع
الع ائدي ال ّمر ا وال ي كلفهم غاليا ً ا وعلى كل المستويات ا سوا ًا على صعيد الحاكم أو
األمة والجميع القى منه معاناا كبيرا ال ي در حجم خسائرها إال ح سبحانه .
والموقف األصعت خالل ه ا الصراع كان مع المرجعية الح ة ا التي ال تأخ ها في
تطبيق الواقع الشرعي لومة الئم مهما كلفها األمر ا وقد ت تضي المجابهة إلى التضحية ا
و تصل التضحيات في كثير من األحيان إلى النف

لغر

تجسيد الواقع الديني ا اقتدا ًا

بسيرا ائمة الهدى من آل بيت المصطفى ((على جدهم وعليهم أفضل الصالا والسالمنن
1

ال يت في االحتفال التأبيني ال ي اقيم في مؤسسة اإلمام الخوئي في لندن  / 10صفر 1967/6/27 ،1416/
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ال ين عاشوا المسيرا الدامية ا فلم يركعوا لحاكم ا أو يرهبوا المخاطر .
فالتضحية (( في مثل ه ي الحاالتنن البد ان تكون على مستوى الحدث .
والن طة المركزية في مثل ه ا الصراع هي << عدم االنج ات >> للحاكم من اجل
الب اا ا أو تجنت الضرر ا أو أي عامل مشابه يسلت الح ي ة الحكمية عن ه ا المنصت
اإللهي وهو أمر عسير للغاية يحتاج كثيرا ً إلى الشجاعة الفائ ة المحفوفة بت وى ح
سبحانه في تحمل ه ي المسؤولية الرسالية .
وقد دللت المرجعية خالل وجودها التاريخي في أطار مسيرتها الرسالية على االست امة
مر الزمن ا حيث تبنت رسالة األنبياا
واإلرادا الحرا ا وسجلت لها مواقف مشهودا على ّ
واالئمة عليهم السالم ا بما حفظ كيان الدعوا ا وحدد موقعها ال يادي ا مبرهنةً على لك
.

بسمو السلوك ا وصدق الع يدا ا وطاهر النف

ولعل قرننا المعار ((ونحن بين مكوي بناري ا أو مشاهد لماساته ا وبين من سمع أناته
وقرأ أخبار آثامهنن صورا حية لواقع ح ي ي جسد الصراع المرير بين المرجعية النائبة ا
وبين الحكم السلطوي المرعت في الوطن اإلسالمي الكبير ا وما خلفته مواقف تزاحم
الوجود والالوجود من مظاهر مأساوية يبدو فيها زخم العنف الدموي ا واالنحسار
اإلنساني من الحكومة الجائرا ا ي ابله اإلصرار المميت من المرجعية الشريفة على
حرية اإلرادا ا واحترام قدسية الرسالة .
كان آخري ا ولي

اخيري عهد األمام الراحل آية ح العظمى ا المرجع الديني األعلى

السيد أبو ال اسم الخوئي (( عطر ح مثواي الطاهر نن وما جدت عليه وعلى أسرته من
محن وويالت أره ته وأجهدته ا وأصابت منه مراما ً صعت تحمله ا ومع لك لم يتوان
عن الحفاظ على أرادته الشجاعة المعبرا عن سالمة المرجعية من االنتكاسة واالنزالق
(( كما حدث لغيري في ظروف عاتية دقي ة نن .
ان المرحلة التي عاشها األمام الخوئي ال نبالغ ا ا قلنا إنها من اخطر المراحل التي يمر
بها العراق ا فالحكم الدكتاتوري بأبشع سماته البغيضة متسلط عليه ا ويسم النا
واإلعدام ا والدمارا وأثار بح دي البغي

خالل الفترا السوداا (( والزال نن حروبا ً

ظالمةًا واعتدا ًا صارخا ً ضد األش اا والجيران ا ومار
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الهوان

إبادا ً قاسيةً ا وتدميرا ً شامالً

مع شعت اعزل إال من أيمانه ووطنيته ا من اجل بسط سلطانه المنحرف ا ومحاولة
أخفاا صوت الحق في آفاق .
ل د استطاع األمام الراحل السيد الخوئي ان ي ف بوجه الدكتاتورية والفاشية ا ويشجت
الظلم والظالم ين بموقف حدي صارخ ا فلم يداهن الحاكم الظالم بتأييد ا رغم الضغوط
الكبيرا عليه ا ولم يخضع إلرهات أزالم النظام وال ي كان يثار حوله من حين آلخر
ليسكن ويداهن ا وينتهي به الحال إلى الخضوع وتنفي ما تريدي السلطة المجرمة منه .
ان السلطة المنحرفة بحاجة دوما ً إلى من يسدد خطاها ويبرر عملها ا ويصح أحكامها
الغير مشروعة ا ولو ظاهريا ً ا وهي تستطيع بترغيبها وترهيبها ان تخلق زعانف
مدعين ا وي ومون به ي المهمة ا ويطل ون عليهم كوما ً من األل ات الفارغة ا ولكن هؤالا
ال ين يسمون في العرف االجتماعي بـ << علماا الحفيز >> إلى أي مدى يملكون
الديمومة وهم صفر من م ومات اإلدامة ا وفعالً رأيناهم كيف ابوا واضمحلوا ا كف اقيع
المستن عات سرعان ما ابت وتالشت غير ما سوف عليها .
ل د كان موقف األمام الخوئي سلبيا ً للغاية مع نظام صدام وسلطته الفاشية ا فلم يمد لهم
يدا ً للمهادنة ا وال انتزعوا منه فتوى تسدد حكمهم البائ
لصالحه ا إنما العك

ا ولم ي م بعمل يجيري النظام

كان واضحا ً على طول الخط ا سوا ًا في ال ول أو الفعل .

وحين تفجرت االنتفاضة المجيدا الشعبانية (( آ ار ـ 1991نن وقف األمام الراحل وبكل
صالبة يمار

من موقع المسؤولية واجبه الديني ا وما ي تضيه مركز ال يادا من الحفاظ

على األمة وممتلكاتها ا مع وضوح لديه بما يترتت على لك لو انتكست االنتفاضة ا
وه ا ما حصل ا وبه ا الموقف الجريا المسئول حسم نظام الطاغية موقفه المهادن مع
األمام الخوئي ا وأعلن معاداته الصريحة بما مهد إلنهاا حياته الشريفة على الصورا
المعروفة لدى الجميع ا وما أع ت لك من اضطهاد مروع ألسرته وللجماهير التي
كانت تريد ان تودع مرجعها األكبر ا وتشيع جثمانه الطاهر بما يتناست ومكانته العلمية
ا ولكن السلطة الغاشمة أجبرت وي الف يد على دفنه سرا ً ا وعدم أقامة مراسم العزاا
وسط إرهات وبطر مكثفيين ا تجلت فيه خشية النظام وقل ه حتى من الموات .
وا ا استطاعت السلطة الدكتاتورية من اضطهاد االمام الخوئي وبعد وفاته فأنها لم تتمكن
من اخفاا معالمه الفكرية التي عبرت عن جهد عشرات السنيين خالل مسيرته العلمية
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في الجامعة النجف الدينية ات العمر االلف عام ا سوا ًا على مستوى خريجي مدرسته
العلمية الحوزوية ا وهي بفخر تمثل الرعيل الواسع من العلماا األعالم ال ين انتشروا
في سائر الب اع اإلسالمية ا ومازال الكثير منهم يؤدون رسالتهم التبليغية كما يرضى ح
ورسوله ا وائمة أهل البيت .
وك لك على المستوى الفكري ا ف د تجاوزت عشرات الكتت التي صدرت بت ريرات
طالت وتالمي مدرسته الف هية واألصولية ا وكلها تدل على تأصيل علمي رصين مما
احدث ن لة هامة في المسار اإلبداعي له ين العلمين ا ه ا عدى ما تركه من تراث قيم
في مجالي  :التح يق في رجال الحديث ا وم دمة ضافية لتفسير ال ران .
كما وانه رحمة ح قابل عسف السلطة الحاكمة واضطهادها وإصرارها على تشيت
النجفية العلمية بحجة وأخرى بكل قوا وجرأا وم اوما ً ا ومصرا ً على ان ال يغادرها إلى
خارج العراق ا ويب ى رابضا ً فيها حتى ولو كلفه لك حياته ا رغم كل الطلبات والرجاا
بان يترك النجف إلى أي بلد أخر ا يؤمن فيها على حياته وأسرته فكان جوابه سأب ى
وسط ه ي الجامعة ا وأتحمل المسؤولية مهما كان حجمها حفاظا ً عليها من حنق السلطة
وح د طائفيتها على محاربة الدين .
ويجت ان ال ننسى جانت كل ما ت دم من تراثه الخالد ا ومواقفه الشجاعة في محاولة
الحفاظ على الحوزا العلمية في النجف ا مشاريعه اإلنسانية واالجتماعية الهامة في
بع

مناطق العالم ا أو التي ساعد على إنشااها بما يؤكد على اف ه الواسع ا وفكري

النير في معالجة حاجات األمة ومحاولة رفدها بالممكن من الحلول ا وبال در المتيسر له
.
ول د كان ولدي األخ الشهيد حجة اإلسالم والمسلمين السيد محمد ت ي الخوئي المنف
األسا ا والساعد األيمن لتح يق مشاريع المرحوم والدي األمام الخوئي وجاهد كثيرا ً في
بنائها ا وتوسيع أعمالها الدينية منها واإلنسانية واالجتماعية ا وأنجز ما استطاع انجازي
لتب ى مركز ضوا في مسيرا أتباع مدرسة ائمة أهل البيت عليهم السالم كمؤسسة :
لندن ا ونيويورك ا وفرنسا ا وكندا ا والهند ا وبيروت ا وإيران ا وغيرها .
ان المجاهد الشهيد السعيد << آبا الجواد >> ترك إلى جانت خدماته الجلى في أعماله
العامة اإلنسانية ا جانبا ً تراثيا ً هاما ً صدرت له في حياته وبعد استشهادي ما يدل على انه
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من تلك النبعة المعطااا في مضماري الف ه واألصول ا كما دللت على سعة أفق علمي
تمتع به السيد الشهيد (( رحمة ح نن .
والواقع ان خسارتنا الكبيرا برحيل األمام الخوئي ال تعو

ا وان طال الزمن ب كراي ا

ف د كان للمرجعية النائبة في العالم اإلسالمي في فترا مرجعيته الف ا األثر الفعال في
إدامة ه ا الصرح الشامخ ا الممتد من األمام علي(عليه السالمن إلى يومنا ه ا ا ونرجو
العلي ال دير ان يوفق مراجعنا العظام في النجف وإيران في رفد عطاا ه ا الصرح
الخالد .
كما وستب ى مشاريع ه ا البيت العلوي عنوانا مضيئا ً تشير بفخر إلى أيادي الشهيد
<< الت ي>> ت كرنا ب ابلياته المعطااا الطموحة فن ابلها بالت دير والتكريم ا وستثير
مأساا شهادته ورفي ه الشهيد حجة اإلسالم والمسلمين السيد محمد أمين الخلخالي اللوعة
واألسى في نفو

عارفي فضلهما ا ومحبي أخالقهما ا << وسيعلم ال ين ظلموا أي

من لت ين لبون ا واللعاقبة للمت ين >>.
فإلى كل المصابين بفاجعة رحيل األمام الخوئي والشهديين المجللين ا وخاصة عوائل
الشهداا الكريمة الصبر والعزاا والسلوان ا وآنا هلل وآنا إليه راجعون .
والسالم عليكم ورحمة ح وبركاته
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بسم ح الرحمن الرحيم
في ال كرى الخامسة لرحيل
اإلمام السيــــــــــــــد الخوئي
قبددل خمسددة أعددوام مضددت نعددى الندداعي ف يددد الدددين والعلددما والمرجعيددةا اإلمددام السدديد
أبددددو ال اسددددم الخددددوئي ((رضددددوان ح عليددددهنن ورغددددم هدددد ا البعددددد الزمنددددي فددددال زالددددت
الددد كرى خالددددا ً فدددي النفدددو ا كأمسدددها مفعمدددةً باألسدددىا مث لدددة ً بدددالحزن .كمدددا ورغدددم
األحددددداث المددددراا والمصددددائت ال اسددددية التددددي أغرقتنددددا ألمددددا ً ورزيددددة فأنهددددا حيددددة فددددي
ال لوت ال تنسى .
قددددد ي فددددز سددددؤال يعصددددر االلددددما وتثكلدددده اللوعددددةا لمددددا ا لددددم يجددددف شددددجن المصدددداتا
والسدددنوات الخمددد

التدددي مدددرت علدددى الددد كرى مليئدددة باألحدددداث واأللدددم المروعدددة بمدددا

يهد الجبال ؟
لنبحث عن السبت ؟
حدددين نتدددابع الروايدددات الدددو اردا عدددن رسدددول ح (صدددلى ح عليددده والددده وسدددلمن وعدددن
أئمددة الهدددى (علدديهم السددالمن عددن مكانددة العلمدداا نعددرف لمددا ا لددم تجددف كددرى ف يدددنا
العظيم .
عددن رسددول ح (صددلى ح عليدده والدده وسددلمن قددال "مددوت العددالم ثلمددة فددي اإلسددالم ال
سد ما اختلف الليل والنهار" .
ت ُ
وعندده (صددلى ح عليدده والدده وسددلمن أيض دا ً "مددا قددب

ح تعددالى عالم دا ً مددن ه د ي األمددة

إال كان ثُغرا ً في اإلسالم قبيلة أيسر من موت عالم"
وسئل اإلمام الصادق (عليه السالمن عن قول ح عز وجل ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ي ﯿ ﭼ ؟؟ الرعد41 :
ف ال (عليه السالمن" :فُ د العلماا"
وقدددال اإلمدددام الكاظم(عليددده السدددالمن "ا ا مدددات المدددؤمن  ...ثلدددم فدددي اإلسدددالم ثلمدددةً ال
يسد لنا شياا الن المؤمنين الف هاا حصون اإلسالم كحصن سور المدينة لها"
راجع الروايات في الحكمة  461/6:و 535/7

220

فددي ضددوا هدد ي الروايددات الشددريفة نراهددا تنطبددق علددى ف يدددنا الغددالي تمددام االنطبددداق
.
كيف ؟
حدددين نرجدددع إلدددى حيددداا ف يددددنا العظددديما ونسدددتجلى منهدددا بعددد

ن ددداط مركزيدددة أمنهدددا

نستطيع من خاللها تحديد انطباق الروايات عليها والتي بإيجاز :
أوال  .:وجــود شاخص :
اإلمدددام الخدددوئي عدددرف باألربعيندددات مدددن هددد ا ال دددران بمكانتددده العلميدددة المرموقدددة فدددي
األوسدددداط العلميددددة الحوزيددددة فهددددو مددددن الطب ددددة التددددي تلمدددد ت علددددى إعددددالم عصددددري
كدددالميرزا حسدددين الندددائنيا والشددديخ اغدددا ضدددياا العراقددديا والشددديخ الشدددريعةا وغيدددرهم
ممدددن اشدددتهروا باألسدددتا ية المميدددزا فدددي علمدددي الف ددده واألصدددولا وكدددان المشدددار إليددده
بددين إقراندده مددن اخصدداا طددالت هددؤالا العلمدداا الدد ين تلمدد وا علدديهم وشددارك بالفضددل
وال أنسددددى اندددده ((عطددددر ح مرقدددددينن فددددي الخمسددددينات كددددان أحدددد َد المراجددددع الدددددينيين
المشدددهورين فدددي النجدددف االشدددرف وممدددن ثنيدددت الوسدددادا لهدددم "كمدددا ي دددول المثدددل" فدددي
الجامعتين العلميتين الدينيتين النجف االشرف وقم الم دسة .
أمددددا فددددي السددددبعينات فدددديمكن ال ددددول بددددان المرجعيددددة فددددي العددددالم اإلسددددالمي الشدددديعي
انحصرت فيه إلى التسعينات حيث وافاي األجلا وانت ل إلى جوار ربه .
وإلددددى جانددددت المرجعيددددة الدينيددددةا أضدددداف لهددددا شددددهرا أخددددرىا ال ت ددددل أهميددددة عددددن
سددداب تهاا وهدددي حل دددةُ دراسدددةا أو بحثدددهُ الخدددارجيا والددد ي كدددان يحضدددري جدددل فضدددالا
عصريا ممن اشتهروا بالمرجعية من بعدي .
فهدددو علدددى طدددول خمسدددين عامدددا ً كدددان بحثددده العلمدددي مميدددزا ً فدددي جامعدددة النجدددف فدددي
علمددي الف دده واألصددولا ويشددير طددالت المعرفددة إليدده اسددتفادا ً منددها وتوسددعا ً فددي آفدداق
علم آل محمد عليهم السالم .
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عدددرف بهدددا تمكدددن مدددن ربدددط الحاضدددر بالماضددديا
والشدددك انددده بمكانتددده العلميدددة التدددي ُ
تلدددك المدرسدددة التدددي وضدددع لبنتهدددا األولدددى اإلمدددام علدددي عليددده السدددالم  .وبدددرزت علدددى
العالم اإلسالمي في عهد اإلمامين الباقر وجعفر الصادق عليهما السالم .
واسدددتمرت علدددى يدددد الشددديخ المفيددددا والمرتضدددى والطدددو
المالحددددظ ان اإلمددددام الخددددوئي قددددد

((رحمهدددم ح نن واألمدددر

سددددري اسددددتطاع "رغددددم جهددددد المرجعيددددة الدينيددددة

العا مدددة" واسدددتهالك اغلدددت وقتددده فدددي إدارا شدددؤونها ـ ان يضدددع موسدددوعة هامدددة فدددي
رجددال الحددديث قددد تكددون هددي األوفددى مددن غيرهددا فددي هدد ا المضددمارا هددو أمددر جدددا ً
مهددددم بالنسددددبة لتمحدددديص الددددرواا الدددد ين نسددددت ي مددددنهم أحاديددددث المصدددددر الثدددداني مددددن
مصددادر التشددريع اإلسددالمي وتمييددز الموثددق مددنهم عددن غيددري بمددا يص د االعتمدداد ليدده
في مجال بناا اإلحكام الشرعية عليها .
ومددن هنددا فددان حياتدده الثددرا وجددود شدداخص فددي ه د ا الميدددان ال د ي كثددر فيدده المدددعونا
ولكن آثاري تدل عليها وتشهد في فضله وتصنفه عن غيري .
ثانيا ً  .:عطــاا مثمر :
اإلمام الراحل السيد الخوئي (( رحمه ح نن و كراي العطر باقية ما ب ي الدهر .
لدددم أكدددن مبالغدددا ً فدددي إرسدددال هددد ا ال دددولا فدددان مدددن األمدددور التدددي يحفدددظ فيهدددا اإلنسدددان
نتاجه اإلبداعي في حدود اختصاصه العلمي .
وال أظدددن ان مدددا تركددده مدددن تدددراث هدددام سدددوا ًا علدددى مسدددتوى األشدددخاصا أو الكتدددات
خدددداف علددددى احددددد فالمئددددات مددددن طالبدددده وتالميدددد يا والدددد ين انتشددددروا فددددي الددددوطن
ؤ
اإلسددددالمي الكبيددددر مبلغددددين ومرشدددددين ومفتددددين هددددم الالفتددددة ات األرقددددام علددددى هدددد ا
المدعى الهام وال ي ال يمكن نكرانهاأو التغاضي عنه.
كمدددا ان المصدددادر الحديثدددة فدددي هددد ين العلمدددين الف ددده واألصدددول جدددل مؤلفيهدددا ممدددن
تلم وا عليها واستفادوا من أبحاثه ال يمة .
باإلضدددافة إلدددى كدددل لدددك خلدددف " كمدددا أشدددرت" موسدددوعة فدددي التح يدددق عدددن رجدددال
الحدددديث تجددداوزت العشدددرين مجلدددداًا بددد ل فيهدددا جهددددا ً كبيدددراًا وزمندددا ً طدددويالا حتدددى تدددم
انجازهدددا فدددي هددد ا االسدددتيعات الكامدددل الددد ي دلدددل علدددى افدددق مؤلفددده الواسدددعا واطالعددده

222

الرائدددعا بمدددا أسدددبغ علدددى أصدددحات الفضدددل والمعرفدددة مدددا يرفدددع عدددن كددداهلهم مؤندددة
البحث والتن يت في ه ا المجال .
كمددا كددان لدده أسددهام جديددد بالت دددير فددي ميدددان التفسدديرا حيددث إ طلددع فددي ه د ي المهمددة
الشدداقة واصدددر م دمددة ضددافية فددي فضددل ال ددرانا وإعجددازي وصدديانته مددن التحريددفا
ت التدددي تدددواترت فيدددها وغيدددر لنددد ؤا مدددن المواضددديع الهامدددة
وحجيددد ؤة ظدددواهرا وال دددرااا ؤ
التددي تتعلددق فددي هدد ا المصدددر األول لتشددريع اإلحكدداما وأنهددى الم دمددة بتفسددير سددورا
الفاتحددددة ا ومددددع كددددل األسددددف ان هدددد ا المشددددروع الهدددداما لددددم تسدددداعد ف يدددددنا الراحددددل
ظروفهُ ال اسية على إتمامه .
ان حيددداا اإلمددددام الراحدددل السدددديد الخددددوئي (( قدددد

سددددرينن كانددددت عطدددا ًا مثمددددرا ً فددددي

مختلف العلوم التي تخص مدرسة اهل البيت عليهم السالم .
ولددم ت تصددر علددى لددون معددينا وحتددى ان أجوبدد ؤة فددي الع ائددد أكدددت علددى اف دده الواسددع
في ه ا الميدان .
ثالثا ً .:ب ـــاا مشرف :
فدددي الحددددديث المعدددروف "ا ا مددددات ابدددن ادم ان طددددع عملددده عددددن الددددنيا إال مددددن ثددددالث
صدقة جاريةا أو علم ينتفع بها أو ولد صال يدعوا له "
ومن الصدف ان ه ي العناصر الثالثة توفرت في ف يدنا الغالي .
1ـ الصدقــة الجارية :
لدددم تكدددن هددد ي المؤسسدددات الدينيدددةا واالجتماعيدددة والخيريدددة فدددي عددددا دول مدددن العدددالم
التددي أنشددأت بددأمر مددن اإلمددام الخدددوئي إال دلدديال علددى أنهددا خصصددت لخدددمات األمدددة
اإلسدددالميةا سدددواا أكاندددت علدددى مسدددتوى التددددري ا أو األمدددور الدينيدددةا أو الخيريدددةا
أو االجتماعيدددة أو اإلعالميدددة كلهدددا تخددددم مبدددادع أئمدددة اهدددل البيدددت(عن وهدددي بمجموعهدددا
تددددل علدددى تطدددور فكدددر المرجعيدددة الددد ي امتددددت إلدددى خدددارج الحدددوزات العلميدددةا وهدددو
مدددددا يتطلبددددده العصدددددر الحاضدددددر للمجتمعدددددات اإلسدددددالمية وخاصدددددة فدددددي الدددددبالد غيدددددر
اإلسدددالمية كأمريكدددا وبر يطانيدددداا وفرنسدددا والهندددددا ومثدددال لدددك فهدددد ي المدددواطن التددددي
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اضددددطر المسددددلمون إلددددى الهجددددرا إليهددددا بحاجددددة إلددددى مؤسسددددات رعايددددة فددددي جوانددددت
الحيدددااا مجابهدددة التيدددارات المضدددادا لإلسدددالم التدددي تعمدددل بجدددد واهتمدددام علدددى اجتثددداث
الصدددددحوا اإلسدددددالميةا وانتشدددددار المسدددددلمين إلدددددى درجدددددة تصددددداعدت الددددددعوات مدددددن
السددددلطات والكنيسددددة إلددددى مراجعددددة حازمددددة لهدددد ا الخطددددر المددددداهم علددددى المجتمددددع
الغربي وصد أي تيار إسالمي يهدد حضاراتهم كما يدعون .
والشددك ان ه د ي المؤسسددات اإلسددالمية ـ إ ا أحسددنت تفاعلهددا فددي مثددال ه د ا المجتمددعا
فهدددي صدددمام األمدددان أمدددام التجمعدددات اإلسدددالميةا وخاصدددة أتبددداع مدرسدددة اهدددل البيدددت
عليهم السالم .
وبحمدددد ح فدددان مؤسسدددات تالمدددام الخدددوئي الخيريدددة فدددي المدددواطن التدددي أنشدددأت تدددؤدي
دورهدددا علدددى خيدددر مدددا يدددرام ونرجدددو ان نسدددتمر فدددي عطائهدددا المثمدددر بفضدددل الجهدددود
الجبارا التي تب ل من قبل المسؤولين عنها والمشرفين عليها .
2ـ علم ينتفع به :
مدددن نافلدددة ال دددول ان نشدددير إلدددى ان اإلمدددام الخدددوئي رحمددده ح خلدددف فكدددرا ً نيدددرا ً فدددي
ميددددان المعرفدددة تجلدددى بهددد ا الحشدددد مدددن المؤلفدددات العديددددا ا خاصدددة فدددي علمدددي الف ددده
واألصدددددولا وقدددددد تجددددداوزت العشدددددرين مؤلفدددددا ً مطبوعددددداًا عددددددى المخطوطدددددات فدددددي
مختلدددف الجواندددت فدددي الف ددده واألصدددولا والحدددديثا والتفسددديرا والع ائددددا إلدددى جاندددت
مدددا أصددددري ال طليعدددة مدددن تالميددد ي ممدددن أصددددروا ت ريراتددده فدددي الف ددده واألصدددولا قدددد
سدددجلت فيهدددا أرائددده
تجددداوزت الثالثدددين مؤلفدددا ً أو لعدددل بعضدددها تجددداوز العددددا مجلددددات و ُ
ال يمة المجدا في ه ين العلمين المهمين .
ان هددد ا العطددداا العلمدددي لددده أثدددري الكبيدددر فدددي صددد ل أفكدددار المددد هت كمدددا لهدددا الداللدددة
الواضحة على ص ل ومواهت ونضوج طالت مدرسته .
ولعلدددي لسدددت مبالغدددا ً إ ا ادعيدددت انددده مدددن الصدددعت ان يتح دددق لزعامدددة الحدددوزا العلميدددة
من يسد الفراا ال ي أحدثه رحيل سيدنا األستا قد
3ـ ولد صال :
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سري .

ت دددول الروايدددة "كمدددا أسدددلفت" مدددن العناصدددر التدددي تحفدددظ الميدددت الولدددد الصدددال ا ولعدددل
فددي بعضدددها "الولددد د الصدددال الددد ي يحفدددظ غيبددة أبيددده" وكيفمدددا كدددانا فدددان اإلمدددام السددديد
الخددوئي أيضددا ً فددي هدد ا الجانددت موفددق فيددها فالدد ين حملددوا رايتدده فددي مضددمار العمددل
الجهادي لمدرسة اهل البيت كان لهم ما يغترف لهم بالفضل والعمل الدؤوت .
ورحددم ح الف يددد السددعيد الشددهيد حجددة اإلسددالم والمسددلمين السدديد محمددد ت ددي الخددوئيا
والدددد ي نحتفددددل بالدددد كرى الثالثددددة الستشددددهاديا فددددان لدددده فددددي أنشدددداا هدددد ي المؤسسددددات
الخيرية اليد الطولىا والمنف الرئيسي لرغبات سماحة والدي فيها .
إضددددافة إلددددى مكانتدددده العلميددددةا ومددددا صدددددر لدددده مددددن مؤلفدددداتا وخاصددددة مؤلفدددده ال دددديم
((الشدددروط أو االلتدددزام التبعيدددة فدددي الع دددودنن والددد ي طبدددع عدددام  1993دللدددت علدددى
نبوغه العلمي في عهد مبكر .
ان اآلمددال الكبيددرا التددي يهددتم بتح ي هددا فددي خدمددة مدرسددة اهددل البيددتا وامتدددادها إلددى
خددارج العددراقا أ هددل أعددداا اإلسددالم فسددارعوا فددي تصددفيتها والددتخلص مندده علددى يددد
أ ندددابهم أزالم صدددداما بالطري دددة المؤلمدددة التدددي أتدددت عليددده وعلدددى رفيدددق دربددده حجدددة
اإلسالم السيد محمد أمين الخلخالي .
وأملندددا وطيدددد بدددان تلكدددم اآلمدددال المنشدددودا فدددي أعمدددال اإلمدددام الخدددوئيا وولددددي الشدددهيدا
تب دددى حيدددة فدددي الجهدددود الخيدددرا التدددي يبددد لها أخوندددا العالمدددة السددديد عبدددد المجيدددد فدددي
ديمومتهاا وب ائها .
ومددا أعظددم قددول اإلمددام علددي(عن " :ان العلم داا بدداقون مددا ب ددى الدددهرا أعيددانهم مف ددوداا
وأمثالهم في ال لوت موجودا"
هكددد ا يخلدددد اإلنسدددان بفكدددري وعملدددها ال بجسدددمها وادعاااتدددها فدددان مدددا يخلدددد هدددو الددد ي
يتجسددد علدددى ار

الح ي ددةا ال الواقدددع المعدددار فددرت واقّدددع معدددارا ولكندده فدددارا مدددن

كدددل ح ي دددةا فهددد ا إلدددى مزبلدددة التددداريخ بعدددد هددد ا العدددر

الدددوجز لحيددداا سددديدنا األسدددتا

اإلمدددام الخدددوئيا الشدددك إنندددا تلمسدددنا الخطدددوط األوليدددة لفهدددم األحاديدددث الشدددريفة التدددي
أوردتهدددا فدددي م دمدددة البحدددثا وهدددي تددددور حدددول مدددوت العدددالم المدددؤمن الددد ي يحددددث
ثلمة في اإلسالم ال تسد إلى يوم ال يامة .
رحم ح ف يدنا العظيما ونجله الشهيد وحفظ الباقين لما فيه خير الدنيا واآلخرا .
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والسالم عليكم
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بسمه تعالى
في كرى الشهيدين الخوئي والخلخالي

1

((من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا ح عليه ورسوله فمنهم من قضى نحبه ا ومنهم
من ينتضر وما بدلو تبديالنن
ـ للموت "ال ي ال مفر منه " آفاق واسعةا ومسارت متعددا تنتهي إلى ن طة واحدا ا
وهي غروت اإلنسان من ه ي الحياا المجهدا وان طاع عالقته من كل ما يخصه في دنيايا
عدى أمور ثالثة :
كتات يتنفع به النا ا أو صدقة جاريةا تفيد المجتمعا أو االفردا أو ولد صال يعيد مجد
أبيه و كراي...
ـ نجتمع اليوم (( أيها األخوا واألخوات نن لتأبين شهيدين من ضحايا النظام الصدامي في
عراقنا المثكول بهول الفواجعاالتي تترى كل يوم دون ان طاع .
ـ ومن تلكم الفواجع المؤلمة ا ما نجتمع اليوم لتأبينهم ضحايا نظام صدام حسين وهما :
الحجة السيد محمد ت ي الخوئي والحجة السيد محمد أمين الخلخالي .
ـ الشهيدانا علمانا ورمزانا ومثاالنا نعتز بهما وكانت خسارتنا بهما كبيراا والمصات
بهما جلل .
ـ علمان من اعالم الجامعة العلمية في النجف االشرف ..
فالشهيد الخوئي "وهو نجل األمام الراحلا المرجع الديني األعلى السيد أبو ال اسم
الخوئي(( رضوان ح عليهنن وكان المساعد االيمن له في حياته المرجعية العامة .
ومؤس

المشاريع الكبرى العلميةا والث افيةا واالنسانيةا بتوجيه من والدي العظيم في

كثير من ب اع العالما كالندنا وباكستانا وتايلندا ونيويوركا وبيروت وغيرها .
ـ وهو الى جانت لك كتت عدا مؤلفات في ميدان الف ه كان أخرها كتابها (( الشروط
وااللتزامات التبعية في الع ودنن بحث م ارن في ثالثة أجزاا .
ـ وكانت دروسه العلميةا في الف ها واألصولا والتفسير والع ائدا معروفة في الحوزا
العلمية النجفية .
1

1994 /7 /31

227

اما الشهيد الحجة الخلخالي ا فهو نجل اية ح السيد رضا الخالخالي المغيت في سجون
النظام من أيام االنتفاضة -آ ار عام1991ا وحتى ه ا اليوما وأسرته علمية مشهورا في
النجف وإيران ومن ساللة العلماا.
ـ وهو مدر

معروف في الحوزا العلمية في النجف االشرف في الف ها واألصولا

وباحث له كتاباته فيهما نأمل ان ترى النور قريبا ً لم تطبع .
باإلضافة إلى انه أمام جماعة ي يمها في احد ابرز جوامع النجف االشرفا وهو جامع
البهبهاني .
وكان هو ممن يرعى الجامعة العلميةا ويحرص كل الحرص على ب ائها وجودا ً شامخا ً
في ه ا الظرف العصيت ال ي تعيشه مدينة االمام علي(عليه السالمن في ظل تجار
الطائفية الم يتة .
ـ ثم هما رمزان من رموز النضال الجهادي ضد النظام الحاكم في العراق .
الشهيد الخوئي كان المساعد األيمن "كما أشرت" إلى المرحوم والدي المرجع األعلى
السيد الخوئي الكبيرا وقد حاول النظام استمالته (( بالترهيت والترغيت نن ولكن هبت
جهودي سدى فالرجل صلت الع يدا .
ـ وحين اندلعت االنتفاضة الشعبانية ((آ ار ـ 1991نن وعين االمام الراحل السيد الخوئي
لجنة إلدارا شؤون المدن التي س طت بيد الثوارا واندا

فيها حكم الطغيانا باح ية

المنتفضينا كان في أدارا شؤون ال يادا السياسية والعسكرية فيها .
وقد تع به النظام بعد انتكاسة االنتفاضة حتى أودى بحياته .
اما السيد الخالخاليا فل د كان حركة دائبة في النضال الجهادي من اجل مكافحة العامل
الطائفيا ال ي اخ ينفجر ح دا ً في جسم المواطنين .
وحين كانت االنتفاضة الجماهيريةا بعد الم لة المخزية التي سببها النظام للشعت
العراقيا بغزوا الظالم للش ي ة الكويت واالعتداا الصارخ على شعبه االعزل  .كان
شهيدنا الغالي عامالً جرئيا ً في تحري

المواطنين ضد النظام الحاكما وضد الغازي

الفاشيا ولوال ان والدي المجاهد كان عضوا ً في اللجنة ال يادية التي اختارها األمام
الراحل السيد الخوئي إلدارا شؤون البالد لكان االختيار ال يعددي في عضوية اللجنة .
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وحين اخ النظام في تصفية ه ي اللجنةا ومساعديهم كان ف يدنا الغالي احد الرموز التي
البد لها من التصفية في عرف الحاكمين المجرمينا بصفته عامال مؤخرا ً في الوجدان
الشعبي ضد الحكم المنحرف عن طريق الحق .
ـ ثم هما مثالن من امثلة الوفاا اإلنساني لبع

عوائل المعت لين والمغيبينا وضحايا

النظام .
فالشهيد الخوئي  ..حتى أخر يوم من حياته كان ي وم بدفع الرواتت الشهريةا التي كان
يدفعها األمام الراحل لطالت العلوم في الحوزات العلمية في النجف االشرف وغيرها ا
باالضافة

إلى

المعوزين

والف راا

.

كما كان له مساعي خاصة في رفد حاجات أهالي المعت لين والمسجونين وخاصة من
رجال االنتفاضةا وال يام برعاية عوائلهم واالهتمام بشؤونهم .
أما الشهيد الخالخالي  :ف د كان عامالً يضرت المثل في الوفاا اإلنساني مع العوائل التي
حكم النظام باعت ال رجالها وخاصة بعد االنتفاضة المباركةاوكان يهتم ب ضاا حوائجهما
وإدارا شؤون الكثير منها.
وال اكتم سرا ً ان الشهيد الغالي ا كان من جملة أعماله اإلنسانية رعايته لعوائلنا ا والتي
تزيد على اثنى عشر بيتاًا فكان ي وم بكل حوائجها وشؤونهاا وحين ف د ـ ف دنا به الوالي
لتلك العوائل التي ال معيل لها وال رجل ي وم ب ضاا حوائجهم .
ـ ان الف يدين الغاليين  :كانا يحرصان كل الحرص على ان ال يتركا النجفا فل د غادرا ً
العراق عدا مرات ا وحين كنا نصر عليهما ان ال يعودا إليه مع ه ا الوضع الشا ال ي
يسيطر عليه كانت االجابةا منهما ان النجف تحتاج اليناا وان الحوزا العلمية فيها البد ان
نسندهاا وان العوائل التي نرعاها ال يملكان غيرنا فلمن نتركهم لصدام وحزت صداما ثم
 :قاال "لن يصيبنا إال ما كتت ح علينا" .
أيها اإلخوا واألخوات :
ان قافلة الشهداا مستمرا ُ وطويلةا ولن تنتهي ما دام النظام الصداميا رابضا ً على صدر
وطننا الحبيت.
ـ وان النضال الدامي لن يهدا ما ب ي ه ا الحكم مسلطا ً على رقات المواطنين .
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ـ ولو ب ل صداما وجالوزا صدام كل جهدهم في تصفية المعارضينا لكن دون جدوىا
فلن تخر

األلسن ولن تهدأ الجراح من صراخها :

أتعلددددددددددددددددم أم أنددددددددددددددددت ال تعلددددددددددددددددم

بدددددددددددان جدددددددددددراح الضدددددددددددحايا فدددددددددددم

 ما ا يريد صدام من وراا تصفية رجــال النجف ؟أيحست ان األمة الرسالية تنتهي ا ويصفو له الجو ؟
أيحست ان النجف يموت ؟
كال والف كال !!
ـ ال يا صداما كل ما يمكنك اعملا وك ّد كيدكا واسعى جهدك فوح لن تمحو كر النجفا
وال تميت صداهاا وست هت بعارها وشنارها  .ويعلو النجف االشرف بمجدها وكرامتها
.
ـ ل د أصب

ال تل لنا عاداا كرامتنا من ح الشهاداا وهيهات منا ال لةا لن نمدلك يدا ً

خائنةا ولن ن ل منك كالما ً معسوال ف د ولغت بدمائناا واسرفت في ح دك .
ـ فالخلود لناا والمجد لشهيدائناا والب اا للنجف الثائرا فلن تهدا لها رنة إال يوم ت هت
انت ونظامك الخائن إلى مزبلة التاريخ .
ـ ون ولها صريحة ال لب

فيها وال غمو

نرف

كل تطبيع مع النظام ا ولن يكن

للخونة م ام لدينا حين تمد األيدي الملطخة بالعار للمواف ة على سالم مفتعل مع نظام
اثبت طيلة ربع قرن انه يسير في ركات االستعمارا وأدوات الصهيونية .
وإ نات
الطائفيةا وتجار المصال الشخصية .
ـ كفانا تخديرا ً باألمل المعسول سي دم لنا على طبق من وعود ف د ازدادنا مرارا ه ا
الطبقا وب ي ((جنوت العراقنن يعاني قسوا الحاصد الش يا وال مجيت له من منظمات
دوليةا ومؤسسات عالميةا كان األجدر ان تكون لحماية الحيوان من عنوانها لحماية
اإلنسان .
احبددددددددددائي هددددددددددل يسددددددددددلو العدددددددددد ات

وتغفددددددددددو جددددددددددراح مددددددددددن شددددددددددجوني

وينسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداني

وأحزانددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي
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وارنددددددو إلددددددى ار

العددددددري لعلهددددددا

تريندددددددددددددي اخدددددددددددددواني ا وأهلدددددددددددددي ا
وخالندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي
الطيددددددددددف المغدددددددددد

واقضددددددددي سدددددددددواد الليددددددددل ارصدددددددددد

عسددددددددددى المدددددددددد

نجمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

باشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجاني

واصددددددددددحبه كيمدددددددددددا ازور احبتدددددددددددي

ونفسدددددي مدددددن جددددددت الل ددددداا لتنهددددداني

فمددددددددددددا ا أرى ؟والظلددددددددددددم كلكددددددددددددل

بوجددددددداني

ارى فجددددددري سدددددد ما يمدددددد

موحشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ً
سددددددددهرت علددددددددى احشددددددددائه امضددددددددغ

ويرعددددت بتيدددداني
فالتدددداع مددددن هددددول ا ُ

االسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى
انددددا قددددد قضدددديت العمددددر ابحددددث مددددن

دددان
سددددوى موئددددل للحددددزن مندددده الددددى ثد ؤ

اندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
حل مدددددددددت ب مدددددددددال الوصدددددددددال إلدددددددددى

ولكدددددددددن ح دددددددددد الشدددددددددامتين تدددددددددوالني

المنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى
إلدددددى ايدددددن يندددددأ الركدددددت عندددددي وقدددددد

مضددددددددددى أحبددددددددددائي مددددددددددن حددددددددددولي
خفافددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداًواعواني

أوسددددددددد مددددددددنهم كددددددددل يددددددددوم فريددددددددةً
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ب لبدددددددي ا واطويددددددده بحبدددددددي وحنددددددداني

ومدددددا زالدددددت األعدددددداا ت سدددددو بلؤمهدددددا

ي وتراعددددددداني
واحسدددددددبها تحندددددددو علددددددد ّ

ولكدددددددددن عرفدددددددددت الضددددددددديم يحمدددددددددد

ت هدددددددوى الجددددددداني
وينتدددددددابني للنائبدددددددا ؤ

خددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداطري
مللددددددددددت مددددددددددن األحددددددددددالم اطلددددددددددت

ولكدددددن سدددددرات زائددددد ُغ العدددددين ينعددددداني

عطفهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
إلددددى ايددددن؟ والركدددددت الجنددددوبي تائددددده

بمسدددددراي ا واالهدددددوار ظمدددددأ بشدددددطأني

تعبدددددددت مددددددددن المجددددددددان ا والبحددددددددر

وزورقدددددددددددددي المكدددددددددددددددود غددددددددددددددا

صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداخت

بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداحزاني

وا كنددددددددت حتددددددددى اليددددددددوم احصددددددددد

فلددددددي آمددددددل بالنصددددددر يغمددددددر إنسدددددداني

شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوكه

وأخيرا:
ـ ادعوا ح سبحانه للشهداا بالرحمة والرضوان .
ـ وال اسر الشهداا بالصبر والسلوان .
ـ ولكم جميعا ولكل المعزين به ا الفاجعة الشكر الجميلا والنصر المحتم على األعدااا
والعودا للوطنا انه سميع الدعاا .
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رابعا  :المرجعيةالدينية بعد التغيير
توجهات السيد السيستاني لبناا العراق الدستوري الجديد
اإلمام آية ح العظمى المرجع الديني السيد السيستاني دام ظلده رعدى الحكومدات
المتعاقبددة علددى السددلطة مددن يددوم س د وط النظددام المبدداد فددي العددراق وله د ا اليددوم بالتوجيدده
والنصيحة واإلرشاد والمالحظدات ال يمدة إلتدي تصدت فدي مصدلحة األمدة والدوطن ،وبمدا
ينفع المسار السياسي في ه ي اللحظات السياسية الحاسمة إلتي تمر علدى الدبالد ،بمدا فيهدا
مددن م سددي وأحددزان ،وخاصددة بمددا يتعلددق بالفلتددان األمنددي ف ددد كددان وال زال بحددق صددمام
األمان في عدم إثجدرار الدبالد فدي حدرت طائفيدة مؤلمدة تحدرق األخضدر واليداب  ،رغدم
االعتددااات الصددارخة إلتددي انصدبت علددى العددرت الشدديعة مدن العددراقيين وباسددتمرار مددن
التكفيرين والظالميين أتباع ازالم صدام وترويع األهالي وعلى اختالف األصعدا من قتل
و ب وسلت ونهت وتهجير بال سر وتدمير للمساجد ولمراقد االئمة والعلمداا والصدالحين
واألولياا بما يندى لده الجبدين ،وتت دزز لده النفدو

الشدريفة  ،وكدان مدن الممكدن أن يُدرد

على ه ي األفعال الظالمة بما يعادله أو أكثدر وأكدرر لدوال إصدراري المتواصدل علدى كدب
جماح المتضررين من ممارسة العندف وم ابلدة المثدل بالمثدل وأكثر،وهدو ممكدن و متهيدأ
من العراقيين ال ين يسامون سوا االعتداا،لكانت المأساا فظيعة للغاية .
ورأي السيد اإلمام وب يدة مراجدع الددين الد ين أيددوا سياسدته الرشديدا أن االقتتدال
بين األمة الواحدا سوف يحددث شدرخا ً ً كبيدرا ً ال يمكدن التئامده بسدهولة ،وهد ا مدا يضدر
بمصلحة المواطن والوطنيين ،وخاصة أن الجميع في ظرف بناا العراق ،وإعدادا تعميدر
ما دمري صدام و جالوزا حكمه طيلة سنواته السود.
ول ددد نجدد بهدد ي السياسددة الحكيمددة ،حيددث أفشددلت مخططددات المنحددرفين الدد ين
يعملون ليل نهار على إثدارا النعدرات الهدامدة ،والتكفيدر الظدالم ،والمدروق عدن األخدالق
اإلنسانية.
وكددان آخددر ه د ي التوجيهددات األبويددة الش داملة عنددد زيددارا األسددتا نددوري كامددل
المالكي ،رئي

الوزراا المكلف إلدى سدماحته بتداريخ  2005/4 / 27فدي م دري بدالنجف

االشددرف ،وبعددد الزيددارا أصدددر مكتددت اإلمددام بيانددا هام دا ً يمكددن ان يكددون بيانددا وزاري دا ً
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للحكومة الجديدا في الحالة الحاضرا،ومنهاجا ً لحكومة تعمل على إنجاح مهمتها األسدا
في بناا العراق الواعد ،ف د ركز اإلمام على ن اط حيوية هامة ،منها:
 -1الحالة األمنية:
ففددي صدددد الحالددة األمنيددة أكددد سددماحته علددى "معالجددة الحالددة األمنيددة ،ووضددع حددد
للعمليددات اإلجراميددة إلتددي تطددال األبريدداا يومي دا ً خطف دا ً وتع د يبا ًوتهجيددرا ً وقددتالً وتنكدديالً
وغير لك ".
ومدن أجدل تنفيد لدك قدال السديد – حفظده ح –"ولهد ا الغدر
حمل السالح في أيدي ال وات الحكومية ،وبناا ه ي على أس

البدد مدن حصدر

وطنية سليمة بحيث يكون

والاها للوطن وحدي ال ألية جهة سياسية او غيرها"
-2الخدمات العامة:
وحيددث أن الخدددمات العامددة تهددم المددواطنين ف ددد " :نبدده سددماحته علددى ضددرورا
االهتمام الجاد بت ديم الخدمات العامة ،وتوفير ال در الكافي من الكهرباا ،والمداا الصدال
للشرت ،والوقود ونحوها للمواطنين تخفيفا لمعاناتهم في ه ي الظروف العصيبة".
-3السيادا واالحتالل:
وموضوع السيادا واالحتالل من المواضيع الهامة وإلتي شغلت حيدزا ً كبيدرا ًمدن
أفكار المرجعية الدينية ،ول ا من األمور األولية إلتي بحثها سماحة اإلمدام السيسدتاني مدع
رئي

الوزراا المكلف ه ا الموضوع ،حيث قال":إن على الحكومة الجديدا أن تعمل كل

ما في وسعها في سبيل استعادا سيادتها الكاملة على البلد سياسيا ً واقتصاديا ،وغير لدك،
وعليها ان تسعى بكل ج ّد إلزالة أثار االحتالل ".
 -4أوثق العالقات مع دول الجوار:
أما بالنسبة للعالقات الخارجية فيرى سدماحته " إن مدن الضدروري إقامدة أفضدل
العالقاتا وأوث ها مع دول الجوار كافة على أسا

االحترام المتبادل ،وعدم التددخل فدي

الشددؤون الداخليددة ،والتع د اون فددي مختلددف المجدداالت بمددا يخدددم مصددال شددعوت المنط ددة
جميعاً".
 -5مكافحة الفساد اإلداري:
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ول د استشدرى الفسداد اإلداري فدي معظدم أجهدزا الدولدة إلدى درجدة مدن الصدعت
السكوت عنه ،وقد تعرقل األعمال الدولة ،وتسبت في تعثدر مسديرتها ،ولد ا كدان سدماحة
اإلمام صريحا ً للغاية في ه ا المضمار ،حيث قال ":إن على الحكومة الم بلة إلتي تحظى
بأهمية بالغة مكافحة الفساد اإلداري المستشري في معظم مؤسسدات الدولدة بدرجدة تند ر
بخطر جسيم ،فالبد مدن وضدع آليدات عمليدة لل ضداا علدى هد ا الدداا العضدال ،ومالح دة
المفسدين قضائيا ً أيا كانوا".
 -6الوزارا الجديدا تتألف من عناصر كفؤا:
وحيددث أن مددا ت ددد م مددن ال ضددايا المهمددة إلتددي يددرى سددماحة السدديد السيسددتاني
ضددرورا معالجتهددا أن ي ددوم بهددا وزراا أكفدداا معروفددون بالنزاهددة والخلفيددة المعروفددة
بالوطنية ،وان ال ت سم بين التكتالت الحزبية والطائفية والعرقية ،أكد –دام ظلده" :-علدى
ضرورا أن تشكل الحكومة الجديدا من عناصر كفؤا – علميا ً وادرايا ً -وتتسدم بالنزاهدة،
والسمعة الحسنة مع الحرص البالغ على المصال الوطنية العليدا ،والتغاضدي فدي سدبيلها
عن المصال الشخصية والحزبية والطائفية والعرقية ونحوها".
 -7المرجعيدددة الدينيدددة ال تدددداهن علدددى حسدددات مصدددال األمدددة ومراقبدددة االداا
الحكومي:
وكي ال يظن أحد أن مسؤولية المرجعية الدينية المداهنة والمجاملدة علدى حسدات
مصلحة المواطنين ،ف د أوض سماحته ه ا الجانت ب ولده ":إن المرجعيدة الدينيدة  -التدي
لم ولن تداهن أحدا آو جهة فيما يم

المصال العامة للشدعت العراقدي العزيدز -سدتراقت

األداا ا لحكومي ،وتشدير إلدى مكدامن الخلدل فيده كلمدا اقتضدت الضدرورا لدك .وسديب ى
صوتها مع أصوات المظلومين والمحرومين من أبناا ه ا الشعت أينما كدانوا بدال تفريدق
بين أنتما آتهم وطوائفهم وأعراقهم ".
 -8على الجميع ال وى دعم الحكومة الجديدا:
وبعددد هدد ي التوجيهددات واإلرشددادات األبويددة لددرئي

الددوزراا المكلددف األسددتا

المدالكي ":تمندى سددماحته كدل التوفيددق والنجداح للحكومددة الم بلدة مشددددا ً علدى أن نجاحهددا
نجاح للجميع ،وإخفاقها  -ال سم ح -سيصيت الجميع بالضرر البليغ ،ولد لك فالبدد مدن
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التكدددداتف والتعاضددددد بددددين ال ددددوى السياسددددية وسددددائرا إلطددددراف المعنيددددة إلنجدددداح هدددد ي
الحكومة،وتمكينها من أداا مها مها على الوجه الصحي ".
إن ه ا البيان الصادر عدن مكتدت السديد السيسدتاني فدي النجدف االشدرف بتداريخ
 2006/4/27يوضد وبصددورا ال غلددق فيدده متطلبددات المرجعيددة الدينيددة المتمثلددة باإلمددام
السيسددتاني دام ظلدده مددن الحكومددة الجديدددا إلتددي يرأسددها األسددتا نددوري كامددل المددالكي –
رعاي ح -بالتوفيق في مهمته الصعبة متمنين أن تكون ه ي الوثي ة الخطيدرا خيدر مرسدم
للحداكم الد ي يأمددل أن ي دود المددواطنين علددى شدداط السدالمة والددبالد إلددى االزدهددار وح
سبحانه المسدد للصوات.
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ما وراا بيان اإلمام السيستاني بشأن عيد الفطر؟

في مساا الثالثاا مدن يدوم  29رمضدان المبدارك المصدادف2008/9/30اصددر
المرجع الديني آية ح العظمدى السديد علدي السيسدتاني -دام ظلده -بياندا أعلدن فيده أن غددا
األربعاا هو مكمل لشدهر رمضدان ،وان أول أيدام العيدد هدو يدوم الخمدي  ،مبدررا فتدواي
على انه :لم ير في األماكن التدي ادعدي فيهدا الرؤيدة بدالعين المجدردا ،وانده ال يعتمدد فدي
ثبوت الهالل مبدأ "وحدا األفق"  -ال ي أفتى به أستا ي األمام الراحل السيد الخوئي قد
سري -ول ا يرى بداية الشهر الهاللي في كل مكان أنما تتبع رؤية الهالل بالعين المجردا
في أفق لدك المكان..وكدان مظهدر العيدد فدي العدراق الشديعي خاصدة – رغدم ثبوتده لددى
مراجددع النجددف اآلخددرين -إال ان الوضددع العددام فددي العددراق عيددر عددن أتبدداع رأي اإلمددام
السيد السيستاني فيكون العيد يوم الخمي .
إن االسدددتجابة العامدددة ألتدددي أظهرتهدددا الجمددداهير العراقيدددة بإتبددداع رأي اإلمدددام
السيستاني ،أستظهر منها عدا رسدائل هامدة رمدى بهدا السديد للعدالم عددا عصدافير بحجدر
واحد -كما ي ول المثل -وهي باختصار:
-1إنها رسالة موجهة لل وى الخارجيدة التدي تدتحكم بسياسدة العدراق كأمريكدا ،أو
بمعنددى اعددم " قددوى التحددالف " أن رأي المرجعيددة الدينيددة ملددزم األتبدداع فددي األوسدداط
الشعبية.
-2إنها رسالة إلى الكتل السياسية العراقية التي أعلن اكثر من مرا سدماحته عددم
رضاي من سياستهم في إدارا شؤون الدبالد ،وخاصدة فدي أجدواا البرلمدان العراقدي الد ي
يدرى – حفظده ح – ان أعضددائه لدم يهتمدوا بشدؤون األمددة ب ددر مدا يهتمدوا بمصددلحهم
الخاصة.
-3إنها رسالة للعالم الخارجي أن السديد السيسدتاني يهدتم للدرأي اإليراندي او تدابع
له،وه ا خطأ صرف ،فما أظهري ه ا البيان من المخالفة الصريحة للرأي اإليراندي ألد ي
أفتى اغلت مراجعه بما فيهم ال يادا الدينية الرسدمية بدأن العيدد هدو "األربعداا" وإ ا كدان
السيد تابعا ً كان عليه أن يؤيد الموقف اإليراني في ه ا العيد ،والمخالفة صريحة للغاية .
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 -4أثبتت الرسدالة أن رأي المرجعدة الدينيدة الشديعية فدي العدراق هدو رأي السديد
السيستاني وال يمكن تجاوزي ،وه ا تلمي لألمة بالنسبة لالنتخابات العراقية ال ادمة على
المسدددتويين :المحافضدددات،او البرلمدددان ثيحدددددهما رأي المرجعيدددة الدينيدددة ،ولدددي

الكتدددل

السياسية ،وأصحات المحاصصة .وه ي قضدية هامدة للغايدة بالنسدبة للمرشدحين ال دادمين
للوصددول إلددى كرسددي مجددال

المحافظددات او البرلمددان ال ددادم بانتخددات جمدداهيري منددوط

بددرأي المرجعيددة الدينيددة قبددل رأي الكتددل السياسددية فددي مبدددأ "المحاصصددة الفاشددل "أو
عناوين أخرى .
وفددي صدددد هدد ي الن طددة بالدد ات نسددتعين بمددا صددرح بدده ممثددل األمددم المتحدددا
لالنتخابات قبل أيام بأن إقبال العدراقيين علدى تسدجيل أسدمائهم للمشداركة فدي االنتخابدات
ال ادمة متدنيدة للغايدة عدن مسدتوى االنتخابدات الماضدية ،أو هنداك "عدزوف "عنهدا علدى
ال وى السياسية أن تبحث عن أسبات ه ا " االنكفاا الجماهيري  ،أو العدزوف الخطيدر"
ألهميددة الموضددوع ،وتداركدده بمعالجددة جددادا تاعددادا الث ددة للشددعت بغيددة مشدداركته فددي
االنتخابات المست بلية.
إن المخا

العسير ال ي يعير العراقيدون اليدوم مدن ال ضدايا المصديرية المهمدة

كاالتفاقية أألمريكية – العراقية ،والفساد اإلداري ،ومعالجدة تلكداا أداا األمدور الخدميدة(
كا لكهرباا ،والنفط ،والبطاقة التموينية وتطدوير المجدال الصدحي ،وغيرهدان مدن ال ضدايا
التي تهم الشعت مباشرا.
ومع كل األسف أن البرلمان العراقي لم ينظر له ي ال ضايا بعدين االهتمدام ب ددر
ما يهمه شؤونه الخاصة ،مما تنت دي الجماهير ،واألعالم العراقي يؤكد ه ي الح ي دة ،وإ ا
لم يبدو مواقدف جدادا فدي حدل هد ي المشداكل المتفاقمدة فصدرخة السديد السيسدتاني  -كمدا
ين ل -على األبوات  ،وحينها ال ينفع الندم.
النجف تاالشرف
في 2008/10/5:
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اهتمام مراجع الدين في النجف االشرف باالنتخابات

اصدددر مراجددع الدددين العظددام فددي م دددمتهم اإلمددام آيددة ح العظمددى السدديد علددي
السيسددتاني – دامددت بركدداتهم -فددي النجددف االشددرف توجيه دا ً بتعطيددل الدددرو

العلميددة

الحوزوية في جامعة النجف االشرف بداية مدن 2010 /2/24الدي نهايدة االنتخابدات فدي
العراق بغية تفرا الوكالا،ـ وطالت الحوزا للسفر إلى منداط هم ومددنهم فدي كدل أنحداا
العراق من اجل ممارسة واجباتهم الدينية واإلرشادية والوطنية في حث المدواطنين علدى
من التالحم االيجابي لكل من يمكنه ال يام بأداا ه ي

االهتمام بالمشاركة فيها على أسا

المشاركة في ه ا المضمار الوطن،على أن ال يكون دفعهدم لالنتخابدات إلدى قائمدة معيندة
أو جهددة محددددا ،أنمددا ال صددد أن يكددون أرشددادهم لمددن يددرون فيدده الكفددااا واإلخددالص،
والحفاظ على ال يم األصيلة ،والخدمة العامة للمواطنين عامة.
إن للمبادرا التاريخية من أصحات السدماحة داللدة علدى اهتمدامهم الجداد فدي دفدع
المواطنين الختيار أصحات الكفااات ،وال ين يتحملون المسؤولية في أدارا شؤون األمة،
في وقت يمر به الوطن في أدق مراحله السياسية والتاريخية ،وأن بناا الوطن يحتاج إلى
أي ؤد نظيفة وشريفة تضع مصلحة الوطن فدوق كدل اعتبدار ،وت دديم المصدلحة العامدة علدى
المصال ال اتية والحسابات الخاصة.
إن أداا مسيرا البرلما

ن في دورته الماضية كانت مربكة من حيث عطائه في

انجاز المشداريع التدي تهدم اإلنسدان العراقدي ،ومعالجدات هامدة تخدص الد ين صدوتوا لهدم
لبناا وطنهم ،وتسنموا كرسي البرلمان بفضل اصواتهمم ،لكنهم – ويالالسف  -تاهوا في
قضايا ومشاريع لدم تح دق للمدواطن مدن حيدث السدكن ،ول مدة العدير ،وتدوفير احتياجاتده
الخدمية األولية :كالكهرباا ،والماا ،والبطاقة التموينية ،والوسدائل التعليميدة فدي مراحلهدا
الثالث :االبتدائية واإلعدادية ،والجامعية ،وتطدوير المستشدفيات ،وغيدر لدك مدن األمدور
األولية التي ينتظر المواطن من ممثليه أن يهتموا بهدا قبدل غيرهدا مدن األمدور الثانويدة،
التي تعتبر كمالية للمواطن.
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و ك د لك معالجددة صددارمة ومتحديددة إلنهدداا الفسدداد اإلداري ال د ي استشددرى فددي
الددبالد ،وعددم غالددت دوائددر الحكومددة ،وأضددر بمصددلحة المددواطن وتركتدده يعددير غددالبيتهم
تحت خط الف ر.
ولخطر ه ا األمر كرت المرجعية الدينية في النجف االشدرف كافدة المسدئولين
ال د ين أتيحددت لهددم الفرصددة لزيدداراتهم ،وابدددوا لهددم النصددائ واإلرشددادات لمكافحددة ه د ا
الخطددر ال د ي طددال وانتشددر .ولددو كددان لممثلددي البرلمددان صددوت مجلجددل كمددا ل ضدداياهم
الخاصة :كزيادا رواتبهم ،وحماياتهم ،وجوازاتهم الدبلوماسية لمدا ثمان سدنوات ،وغيدر
لك لكان الشعت المتطلع لحياا أسعد  -بعد مسيرا مره ة أكلت األخضدر واليداب
أربعة ع ود عجاف -قد حصدل بعد

خدالل

اآلمدال التدي طالدت بتح ي هدا ،ولمدا حصدلت هد ي

الفجوا بين الناخت والمنتخت  ،و أدى إلى عزوف الكثيدر مدن المدواطنين عدن المشداركة
ه ي المرا في عملية االنتخابات.
ومددن اجددل لددك اضددطر المرجددع الددديني السدديد السيسددتاني وإخواندده مددن المراجددع
العظددام -دامددت بركدداتهم -ان يعطلددوا درو
ليمار

طددالت الحددوزا العلميددة فددي النجددف ويحثددوا

وكالئهم في المددن واألريداف العراقيدة واجدبهم اإلرشدادي فدي حدث الندا

علدى

المشاركة في االنتخابات ،وهي لفتة هامة منهم تعبر عدن نظدرا دقي دة ،وعمدق حضداري
في أدارا البلد وبنائه االجتماعي ،ومصلحة المواطنين ،وح سبحانه من وراا ال صد.
النجف االشرف
2010/2/23
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محمد بحر العلوم

lمراجع الدين يجمعون المكونات العراقية

(1ن

مشكلة الشيعة اليوم إ ا تحدث أحدهم عن خصوصدية الشديعة قدالوا عنده :طدائفي ،وإ ا
تكلم عن ح وق الجن وت قالوا :أنها بداية أنحياد إلى إيرانا وإ ا طالت بأن تكدون ال ضدايا
االختالفية في األحوال الشخصية أن يرجع كل شدخص بهدا إلدى م لددي فدي م هبده زعلدت
عليه المنظمات النسدائيةا واعتبرتده رجعيدا ً ً  طدوخ 

(2ن

وإ ا قددر فن دد زعمداا الكتدل

السياسدية قددالوا :لمددا ا تعددالج ال ضدايا السدداخنة والتددي لهددا عالقدة مباشددرا بالشددعتا وتبددرم
االتفاقيددات فددي الغددرف المغل ددةا وكأنهددا ميددراث خدداص للمجتمعددين قددالوا عندده :معددار
للديم راطيةا وإ ا اجتهد بأن فيدرالية الجنوت ضرورية ألنهدا فدي مصدلحة  الم مدوعين
 من زمان طويل ثارت عليه جموع من  إخوان الوسط  بدأن تح يدق هد ا األمدر مدن
أخطر األمورا ألن بع

دول الجوار تخشى من هد ا  العفريدت  المنطلدق مدن قم مده

أن يزحددف إلددى ديددارهما ويحيددل أجددوائهم إلددى عدد اتا وأخيددرا ً ولددي
المواطن المسكين عن وعد رئي

آخددرا ً إ ا تسددائل

الجمعية الوطنية لمناقشة الدستور بيوم الخمي

ومر ه ا اليوم بما فيه مسائه ولم تنع د الجمعية له ا الغر
ّ

8/25

وأل بالسؤال عن لك قالوا

له :ما دخلك في ه ا الشدأن؟ أمدر يخدص أعضداا الجمعيدة ومجلد

الرئاسدةا فابتعدد عدن

لك رجاا ألنك من خارجهاا وإ ا صممت على التدخل فالمفرزا األمريكية على استعداد
لمداهمة بيتك و  تبهدلك  حست األصولا وباألخير تغادر المفرزا بيتك بعد بعثرته و
 خربطته  - ه ا إ ا ما اعت لتك فترا من الزمن تكفي إلفهامك بعدم التدخل فدي قضدايا
األمن في المست بل  -ومع المنية عليك يودعك رئي

المفرزا بـ  سوري = عفوا ً ً . 

ه ا هو الواقدع المعدار فدي عراقندا بعدد سد وط النظداما وكدل يدوم يدزداد سدو ًا وتتفداقم
مشدداكل الددوطنا ولعددل مددا نشدداهدي اليددوم مددن ضدديق األفددق عنددد بعد
المدني يؤكد لنا أن اإلحسا

مكونددات المجتمددع

الفئوي ال زال يُخندق نفسده فدي شدعور هد ي ال لدة مدن أبنداا

مجتمعناا ال ي ال يمكنها أن ت بل بالتغيير السياسيا والتطور الزمني.
نحن على مفترق طريق في بناا المجتمع المدني مست بالً مدع هدؤالا إن اليدوم أو غددا ً
أو بعد غدا فأخ حق المواطنة في الحريةا واالختيار المطلق لما يطلبه إنسان ه ا الزمن
( )1نشرة افتتاحية جريدة المواطن العراقية .
( )2كلمة بالمجلة العراقية ومعناها   :زيادة . 
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 شريطة االجتهاد ال ائم على المصلحة العامة  -أمدر ال بدد مدن تح دها وغيدر هد ا و اكمددن عددالم الحريددة أصددبحت مددن ال ضددايا األساسددية التددي تنشدددها الشددعوت المره ددة ب د ل
االستعمار الداخلي والخارجيا وتعمل على التحرر منهاا وعددم قبدول مدا رسدمته الع ليدة
التراثية المتاخمة للتخلف والحجر الفكريا فكمدا يريدد هد ا التوجده ويعمدل علدى إب داا مدا
كدان علددى مددا كددانا كد لك الطددرف اآلخددر الد ي ينشددد الحريددة يريددد ويعمددل علددى تح ي هدا
بالطرق المشروعة .الهوا واسعة بين الرأيين بين من يريد تكبيل الع لا وكم اللسان وهو
أمر صعت للغايةا وقابل للفشل والسخريةا وبين من يتطلت الحداثة والديم راطية لشعبه.
إننا بحاجة في ه ا الظرف الحرج أن يتفهم كل مكون من المكونات العراقيدة الطدرف
اآلخرا ويحرص كل الحرص على إب اا  -ولو قدر شعرا معاوية  -يب ى رابطا ً بين أبناا
المجتمع العراقي من أجل المعايشة السليمة بين مكونات البالدا وتمتين الوشدائج األخويدة
الوطنية فيما بينهاا وإيجاد عل ة مصالحة فيما بينهاا اللهم إال الل ين باعوا الوطن باألم
وداسوا كرامة أمتهم ،وشربوا دماا أهليهم نخت نشوا الحزبية الضي ة ال اتلةا فإن هؤالا
سن اتل في سبيل عدم قبولهم بمجتمعنا العراقي اإلنسانيا حتى وإن ضغطت علينا ال دوى
الكبددرى ب بددولهم ،وحاربنددا  بنددو أعمامنددا  فددي بعدد

دول الجددوار باإلصددرار علددى

عودتهم بلون وآخر إلى حصيرا العمل السياسي في مجتمعنا بثوت قشديت جديددا ظداهري
الرحمة وباطنه الع ات األليم.
أيها السادا ال زالت صور التع يت والم ابر الجماعية وأحوا
الزنزاندددات المظلمدددةا واالغتصدددات لألعدددرا

التيزات ،والموت في

ا والمتددداجرا باألطفدددال المعددددومين ظلمدددا ً

لحسددات مصددالحهم الحزبيددة .ه د ي الصددور المأسدداوية بحاجددة إلددى قددرن كامددل يُحتمددل أن
يتناساها الشعت العراقيا وتنمحي من اكرته وال أعت د.
أيها العالم ه ي مشكالتنا مع اآلخرين فكونوا معنا لحلها ونحن نطلت الحلا وال تكونوا
علينا مع الدزمن ال ُمد لا ونؤكدد للجميدع أنندا لدن نتندازل عدن عراقيتندا ألنندا ولددنا فيده مدن
األجددداد واآلبددااا وإيماننددا بدده جددرى فددي عروقنددا ،وث ددوا  -مهمددا كانددت الظددروف ال دداهرا
واألح اد المتحجرا مدن التكفيدرين وباعدة الدوطن فدال نبيعده ولدن نتخلدى عندها وال نخونده
حتى وإن امتد زمن اإلرهاتا وتعسف الظلمةا وقهر المجرمين.
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وإن قادتنددا فددي هد ي المسدديرا الداميددة المره ددة فددي كددل زمددان هددي مرجعيتنددا الرشدديداا
ومديندددة النجدددف األشدددرف مركدددزهم العتيددددا ورغدددم أنهدددم عدددانوا مدددن ضدددغط الحكومدددات
الدكتاتورية وعسفها مما يدفع بهدم إلدى االبتعداد عدن مهدامهم الرسدالية ،لكدنهم وقفدوا بكدل
صالبة وإصرار على عدم التخلي عن واجدبهم الدديني والدوطنيا ولعدل أقدرت مثدل علدى
ه ا الصمود المشرف لمراجع النجف في الفترا السوداا التي مرت على الوطن في عهدد
صدام الوحرا والمواقف الخطيرا من ال تل واإلرهات والتسفير طالدت وبأبشدع صدورها
ه ي النخبة المجاهداا في م دمتهم آية ح العظمى المرجع الديني السيد علدي السيسدتاني -
دامددت بركاتدده  -واسددتطاع بمواقفدده الشددجاعة أن يصددمد أوالً  -رغددم قتددل بع د

طالبدده

وتشتيت تالم ته  -أمام ه ا الموقف المرعت الرهيتا وأن يكون ثانيا ً لسان صدق ووفاا
للشعت العراقدي ،وأميندا ً مخلصدا ً علدى مصدالحه بكدل بطولدة وشدجاعة واسدت امةا وهدو -
بحمددد ح  -ال زال صددمام األمددان للشددعت والددوطن مددن أخطددار الغددزو الخددارجي بكددل
تصوراته وأشدكالها ولندا الث دة بأنده العامدل األسدا

لوحددا كلمدة الشدعت العراقديا وبنداا

الوطنا وجمع شمله رغم كيد األعداا والمتسللين الحاقدين من إرهابيين وتكفيريين حفدظ
ح سبحانه مراجعنا العظاما وأب اهم قوا عظيمة ضد الطغاا والظالمين.
النجف الشرف
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الفصل الرابع :
المرجعية الدينية والعالم
1ـ بدأ االسالم غريبا ويعود غريبا
2ـ الوضع السياسي والح وقي للشيعة في العالم
3ـ دور المرجعية الدينية والمراكز االسالمية تجاي مسلمي اوروبا واسيا
الوسطى
4ـ دور العلماا والمراكز الدينية في الدفاع عن االسالم
5ـ مدى تأثير عناصر التبليغ في المجتمع المدني في ظل المرجعية الدينية
6ـ االسالم ومشكالت ال رن  "21العراق نمو جا "
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بدأ اإلسالم غريبا ً  ،وسيعود غريبا:
نداا يهز أرجاا مكة  ،ويتفجر ثورا عارمة يلوح للمجتمع الجداهلي بالددمار  ،ويدؤ ن
للظالمين بالزوال  ،لك النداا ال ي أطل ه رسول ح محمدد بدن عبدد ح  فدي هد ا اليدوم
اإل ْسالَ ُم 1( ن .
من عام  610للميالد  إؤن ال ّدؤينَ ؤعن َد ّ
ّللاؤ ؤ
لك الدين ال يم  ،ال ي ختم به الرساالت السماوية  ،والتي كانت هدفها جميعا ً – عبدر
مسيرتها التاريخية – إقامة العدل اإللهي في المجتمع اإلنساني  ،ونبد تحكدم المسدتكبرين
في عباد ح  ،واإليمان ب درته على ه ا الكون بسائر مخلوقاته .
ولم يفق المجتمع الجاهلي من صدى النداا األول  ،حتى صك أسماعه النداا الثاني 
َو َمن يَ ْبت َغؤ َ
اآلخ َراؤ ؤمنَ ْالخَا ؤس ؤرينَ 2( ن .
اإل ْسالَ ؤم دؤينًا فَلَن يُ ْبَ َل ؤم ْنهُ َو ُه َو فؤي ؤ
غي َْر ؤ
ووقف المجتمع الجداهلي بكدل طواغيتده صدفا ً واحددا ً فدي وجده هد ي الددعوا اإلسدالمية
لتخمدددها فددي ج د ورها األولددى  ،ولكددن ح يددأبى لدددعوا ديندده أن ترتددد خائب دة فددي انبثاقهددا
وامتدادها الرسالي  ،فرسول ح  م دام غير هيات في أداا رسالته  ،حتى ولو اجتمعت
مكة بكل قواها على أن يتخلى عن ه ا األمر لما تركه .
إنه االختيار اإللهي له  ،فمهما اجتمعت قوى الشر من  :جاهليين  ،ويهود  ،وحاقددين
 ،ومندداف ين  ،حاولددت أن تعمددل بمددا لددد يها مددن قددوا  ،فددإن الدددعوا اإلسددالمية ال يمكددن أن
تنتك

وتفشل  ،ألن اإلرادا المؤمنة التي تجلت في نف

الرسول قد شدّت عزيمة الرواد

األوائددل لهددا مددن المستضددعفين والمسددتغلين  ،ال د ين اسددتجابوا لنددداا اإلسددالم  ،فثبددت فددي
قلوبهم إيمانا ً عمي ا ً ال تهدي اآلالم  ،وتفجر في واقعهم شعورا ً ع ائديا ً صلبا ً سخر مدن كدل
ضيم صبه الطغاا عليهم لعلهم يرجعون عما هم فيه .
ولم يسلم من ه ا الشر حتى صاحت الدعوا  ،ف د قدال  أكثدر مدن مدرا   :مدا أو ي
نبي بمثل ما أو يت  - الحديث يخرج  -فلم يبق في خاطر عتداا أعدداا اإلسدالم أسدلوت
مددن ال مددع والعسددف واالضددطهاد إالّ ومارسددوي مددع الرعيددل األول مددن المددؤمنين برسددالة
اإلسالم وكانوا يزدادون إيمانا ً كلما ازداد عنف الطغاا وعنت المستكبرين معهم .

(1ن سورا آل عمران  -آية . 19 :
(2ن سورا آل عمران  -آية . 85
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مهمة رسول ح  تأسي
األسا

مجتمع إنساني تتوفر فيده عدالدة اجتماعيدة تسدتمد قواعددها

من كتات ح المجيد  ،وسنته الشريفة  ،ويريد أن يوفر لإلنسان المضطهد بالعهد

الجاهلي  -وكل العهود الجاهلية  -الكرامة واإلنسانية  ،التي تحاول الطغمدة المتحكمدة أن
إرادتها على النا

تفر

 ،فتسلت كرامتهم وتميت إنسانيتهم .

ثددم امتددد شددموخ اإلسددالم  ،وكددان لرسددول ح  أعددوان فددي أداا رسددالته رفعددوا رايددة
الجهاد في سبيل الدعوا  ،وشهروا سديوف الددفاع عدن الع يددا  ،وانصداعوا ألمدر قائددهم
ونبيهم في ت حم المسيرا الرسالية إلى عمق الم ابلة والصدراع  ،فلدم يعدد ل بدول المسدالمة
مجال  ،إنها ساعة عملية التغيير  ،وهي من أخطر الساعات  ،التغيير للمجتمع الجاهلي ،
ال ائم على أصدول قبليدة  ،وتحكميدة مبنيدة علدى امتصداص ال دوي للضدعيف  ،واسدتغالل
األبي

لألسود وهك ا .

وكددان اإليمددان الددديني يسددت ر فددي النفددو

مددع امتددداد الددزمن  ،ويدددفع باإلنسددان إلددى

االستعداد الصادق للتضحية والفداا  ،و وبان حت النف

وسعادتها لت وى أواصر الع يدا

في داخل الفرد المؤمن  ،بحيث تؤهله ألن يكون مثالً طبيعيدا ً لإلنسدان الملتدزم  ،الد ي ال
يستهدف في عمله وتفانيه غير رضا ح ،وطاعة ح  ،وتجنت سخطه وغضبه .
ول د أكد اإلسالم على التمسك بالع يدا  ،والعمل على وحدا ه ي األمة  ،وجمدع شدملها
ّللا َج ؤميعًدا َوالَ تَفَرقُدواْ
َصد ُمواْ ؤب َحبْد ؤل ّ ؤ
 ،وتعميق روح األخوا فيما بينها  ،قدال ح َ  :وا ْعت ؤ
َوا ْ ُك ُرواْ ؤن ْع َمةَ ّ ؤ
صد َبحْ تُم ؤب ؤن ْع َم ؤتد ؤه ؤإ ْخ َوانًدا َو ُكندت ُ ْم
ف َبديْنَ قُلُدو ؤب ُك ْم فَأ َ ْ
ّللا َ
ع َل ْي ُك ْم ؤإ ْ ُكندت ُ ْم أَعْد َداا فَدأَل َ
ّللاُ لَ ُك ْم آ َيا ؤت ؤه لَ َعل ُك ْم ت َ ْهتَدُونَ 1( ن .
ى َ
ار فَأَن َ َ ُكم ؤ ّم ْن َها َك َلؤكَ يُ َب ؤيّ ُن ّ
َ
شفَا ُح ْف َر ةا ؤ ّمنَ الن ؤ
علَ َ
ورغددم ه د ا اإليمددان العميددق  ،فالشدديطان يمكندده أن يوسددو

للمسددلم  ،ويرجعدده عددن

صوابه  ،ويعيدي إلى جاهليته الرعناا ليب ى ش يا ً في حياته ا ويمزق شمل األمدة المسدلمة
 ،ويهدد سالمة وحددتها  ،وتفتيدت عزمهدا  .وح دد أعدداا اإلسدالم لدن ي در فدي كدل زمدان
ومكان  ،ولدن يهددأ  ،وكلمدا فشدلت محاولدة تجدددت المحداوالت الشدريرا  ،المحركدة مدن
اليهود والمناف ين والصليبيين  ،وكل مدن علدى شداكلة هدؤالا مدن الد ين ال يريددون خيدرا ً
لألمة  ،ويعملون على تفري ها وتمزي ها .

(1ن سورا آل عمران  -آية . 103 :
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إن وحدددا المسددلمين أسددا

يكونددون البنيددة
رواد ّ
الرسددالة اإلسدالمية  ،وأنهددم كمسددلمين ّ

اإلجتماعية المتكاملة للمجتمع اإلسالمي  ،وله ا يشير ح سبحانه ب وله :
َ والَ ت َ ُكونُواْ َكال ؤينَ تَفَرقُواْ َو ْ
عد َاتم
اختَلَفُواْ ؤمدن بَ ْعد ؤد َمدا َجداا ُه ُم ْالبَ ؤيّنَداتُ َوأ ُ ْولَدـئؤكَ لَ ُهد ْم َ
ع ؤظي مم 1( ن .
َ
هد ا التحد ير مددن الفرقددة وتمزيددق الوحدددا يؤكددد علددى أن الصددراع األزلددي بددين الخيددر
والشر  ،والحق والباطل  ،ال يمكدن أن ينمحدي أو يخمدد  ،ومدا دام الوجدود قدائم فالتكالدت
على إثارا الفتن مسدتمر  ،ألن المسدلم إ ا لدم يكدن شاخصدا ً فدي ع يدتده مطمئندا ً إليهدا  ،ال
يمكن أن يكون ثابتا ً في إيمانه  ،قال اإلمام علي : 
ا ْ
صدد ُ
صدد ُ
دين َ ،و ْال َي ؤ ُ
ال ؤ ْسالَ ُم ُه َو التسْد ؤلي ُم َ ،والتسْد ؤلي ُم ُه َدو ْال َي ؤ ُ
ؤيق ُه َدو
ؤيق َ ،والت ْ
دين ُه َدو الت ْ
ال َ َدا ُا َ ،وا ْ
ار ُه َو ا ْ
ار َ ،وا ْ
ا ْ
صا ؤل .
ال ؤ ْق َر ُ
ال ؤ ْق َر ُ
ال َ َدا ُا ه ََو ْال َع َم ُل ْال َ
ول د أشار ال رآن الكريم إلى وحدا األمة حيث ي ول ح سبحانه :
ون  2( ن .
َ و ؤإن َه ؤ ؤي أُمت ُ ُك ْم أُمةً َو ؤ
اح َدا ً َوأَنَا َربُّ ُك ْم فَات ُ ؤ
وقال سبحانه :
ع ؤن ْال ُمن َك ؤر َوأ ُ ْولَـئؤكَ
َ و ْلت َ ُكن ؤ ّمن ُك ْم أُمةم يَ ْدعُونَ إؤلَى ْال َخي ؤْر َويَأ ْ ُم ُرونَ بؤ ْال َم ْع ُر ؤ
وف َويَ ْن َه ْونَ َ
ُه ُم ْال ُم ْف ؤل ُحونَ 3( ن .

(1ن سورا آل عمران  -آية .105 :
(2ن سورا المؤمنون  -آية . 52
(3ن سورا آل عمران  -آية . 104
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وقال سبحانه :
ّللا َم د َع
عواْ فَت َ ْف َ
سددولَهُ َوالَ تَنَددازَ ُ
َت ؤري ُح ُك د ْم َوا ْ
ّللا َو َر ُ
ش دلُواْ َوت َ د ْ ه َ
ص دبؤ ُرواْ ؤإن ّ َ
َ وأ َ ؤطيعُددواْ ّ َ
الصابؤ ؤرينَ 1( ن .
وه ي اآليات توض معالم المسيرا في اإلسالم  ،فهي :
أوالً – تدعو إلى وحدا المسلمين  ،وأنهم جميعا ً في العبودية هلل وحدي سواا .
ثانيا ً – إن اإلنسان لم يخلق سدى  ،إنما حمل مسؤولية العمل من أجدل تح يدق العدالدة
االجتماعية  ،و لك عن طريق :
 -1الدعوا إلى اإلسالم  ،فالمسلم مهمته يجت أن تكون خالصة في تبليغ الرسالة .
 -2األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ،بصفة أن المسلم داعية له ا الدين فال بد أن
ي وم بواجبه الرسالي .
ثالثا ً  -التح ير مدن التندازع والخدالف الد ي ينتهدي بالمسدلمين إلدى المصدير المدوهن ،
والجبن والضعف.
إننا حين ندعو إلى وحدا المسلمين  ،ال نريد أن يكون السني شيعيا ً  ،وال الشيعي سنيا ً
 ،فإن األصول في األمة اإلسالمية واحدا ال يختلف فيها الجميع  ،فالصالا  -مثالً  -كلهم
يجمعون على أنها سبعة عشر ركعة  ،وأن صالا الصب ركعتان  ،والمغرت ثالث ركع
 ،والظهر والعصر والعشاا كل منها أربع ركعات  ،وأن أس

الصالا  :النية  ،وتكبيدرا

اإلحرام  ،وال رااا  ،والركوع  ،والسجود  ،وال يام  ،والتشهد  ،والتسليم  ،وإ ا كدان ثمدة
اختالف فهو في الفروع  ،وه ي ال تؤثر على سالمة الصالا  ،وصدق انطباقهدا عليهدا ،
وهي ال تخرج عن كونها مسائل توافرت عليهدا اجتهدادات العلمداا مدن المسدلمين  ،وهد ا
االجتهاد حين ي وم على أسا

من الكتات والسنّة الشريفة  ،ف د كست خصائصه العلميدة

.
َدياة
وال رآن الكريم أشار إلى ه ا األمدر بوضدوح  ،حدين قدال   :فَدإؤن تَنَدازَ ْعت ُ ْم فؤدي ش ْ
فَ ُردُّويُ إؤلَى ّ ؤ
سو ؤل2(  ...ن .
ّللا َوالر ُ
وقال تعالى َ  :و َما ْ
َياة فَ ُح ْك ُمهُ إؤلَى ّللاؤ 1(  ...ن .
اختَلَ ْفت ُ ْم فؤي ؤه ؤمن ش ْ
(1ن سورا النساا – آية .59 :
(2ن سورا الشورى – آية .10
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وإ ا كانت ه ي األس

ثابتدة بدين المسدلمين فدي العبدادات والمعت ددات األساسدية  ،فدإن

االجتهاد في الفدروع ال يددعو إلدى تحكدم الفرقدة والخدالف بدين المسدلمين  ،ونهدي ال درآن
صري من شق الوحدا اإلسالمية  ،وإثارا الشحناا والتباغ

بينهم .

 – 2وسيعود غريبا ً :
إن اإلسالم يمر اليوم في مرحلدة خطدرا لدم يشدهدها إالّ فدي دوري األول  ،وأن مهمتندا
إتجاي رسالتنا العظيمة الخالدا تنطلق من المبدأ اإليماني بها والفداا لها  ،فال بد :
أوالً  -أن نلتزم بتعاليم اإلسالم السدمحة  ،التزامدا ً واقعيدا ً  ،ونعمدل علدى تطبي هدا علدى
أنفسنا  ،ونكون مثالً لها  .قال اإلمام الصادق : 
 المسددلم أخددو المسددلم  ،هددو عيندده  ،ومرآتدده  ،ودليلدده  ،ال يخوندده  ،وال يخدعدده  ،وال
يظلمه  ،وال يك به ،وال يغتابه . 
ثانيا ً  -تربية أوالدنا  -وخاصة وهم في دار الكفر وعدم األخالق  -بالتوجه نخو خلدق
روح إسددالمية فددي نفوسدده م ألنهددم طليعددة اإلسددالم فددي الغددد المرت ددت  ،وعلددى اآلبدداا ت ددع
المسؤولية التربوية .
ثالث دا ً  -خلددق أجددواا ومناخددات روحيددة للمسددلمين فددي مثددل ه د ي الددبالد لتبديددد األجددواا
المادية التي تحيط بهم .
رابعا ً  -التفاعل والتعرف على الجاليات اإلسالمية األخرى لتح يق األخوا التي يددعو
لها اإلسالم   :إؤن َما ْال ُمؤْ ؤمنُونَ إؤ ْخ َوا م . 
خامسا ً  -العمل الجاد على ترشيد التحرك اإلسالمي في كل مكان واعتبار ه ي المهمة
الرسالية جزاا ً من مهامنا العملية الجادا نحو التغيير لألفضل .
قال رسول ح   : من أصب ال يهتم بأمور المسلمين فلي

بمسلم . 

وقال رسول ح   : من رد عن قوم من المسلمين عادية أو نارا ً وجبت له الجندة 
.
سادسا ً  -رف

كل ما يدعو إلى تمزيق وحدا المسلمين  ،كالنشرات التدي تبعدث علدى

الفرقة والخدالف  ،وطبدع الكتدت التدي تثيدر الضدغائن بدين المسدلمين وتدزرع األح داد فدي
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النفو

 ،قال رسول ح   : ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا  ،وال تؤمندوا حتدى تحدابوا ،

أفال أدلكم على أمر إ ا فعلتموي تحاببتم  ،أفشوا السالم بينكم . 
أسأل ح تعالى أن يوحد صف المسلمين  ،ويجمع كلمدتهم  ،ويلدم شدملهم  ،وينصدرهم
على أعدائهم  ،ويسدد خطى المجاهدين في سبيله في كل مكان  ،إنه سميع الدعاا .
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الوضع السياسي والح وقي للشيعة في العالم

1

بسم ح الرحمن الرحيم
الحمد هلل رت العالميناوالصالا والسالم على سديد الخالئدق أجمعينامحمدد رسدول
رت العالميناوآله الغر المياميناوعلى أصحابه المنتجبين.
أيها األخوا األجالا سالم من ح عليكم ورحمتة وبركاته

وبعد :

حددين دعيددت للمشدداركة فددي مداخلددة ألحدددى محدداور البحددث المطروحددة فددي جدددول
أعمال ه ا المؤتمر العتيد من اجل تح يق أهدافه العامةاشدني المحور األول ال ي عنوانه
"الوضع السياسي والح وقي للشيعة في العالم" ورغم أن البحث في مجاالت ه ا المحدور
واسع لكني سوف أحاول اإليجاز بال در الممكن في أعطاا هيكلية مختصرا جدا ً للتعامل
مع الوضع السياسي والح وقي للشيعة في العالم عبر الن اط التالية :
أوال ً -أن وجددود منهجيددة فددي التعامددل مددع الموضددوع ضددرورا تمليهددا الظددروف
المعاشددة له د ي األمددة فددي العددالم فددي ظددل المتغيددرات السياسددية واالجتماعيددة واالقتصددادية
والث افيةاوان هناك حاجة ماسة لفرز المفردات التالية:
 -1الوضع السياسي والح وقي [ ال درا ].
 -2الشيعة المجتمع [ العددية ] .
ثانيا ً -إن الشيعة من حيث هم مجتمع إنساني إسالمي يختلفدون فدي نسدبتهم العدديدة
في المجتمع من مكان إلى آخراففدي حالدة تفاعدل هد ين العداملين يمكنندا أن ن سدم الوضدع
السياسي للشيعة في العالم إلى األقسام التالية :
 الشديعة يشدكلون األكثريددة السداح ة ويتمتعددون فيده بالسدلطةاأو بكلمددة أخدرى حكومتدده
منها كما هو الوضع في إيران .

 1ـ مداخلة معدة للمؤتمر الثاني للمجمع العالمي ألهل البيت المنعقد في طهران ـ من 8 -6
شوال 1418هـ 1998/2/ 4 -2 -م
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 الشدديعة يشددكلون األكثريددة السدداح ة فددي مجتمددع السددلطة بدده لألقليددةاوهي تغمددط حددق
األكثريةاأو ال تهتم -على األقل -له ي الناحية كما هو الحال في العراق والبحرين.
 الشددديعة يشدددكلون نسدددبة مهمدددة مدددن التعدددداد السدددكانياولهم قدددوا يعتدددد بهااويحسدددت
حسدددابهااكما هدددو الحدددال فدددي لبناناوأفغانستاناوباكسدددتاناوبع

دول الخلددديج مثدددل

عماناوعلى الرغم من وجود ال وى المضدادا لهدم إال أنهدم يمتلكدون ال ددرا
الكويت و ُ
عماناأو عسدكريا ًكمدا هدو
على حماية أنفسهماأما قانونيا ًكما هو الحال في الكويت و ُ
الحال في لبنان وأفغانستاناأو كالهما كما هو الحال في الباكستان .
 الشيعة يشكلون أقلية في دول لم تتبلور بها أنظمة ح وق اإلنسان مما يجعلهم يعدانون
االضطهاد.
 الشيعة يشكلون أقلية في دول ديم راطية وقد تبلورت بها قضدية ح دوق اإلنسدان ولدو
ظاهريدداًاوهي تضددمن حددق األقليددات الدينيددة والعرقيددة فددي أنظمتهددا كدددول أوروبددا
وأمريكااوغيرها.
 الشدديعة يشددكلون أقليددة فددي دول ال تتبنددى محاربتهمابددل تمددنحهم ح ددوقهم الدينيددة أسددوا
بأبندددداا األقليددددات والمدددد اهت األخددددرى كسوريااومصددددراواند ونسدددديااوبع

الدددددول

اإلفري ية.
 كيانات شيعية لم يتض تصنيفها حست المنهج السابقاوهي :
أ -الشدديعة فددي تركيددا – حيددث يبلددغ عددددهم ي ددرت مددن ثلددث السددكاناولكن ال وجددود لهددم
ظاهر في المؤسسات السياسية.
ت -الشيعة في أ ربيجان– هم األكثرية الساح ةاولكن ال يوجد تعامل واض مع االنتماا
الشيعي للشعت.
ج -الشيعة في اليمن -فأنهم شيعة على الم هت الزيدياوالحكم فيها قبلي.
وإمام ه ا الت سيم لوضع الشيعة السياسدي والح وقياوبنداا ًعلدى المنهجيدة العلميدة
في البحث فنحن نعت د أن التعامل مع ه ي األقسام ينبغي أن يُنظر له من زاويتيناهما :
 -1العناصر المشتركة بين الشيعة في التكوينات المختلفة الم كورا أعالي.
 -2الخصوصددديات الوطنيدددة وال وميدددة واالجتماعيدددة والسياسدددية لكدددل مجتمدددع مدددن هددد ي
المجتمعات الشيعية.
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وعلى ه ا فان لكل تكوين من ه ي المجتمعات المشار إليها ورقة عمل خاصة به
ال يمكن تسطيحها من خالل م والت عامة ال تستطيع أن تشق طري ها إلى الواقعاو لك
الختالف العناصر المكونة للواقع ال ي تعير فيه كل فئة من تلك الفئات.
ونرى أن من العناصر المشتركة للكيان اإلسالمي الشيعي العالمي هي :
 .1ت ددديم ث افددة إسددالمية شدديعية معم ددة ومبسددطة لألجيددال الشدديعية الصدداعداابها إجابددات
م نعددة عددن احتياجدداتهم بمددا يتناسددت مددع متغيددرات الواقددع وتع يداتددهاوترك أسددلوت
مخاطبة أبناا آخر ال رن العشرين بلغة مل ّ حتى األموات من تردادها.
 .2بناا كادر إسالمي شيعي رسالي يتحلى بالصفات اآلتية:
أ -التدين والت وى العلمية.
ت -امدددتالك المهدددارات المعاصرااوال تخصدددص الت ندددي الحدددديث فدددي احدددد المجددداالت
المهمة.
 .3التوعية السياسدية العامدة عدن المسدلمين الشديعة فدي العالماوديناميكيدة التعداطي معهدم
ضمن المشتركات العامة.
إما على صعيد الخصوصية لكل مجتمع شيعي فينبغي لنا االلتفات إلى آلية العمل
السياسياوالتي نود اإلشارا فيها إلى ما يلي :
 .1الفهددددم الدددددقيق للوضددددع الخدددداص الدددد ي تعيشدددده الجماعددددة الشدددديعية المعنيددددة فددددي
محيطهااوإمكانيدددة التعددداطي السدددليم معددده بمدددا يتناسدددت مدددع الطموحدددات اإلنسدددانية
واإلسالمية والوطنية لتلك األمة.
 .2إيجاد األطر المناسبة للتحرك السياسي والح وقي واالجتماعي بما ينسجم مع ما يلدي
:
أ -النظام العام للبالد.
ت -عدد الشيعة .
ج -قوتهم السياسية.
 .3بلورا أطروحة في التعامل مع اآلخرين في البالد التي يعير بها المجتمع الشيعي :
أ -مع المضطهدين في كل مكان من اجل أقامة نظام ح وق اإلنسان.
ت -مع المسلم غير الشيعي.
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ج -مع المسيحي واليهودي وغيرهما من األديان.
د -مع المؤسسات الدولية واإلنسانية.
 .4حل إشكالية التعامل الداخلي بين الشيعة أنفسهماو لك لوجود محاور خالف بينهم من
قبيل:
أ -المحور المرجعي – المرجعي.
ت -المحور اإلسالمي  -العلماني.
ج -الصراع والتوازن االجتماعي.
 .5السددعي لتددوفير امتيددازات امددتالك ال دددرا لحمايددة الشدديعة فددي كددل مكددان يعيشددون بدده
ألنفسهم ومجتمعهم وأمنهم وح وقهماوالسعي الجدي لتامين وضعهم ال انوني في كدل
مكان يحلون به.
وختامددا ً ولكددي نكددون مددواكبين للمتغيددراتاوعلميين فددي صددياغة المواقددف ن تددرح
تشكيل المركز العالمي لدراسة وتوثيق شؤون الشيعةامهمته:
 جمع المعلومات الُمفصلة عن الشيعة في العالم وأوضاعهم في مختلف البلدان.
 المعلومات اإلحصائية الُمفصلة عن تعداد الشيعةاوتركيبتهم السكانيةاورتبهم العلمية.
 عالقاتهم باآلخرين.
 مشاكل التمييز الطائفي ضدهم.
 ت ديم الم ترحات المناسبة -والممكن تنفي ها -لمعالجة تلكم المشاكل المختلفة.
 اسددددددتمرارية عمليددددددة المراقبددددددة والمت ابعددددددة لشددددددؤون الشدددددديعة المختلفةاوتجديددددددد
المعلوماتاوالتأكد من صالحيتها بصورا دائمة.
أملي أن أكون قد وف ت به ي المداخلة التي أراها مفتاح عمل هد ا المدؤتمر مدن
اجل تح يق أهدافه السامية في رفع مستوى المجتمعات الشديعية فدي العالماوحصدولها
على ح وقها األساسية في مختلف الجوانت الحياتيةاوح سبحانه المسدد للصوات.
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دور المرجعية والمراكز اإلسالمية تجاي
مسلمي اوروبا واسيا الوسطى

1

المسلمون في كدل جهدات العدالم عبدر أيدامهم الطويلدة أصديبوا بصددمات عصديبة ،
اضطرتهم ـ راضين ،أم مرغمين ـ إلى ترك أوطانهم  ،ومس ط رؤوسهم  ،وانتشروا فدي
أوربددا وبددالد الغددرت  ،والشددرق  ،وكونددوا لهددم فددي المهجددر والغربددة مجتمعددات صددغيري
تختلف باختالف قومياتهم ونسبهم السدكانية  ،وأصدبحت بمدرور الزمدان وجدودا ً ال يمكدن
تجاوزها  ،أو التغاضي عنها  ،خاصة بعد هد ا التطدور السدريع العدالمي فدي ميددان العلدم
والمعرفة  ،وال يم والحضارا  ،وغزو المدينة الحديثة .
هد ا العددالم اليدوم دخددل مرحلدة الجديدددا مدن الحيدداا الصداخبة التددي تعبدر عددن متغيددرات
ومتطلبات ت تضديها ظدروف سياسدية واجتماعيدة لهدا كدل التدأثير علدى مجريدات المسديرا
اإلنسددانية فددي عصددرنا الحاضددر  ،وتمليهددا سياسدداتُ وأيددديولوجيات متباينددة  ،ولكنهددا فدي
جوهرها االعتباري ال تختلف في مفهوم واحد  ،وهو الحملة الشعراا ،والحدرت السدجال
ضد ال يم اإلسالمية  ،وتراثه األصيل .
ولي

ه ا التباني الغربي على إثارا مشاعر الكراهية ضد المسلمين ناتجا ً عدن نوقدف

محدد لجهة ما  ،أو جماعة خاصة  ،أنما ال ضية أكبر من لك كله ولي

أدل على لك ،

من الوضع العام للمسلمين ـ اليوم ـ فنرى االعتداا الصارخ في  البوسنة  ،والهرسك 
و  الصومال  و  الهند  و العراق واغلت الدول العالمية ،كما ولي

أوض مما

يشددار فددي الجزائددر  ،والمغددرت  ،ومصددر  ،ولبنددان  ،وأي مكددان آخددر فددي العددالم يكددون
لإلسددالم مجتمددع فيدده  ،يشددتد فيدده التفدداقم حددول المسددلمين بشددكل وأخددر بمددا يصددل إلددى حددد
الحروت  ،واالعتددااات  ،والكراهيدة والبغضداا  ،وقدد يتجداوز إلدى أبعدد مدن لدك  ،ف دد
ن لدت وكدداالت األنبداا العالميددة فدي  92 / 12 / 19ان الجنددود الصدربيين  ،قددد اغتصددبوا
النساا البوسنيات األسرى  ،وه ي تشكل جريمة حرت واعتدداا صدارخ علدى اإلنسدانية ،
وغيرهددا مددن الم سددي الفاضددحة كتهجيددر إسددرائيل ألربعمائددة فلسددطيني مددن أراضدديهم ،

 1ـ بحث مقدم لمؤتمررابطة الشباب المسلم ـ السابع والعشرون ـ في بريطانيا عام 1993
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وتركهم على الحدود اللبنانية  ،إنت اما ً لم تل ضابط إسرائيلي وهك ا الكثيدر مدن المعاندات
ال اسية التي يمنى بها المسلمون وخاصة أوربا  ،وكافة الدول الغربية .
وال احست ان ه ا الموقف اإلنساني في المجتمعدات األوربيدة وغيرهدا طبيعدي  ،أنمدا
البد له من دوافع ومؤشرات خاصة بما يعك

تهشيم الواقع اإلنسداني فدي نفد

الفدرد أو

الجماعة  ،ال ين يدركون مدى التدهور والددمار الّد ي يلحدق بإنسدانية اإلنسدان فدي الحالدة
التمادي به ا الموقف الّ ي يتنافى وابسط قواعد ح وق اإلنسان .
ان دوافع ه ا الموقف بعمومه يعود إلى عدا أسبات أهمها :
أوالً  :األمن الحضاري :
ي ول علماا مختصون بدراسة  الحضارات : 
إن الحضارا ظاهرا إنسانية عامة  .فاإلنسان هو المخلوق الوحيد الّ ي يرت ى ويعمدل
علددى تحسددين أحددوال نفسد ه بفضددل مددا أهددداي ح مددن ع ددل يمكندده مددن التفكيددر  ،واختددزان
المعلومددات  ،والددربط بينهددا واإلفددادا منهددا  .ومددا مددن شددعت إال ولدده مسددتواي الحضدداري ،
والفرق في المستويات  .فالجماعات البدائية التي ال زالت تحت سف الجبل لها حضارتها
(1ن .
والحضارا ـ كما تعرف ـ :
منها  لك الك ّم المركت الّ ي يحتوى على المعلومات والمعت دات  ،والفنون  ،وال يم
 ،وال وانين ،والت اليد  ،وجميع العادات وال ابليدات التدي يكتسدبها اإلنسدان بصدفته عضدوا ً
في مجتمع ما. 
والحركة الزمنية  ،هي التي تطور الحضارا  ،وهدي عامدل التغييدر فدي كدل واجهدات
الحياا  ،وسواا أكا ندت قدوا هد ي الحركدة الزمنيدة خارجيدة ـ أي ان حوافزهدا لدم تنبدع مدن
اتيات اإلنسان  ،وخل ه  ،وابتكاراته  .أو أنها  ،داخلية  ،بمعنى أنها تمثل عامل االبتكار
والخلق  ،وأنها تفرز ال يم اإلنسانية التي تستهدف الرفعة والكرامة .
والمجتمعات األوربيدة حدين وفدد عليهدا المسدلمون وغيدرهم وأصدبحت لهدم مجتمعدات
صغيرا تحمل طدابعهم ،وعداداتهم  ،وت اليددهم التدي تختلدف بطبيعدة الحدال عدن األسدلوت
الحضاري المعار  ،بدأ الخوف من األوربيين مدن احتمدال الغدزو ألكفدري واالديولدوجي
( )1د  .حسين مؤنس ـ الحضارة  49 :سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت . 1977
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لمجتمعاتهم  ،وتغيير الطابع الحضاري الخاص لهم ومدن هندا أخد الصدراع الخفدي يشدتد
من الجانبين  :المجتمع المتحرر من ال يود االجتماعية  ،واألخالقية والّ ي يحرص ان ال
تطغى عليه موجدة الغربداا  ،بحيدث تجتداح كدل الجهدود التدي بد لت لبنداا كيدان مجدتمعهم
الواسعة من الحرية الشخصية  ،والتي ترف

ال ائم على األس

كل ال يود التي يعتبرهدا

المجتمددع اإلسددالمي قضددايا أ خالقيددة تمددزق المجتمدددع األخدد بهددا  .مددن هنددا نشددأ األمدددن
الحضاري  ،أو الصراع الخفي بين المجتمعين المتحرر  ،والملتزم إلى حد ما .
ثانيا ً ـ الصراع التبشيري :
الصددراع التبشدديري بددين المسدديحية واإلسددالم علددى أشددري فددي المجتمعددات المختلفددة
وخاصة في المجتمعات الغربية المسيحية التي تهتم أن ال يطغى عليهدا الطدابع اإلسدالمي
وموضدوع التبشدير قددديم  ،ولعدل حدروت الصددليبين للمسدلمين يؤكدد هد ي الح ي دة  .وكلمددا
تطورت الحيداا الغربيدة  ،أزداد الحدرص علدى تفعيدل عمليدة التبشدير  ،وقدد يددخل عامدل
السياسة فيه .
ت ول بع
يظن بع

المصادر :
النا

أن المبشرين يأتون إلى الشرق لنشر الدين علدى أن هددفهم االسدمي

 .والحق أن نشر الدين أمر ثانوي جدا ً في جميع الحركات التبشيرية ...
أننا إ ا تأملنا العالم الغربي وجدناي عالما ً ملحدا ً ال يؤمن بدين  ،وعالما ً ماديا ً ال يعرف
للروح معنى .إن أمريكا التي تعبد الحديد وال هت  ،والبترول  ،قد غطت نصف األر
بمبشرين يزعمون أنهم يدعون إلى حياا روحية  ،وسالم ديني .
وبينما نرى فرنسا دولة علمانية في بالدها نجدها الدولة التدي تحمدى رجدال الددين فدي
الخارج  .ان اليسوعيين المطدرودين مدن فرنسدا هدم خصدومها فدي الدداخل  ،وأصددقاؤها
الحميمون في مستعمراتها .
وك ا لك ايطاليدة التدي ناصدبت الكنيسدة العمداا  ،وحجدزت البابدا فدي الفاتيكدان  ،كاندت
تبني سياستها االستعمارية على جهود الرهبان والمبشرين .
حتى الروسية السوفياتية التي تدعوني بالدها إلى محاربة األديان ـ كما ي ال ـ رأيناها
بعد الحدرت العالميدة الثانيدة  ،حينهدا أرادت أن تح دق لنفو هدا توسدعا ً أقليميدا ً وسياسديا ً قدد
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تظاهرت بالعطف على رجال الدين  ،ودعت إلى مجمع مسدكوني فدي موسدكو  ،وحملدت
إليه المؤتمرين في طائراتها  ،وقابلهم ستالين نفسه .
وكثيرا ً ما كان الرجال العسكريون من االنكليز خاصدة يحضدون حكومداتهم علدى بدث
المبشرين في العالم  ،كما نص الجنرال هايغ الحكومة البريطانية أن ترسل مبشريها إلى
شبه جزيرا العرت .
علدى أن جميددع المبشدرين  ،سددواا أكدانوا انتهددازيين ديندويين  ،أم كددانوا مخلصدين فددي
مهمتهم تتميز كل فرقة منهم بعداوا شديدا نحوا العرت المسلمين .
وال ريت في أن مرد ه ي العدداوا الشدديدا أنمدا هدو إلدى الحدروت الصدليبية علدى لدك
أجمع مؤرخو التبشير كلهم  ،وهم في لك على صدوات  .ثدم أن هد ا يؤيدد مدا هبندا إليده
مدن أن العدداوا دنيويدة سياسدية ال صدلة لهدا بالددين  .ان المبشدر جسدت ـ مدثالً ـ يدود أن
يمحي اإلسالم من العالم (1ن .
من ه ا النص نفهم ح ي تين مهمتين :
األولى :أن حمالت التبشير العالمية تستبطن الكثيدر مدن الواقدع السياسدي االسدتعماري
ضد الشعوت المستعمرا .
الثانيددة :أن العامددل األسددا

إلثددارا الموقددف الغربددي مددن هد ي المجتمعددات الجديدددا هددو

اإلسالم واإلسالميين  ،وإلى ه ا أشار أحد المستشرقين ب وله   :أن ال وا التي تكمن في
اإلسالم هي التي تخيف أوروبة2( ن .
من ه ا المنحى الخطير ينبثق الموقف السلبي من المجتمعات األوربية  ،ويب ى عامدل
الفرقة هو الحاكم في مثل ه ي الحاالت  ،حين تنعدم الث ة بين الجانبين  ،ويصب الناقو
الخطر على استعداد إلعالن اإلن ار .
ان المشاكل التي تأخ بخناق المجتمعات المسلمة ات ش ين :
1ـ الشق الداخلي :يتعلق ـ كما تدرى بعد

المصدادر ـ ببعدث روح التدراث  ،وتفجيدر

إمكانيددات الحضددارا  ،فيتصددل الماضددي بالحاضددر فددي تكامددل وتفاعددل لتحيددى الشخصددية
اإلنسانية بعد قرون طويلة من الجمود واالجترار .
()1
( )2لزيادة االطالع يراجع  :عمر فروخ والخالدي ـ المصدر السابق  36 :ـ . 45
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2ـ الشق الخارجي :يتمثل في ه ا التحدي الكبير الّ ي يواجه ه ي المجتمعات وغيرهدا
مددن مجتمعددات العددالم الثالددث  ،ويدددفعها دفع دا ً قوي دا ً إلددى التخلددي عددن ماضدديها وحاضددرها
واكتسات شخصية جديدا هي الشخصية الغربية إلى سعي الرجل األبي

إلى التمكين لها

في معظم ب اع العالم من أكثر من خمسة قرون .
وحين ندر

ه ين الش ين نرى أن أهميدة الشدق الخدارجي مدن قضدايانا تنبدع مدن أنده

سددالح موجدده غايتدده ال ضدداا علددى روح الم اومددة التددي تدددافع بهددا الحضددارا عددن اتهددا ،
ووجودها أمام الخطر الخارجي الدائم (1ن .
وحددين تكددون اإلرادا مشددلولة  ،معندداي انهيددار الث ددة بددالنف

بسددبت ضددعف الم اومددة أو

انهيار روحها  ،وحين تصل ال ضية إلى ه ا الحد  ،ت ف المعركدة  ،وتنهدزم الحضدارا ،
وتنسدداق مغمددورا بظددل الحضددارا الغازيددة  ،وعندددها تف ددد الشخصددية المسددلمة لتد وت فددي
الكيددان المشددهر  ،وتنتهددي رويدددا ً رويدددا ً  .كمددا حدددث قبددل زمددان مددن انهيددار االنتشددار
اإلسالمي في أوربا  ،وغيرها من الدول المتاخمة لها .
 أن أطددددراف أوربددددا فددددي األندددددل

 ،وصدددد لية فددددي جنددددوت ايطاليددددا  ،ومشددددارق

اإلمبراطورية البيزنطيدة الشدرقية كلهدا كاندت فدي أيددي العدرت المسدلمين  ،وكدان البحدر
األبي

المتوسط بحرا ً إسالميا ً  ،كما كان المحيط الهندي بحرا ً إسدالميا ً  ،وكاندت تجدارا

العالم كلها في أيددي التجدار المسدلمين  .ولدم يكدن أمدام أوربدا مدن سدبيل سدوى كسدر هد ا
النطاق الحضاري  .فكانت الحروت الصليبية من قديم الزمان أحدى المحاوالت المباشرا
لكسر النطاق  ،وكانت الحركات الفكرية التبشيرية محاولة أخرى لل ضاا علدى السديطرا
اإلسالمية . 
ونددرى بع د

المصددادر :وحددين تددم للحضددارا الغربيددة أعددادا ترتيددت حياتهددا الع ليددة

والروحيدة واالجتماعيددة التفتددت إلددى خددارج اتهددا لتجددد أن الحضددارا الحيددة الوحيدددا التددي
تشكل تهديدا ً مباشرا ً لمصالحها المتوقعة هي الحضارا اإلسالمية ...
ول ا فإن الح ي ة نجابهها هي أن الحضارا الغربية بحسها التداريخي الحداد تسدعى إلدى
تشكيل العالم في صورتها بالغاا كل الكيانات الحضارية  ،والث افية المغايرا  ،وما تعيشه
( )1د  .عوون الشوريف قاسوم ـ اإلسوالم والثوورة الحضوارية  223 :ـ  / 224ط دار القلوم
بيروت . 1980
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المجتمعات المسلمة من ضغوط تستهدف أخص خصائصها ما هو إال جزا مدن المعركدة
الحضددارية الضددارية  ،والتددي تسددعى بهددا الشددعوت الغربيددة إلددى تغييددر خريطددة العددالم
الحضارية  ،مثلها أفلحت في تغييرها عسكريا ً  ،واقتصاديا ً  ،وتكنولوجيا ً .
وهد ا التحددي الحضداري مدن جدانبهم ال بدد أن ي ابلده تحد ؤد حضداري مدن جانبندا  ،وال
خيار لنا في لك  ،وإال هبنا مع ال اهبين (1ن .
وما ا العمل  ،والضرورا تدعو الكثيرين من المسلمين ال ين هاجروا  ،أو ُهجروا إلى
اإلقامة في هد ا العدالم  ،حتدى يدأ ن ح سدبحانه لهدم بدالعودا إلدى ديدارهم إ ا رفدرف فيهدا
األمن والسالم  ،واالست رار ؟
إ ا أردندا أن نُحسدن الموقددف  ،ونعمدل علددى طمئندة المجتمدع الّد ي يشداركه المسددلمون
العير يبرز دور الجهات التي تتمكن من عك

ح ي ة اإلسالم الناصعة  ،وانه يدعو إلدى

التعدداير السددلم ي مددع كافددة المددواطنين  ،والتمسددك بددال يم اإلنسددانية  .هد ي المهمددة الكبيددرا
تستطيع أن تنه

بها جهتان إسالمية لها موقعها ومركزها في اإلسدالم  ،وتأثيرهدا لددى

المسلمين  ،ه ي الجهات :
األولى ـ المرجعية الدينية :
للمسلمين عامة مراجع دينيين لهم مركدزهم المعدروف و و أثدر لددى المسدلمين ،
والمراجع هم العلماا ال ين تتوفر فيهم صفة ال يادا والزيادا لألمة  ،ومهمتهم أن يوجهدوا
األمدة اإلسدالمية المحددودا ـ ضدمن مجتمعدات كبيدرا غيدر إسدالمية ـ مدن قبدل المرجعيدة
الدينيددة اإلسددالمية بإرسددال ممثلددين عنهددا  ،وانشددأ مراكددز إسددالمية ث افيددة  ،توضد الفكددر
الدددي ني  ،والتأكيددد علددى أن اإلسددالم ال يريددد أن يحكددم هدد ي الددبالد  ،وان غالبيددة هددؤالا
المهجرين أو المهاجرين عائدون إلى أوطانهم إ ا ما ارتفعت الحالة الشا ا الحاكمة عليهم
هناك .
والمرجعية يمكنها أن ت وم بأعمال إيجابية تشعر الطرف األخر بان أتباعها لم يعلمدوا
على ت وي

ا لحياا الغربية  ،ومصال أمتها ب ددر مدا هدي مسدؤولة عدن تسديير مجتمعهدا

الصغير بما يدفع عنه خطر ال وبان  ،واالندماج بالمجتمعدات الكبدرى التدي تختلدف معهدا
في غالت شؤون الحياا .
( )1لزيادة االطالع يراجع د  .عون الشريف ـ المصدر المتقدم  223 :ـ . 230
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كما أن المرجعية ات اإلمكانات الواسعة يتهيأ لها أن ترفد حياا المسدلمين فدي خدارج
مجتمعاتهم بمر شدين يعلمون على توثيق عرى المحبة والتعاير السلمي ورسم اإلنسدانية
لعخددرين  ،بمددا يشدددهم بعضدا ً لددبع

بمددا ينفددع المسددلمين  ،ويرفددع مددن شددأنهم أمددام ب يددة

األفراد والجماعات ال ين يضمهم لك المجتمع الغربي الكبير .
وك د لك للمرجعيددة ال دددرا علددى تأسددي

حددوازات علميددة  ،ومدددار

الجالية اإلسالمية  ،بما ي و ّم التربية الدينية في نفو

تعليميددة تخددص

الناشئة  ،وتتجه إلى أقامة الحدواجز

 .الفكرية لتحدول مدن تسدرت األفكدار والعدادات  ،واآلثدار السديئة إلدى األمدة  ،والسديطرا
علدديهم مددن االنسددياق وراا تيددار المدينددة الحديثددة الفارقددة بهددا تلددك المجتمعددات األوربيددة ،
والعلمانية .
فددالحوزات العلميددة التددي تنشددأ فددي خضددم هد ي المجتمعددات تسددتطيع أن تددؤدي رسددالتها
اإلرشادية بما يتناست والمحيط ال ائم  ،واللغدة الحاكمدة  ،واألسدلوت الم تضدى  ،بخدالف
المرشددد الوافددد فهددو بحاجددة إلددى زمددن طويددل يمكندده فددي خاللهددا أن يتعدداير مددع المجتمددع
الجديد  ،ويتعرف على سلوكية حياته .
وهك ا شأن المدار

ّ
تكون قاعدا جيدا وصلدا لتسيج
بجميع مراحلها الدراسية ـ فإنها

الفتيان والفتيات ـ لو أُحسن تدّبرها وأدارتها ـ ويمكن أن تح ق اآلتي :
 1ـ تستطيع أن تث ف اإلنسدان مدن بدايدة نشدأته إلدى مرحلدة نضدوجه ورشددي  ،وتنمدي
قابلياته الفكرية نحو بناا ث افي متطور ينفعده وينفدع بده اآلخدرين  ،الد ين هدم بحاجدة إلدى
المث فين من أبناا أمتهم .
 2ـ أنها تسيج اإلنسان في ه ي المرحلة الخطدرا مدن حيداتهم مدن االندزالق فدي مهداوي
الر يلة  ،واالنحددار إلدى الشدبهات الشدا ا  ،وتسدمو بهدم حيداا كريمدة تهدديهم إلدى طريدق
الخير والسعادا .
 3ـ كما أنها تساعد على الحفاظ  ،وتمتين العالقة الوطنية بينهم وبين واقعهم الوطني ،
وتب ي الصلة بينهم وثي ة  ،بحيث يُشعران ه ا اإلنسان يعير ويتث ف ألمته ووطنه  ،ولم
يخلق لغير لدك  .فهدو فدي هد ي المرحلدة يهديا نفسده لتلدك المهمدة الجليلدة  ،والمسدؤولية
العظيمة .
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 4ـ أن المرجعية الرشيدا بحكم إمكاناتهدا الواسدعة  ،وسدلطتها الكبيدرا وقددرتها الماليدة
يمكن أن ت وم به ي المهمدة المسدؤولة  ،التدي هدي مدن أولويدات أعمالهدا البندااا فدي سدبيل
رفع معنويات األمة  ،وخاصة في ديار الغربة والمهد الالإرادي .
الثانية ـ المراكز اإلسالمية :
والم راكز اإلسالمية في دار الغربة لها المرتبة الثانية في توجيه األمدة وترشديدها بعدد
المرجعية فالعالم ينظر إلى أي أمة من خالل مرآياها الصافية  ،وهي  :مؤسساتها الث افية
 ،ومراكزها االجتماعية  ،ومنتددياتها العلميدة ـ وهد ي المؤسسدات تسدتطيع أن تلعدت دورا ً
فاعال في ت ديم جاليتها إلى المجتمع الوافدين عليه  ،بما يتناست وال يم التي يتمسك بهدا ،
أسلوبا ً ونظاما ً .
ان المراكز اإلسالمية لها دور فاعل فهي تستطيع أن تح ق اآلتي :
 1ـ في إمكانها خلق أجواا تث يفية للجالية  ،تعرف وتوض طبيعية البلد المعار وعدن
عاداته وت اليدي  ،المنسجم منها مع التزامنا المبدئي  ،أو ما نختلف معها .
2ـ دراسة المجتمع الغربي  ،وأثري على الجالية اإلسدالمية  ،ورسدم الحدواجز الفكريدة
ن أجددل إيجدداد الضددمانات المطمئنددة بالمعايشددة السددلمية  ،وأنهددا ال تددؤثر علددى مجريددات
حياتهم المتحررا .
3ـدد إنشدداا المدددار

 ،والمعاهددد وع ددد الندددوات ات الطددابع التربددوي  ،واألخالقددي

واحتواا اإلنسان في جميع مراحله حفاظا ً عليه من االنسياق مع المجتمع الغربي وحريته
الالمحدودا .
 4ـ تهيئة أسواق خيرية للجالية بغية مساعدا الضدعفاا والمعدوزين بمدا يسداعدهم علدى
تكاليف الحياا ،واالستغناا عن االنخراط في الوظائف المستغرقة ألهم األوقات الحياتية ،
أو التي ال تنسجم معهم  ،فيضطرون إليها .
5ـ بث روح األخوا  ،والمحبة  ،والتعاون  ،والتفاهم بين أبناا الجالية  ،وصهرهم في
وحدا إنسانية ترتفع فيها األحاسي

والمشاعر إلى البناا  ،والتطور  ،واالزدهار .

ومن الواض مدن خدالل قدرااا األحدداث للع ددين الماضديين  ،نجدد وبكدل وضدوح أن
هناك تهديدات كثيرا تواجه كل المسلمين في كل أنحداا العدالم  ،وعلدى مختلدف األصدعدا
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بداية من الهموم والمشاكل األختراقية على مستوى الفرد والعائلة  ،ونهاية بما يواجهونده
من مخططات تم

وجودهم .

غيددر أن أحددداث العددامين الماضدديين عددام  1991ـ  1992تميددزت بمجريددات هامدده ،
ومنعطفات في مجمل أوضاع المسدلمين تسدتحق أن ن دف أمدام حددثين هدامين متميدزين ،
خاص  ،على الساحة األوربية ،ونحاول أن نسدلط الضدوا علدى الددور المرجعدي معهدا .
وال شك أن مثل هاتين التجربتين العنيفتين ستثرى تحركنا في ساحة الواقع  ،وتشدنا مدن
خالل ما نؤمن من مفاهيم ومبادع إلى حركة المسلمين وواقعهم .
الحدث األول ـهو ما يواجهه المسلمون من أبادا في البوسنة والهرسك بشكل خداص ،
وأوربا الشرقية بشكل عام .
الحدث الثاني ـما يواجهه المسلمون من تحديات في الجمهوريات اإلسالمية السدوفيتية
.
فدي الحددث األول ـنجد صدورا التشدريد عدن التهجيدر  ،والعندف وال تدل واالغتصدات
تالحددق األبريدداا المسددلمين حتددى بلددغ عدددد الالجئددين والمشددردين مددن ديددارهم حتددى نهايددة
الشهر األخير من العام الماضي ما ي ارت  1700 / 000مليون وسدبعمائة ألدف شدخص
يمثددل األطفددال  % 45مددنهم  ،وال زال أكثددر مددن  500 / 000ألددف مسددلم فددي سددراييفو
يواجهون حصارا ً عسكريا ً من قبل الغرت يجعلهم يفت رون ألبسط المواد الغ ائية  ،ناهيك
عن مئات اآلالف اآلخرين يعيشون حالة مزرية .
وفددي الحدددث الثدداني ـنرى المسددلمين فددي ه د ي الجمهوريددات  ،وبعددد انهيددار االتحدداد
السددوفيتي يواجهددون تحددديات لبندداا أوضدداعهم الداخليددة  ،ورسددم مسددت بل ينسدديهم اآلالم ،
واالضددطهاد الّ د ي دام أكثددر مددن نصددف قددرن  ،بدداحثين خاللدده عددن انتمددائهم الع ائدددي ،
والحضاري .
وكال الحدثين يمثالن وضعا ً ال بد وأن يتعاهد كل الجهود الخيّرا من أبناا اإلسالم فدي
العالم إلن ا الموقف .
والسدؤال هدو :كيدف يمكدن للمرجعيددة الدينيدة  ،أو المراجدع العظدام لألمدة اإلسددالمية ،
والمراكز اإلسالمية من ال يام بالدور الرسالي والجهادي تجاي هاتين التجربتين ؟ التي من
الممكن أن تتكرر في أماكن كثيرا من العالم .
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وان المتتبددع للحدددثين قددد يجددد دورا ً رسددميا ً للحكومددات اإلسددالمية  ،ونحددن لسددنا فددي
معر

ت ييم لك  ،بل نحاول أن نكتشف ما يمكن للمرجعية الدينية والمراكز اإلسدالمية

ـ ككيان مست ل يرتبط باألمة ارتباطا ً مباشرا ً  ،ويعتمدها سبيالً لتح يق رسالته وال يام به.
الواقع أن المسلمين فدي أوربدا الشدرقية  ،وبعدد انهيدار أنظمدتهم الشديوعية بحاجدة إلدى
احتضددان  ،ورعايددة ،ود عددم كددل قطاعددات األمددة اإلسددالمية  ،وال شددك المرجعيددة الدينيددة
باعتبارها تمثل ال يادا الدينية تتحمل ال سط األوفر من توجيه عناية األمة نحو لك .
أن هناك ضدرورتان تواجده المرجعيدة الدينيدة فدي هد ي الفتدرا الحرجدة  ،إ ا مدا أخد نا
االعتبارات التي تحكمها .
الضرورا األولى :متمثل في المحور اإلنساني  ،أو المهمة اإلنسانية  ،أو مدا أصدطل
عليدده بمهددام اإلغاثددة  ، حيددث تسدداهم المرجعيددة مسدداهمة فاعلددة لت ددديم العددون الغ د ائي
والصحي  ،والث افي للمتضررين  ،والمشردين في البوسدنة والهرسدك  ،كمدا حصدل لدك
في أكثدر مدن تجربدة خاضدتها المرجعيدة الدينيدة لددعم متضدرري الكدوارث الطبيعيدة فدي
البالد اإلسالمية .
الضرورا الثانية :تتمثل في المحور التبليغي االجتمداعي الهدادف  .وان المسدلمين فدي
الجمهوريددات اإلسددالمية فددي آسدديا الوسددطى اليددوم أكثددر حاجددة لمددن يؤكددد لهددم هددويتهم ،
وث افتهم  ،وحضارتهم  ،وإسالمهم  ،وال يمكن أن يتركدوا عرضدة للتيدارات المشدبوهة ،
فال بد أن يصب للمرجعية الدينية موقعها الريادي في عملية االنفتاح االجتماعي فدي هد ي
المجتمعددات اإلسددالمية  ،وتشددجع كددل مددن شددأنؤه أن يسدداعدهم فددي سددبيل بندداا اقتصددادهم
وتشجيع الراغبين في عمليات االستثمار االقتصادي في تلدك البلددان  .كدل لدك مدن أجدل
ت وية األواصر األخوية اإلسالمية  ،والت ليل من الفدرص التدي تدوفر لأليدادي الصدهيونية
من استغالل الفراا السياسي  ،واالقتصادي  ،والديني في تلك البلدان .
أن توجه المرجعية الدينية لمثل هاتين الضرورتين أتصورهما يمكن أن تتم في الوقت
الحاضددر عبددر أدرعهددا الرئيسددية فددي أوربددا  ،أال وهددي المراكددز اإلسددالمية المنتشددرا فددي
أرجائها .
أنني أتمنى أن تتناول توصيات ه ا المؤتمر المبارك تبندى تشدكيل لجندة تضدم ممثلدين
مددن المراكددز اإلسددالمية فددي أوربددا تسددتمد شددرعيتها مددن خددالل دعددم المراجددع وال يددادات
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الدينية ـ المعنوية والمادية ـ لفعالياتها  ،وإعطااها الصالحيات بصرف الح وق الشدرعية
به ا الصدد .
وتعمددل ه د ي اللجنددة مددن خددالل فددرق ميدانيددة ودوليددة متخصصددة تتجدده لل يددام بدددورها
اإلنساني واالجتماعي  ،كجزا من الواجبات المل اا على عات نا .
ددر  ،وهنددداك
كمدددا أن الواقدددع الّددد ي يعيشددده المسدددلمون فدددي المجتمدددع األوربدددي واقدددع مد ّ
محاوالت عديدا من جانت الحكومات األوربية في تحديدد أمدر الهجدرا  ،واللجدوا إليهدا ،
وإ ا كان الع ر الخدارجي لهدا هدو الضدغط االقتصدادي الّد ي يضدرت أوربدا  .فدإن الددافع
الواقعي هو تحديد نزوح المسلمين من دولهم التي تمر بمراحل سياسية شا ا وصعبة .
وه ا الخطر المداهم نراي اآلن في المجتمعات األوربية على أشدي وانه السبيل الوحيدد
الّدد ي يعتمدددي المث فددون األوربيددون  ،هددو مواجهددة المسددلمين علددى الصددعيد الحضدداري
بتجريدهم من روح دينهم التي تمن حياتهم معناها  ،وتكست مجتمعهم تماسكه وحيويته .
وفددي ه د ا الصدددد يمكددن للمرجعيددة أن تسددند المراكددز اإلسددالمية فددي أوربددا مددن تهيئددة
الندوات التث يفية  ،والتوعية المركزا على ال يم اإلسالمية والتمسك بها .
إ ن اإلسالم ب يمه العالية  ،وتشريعاته ال وية هي التي تطبع المجتمع بطابعه األصيل ،
وتبني عالقات اإلنسان ـ أفرادا ً وجماعدات ـ علدى أسد

متيندة مدن أحكدام اإلسدالم وقيمده

الرائعة  ،وه ي األفكار واآلراا البنااا ال يمكن انتشارها في المجتمعات األوربية إال عدن
طريدددق آراا وسياسدددة المرجعيدددة الدينيدددة الرشددديدا  ،والمؤسسدددات اإلسدددالمية المتطدددورا
الفاعلة .إن دور اإلسالم في المعركة الحضارية يشكل ن طة مركزية في مسيرا اإلنسانية
وحددين يلحدددظ التعصدددت الغربددي مروندددة اإلسدددالم  ،وأهميدددة قيمدده فدددي تربيدددة اإلنسدددان ،
وصياغته األخالقية العامة وتفجير التحدرك المضداد نحدو الجاليدة اإلسدالمية  ،والمحاولدة
الجادا في وضع الع بات والمشداكل للحد ر مدنهم  ،والتصددي لهدم  ،وهندا ـ أيضدا ً ـ يبدرر
دور المراكز اإلسالمية في أوربا ـ لل يام بدور فاعل لكب يجتاح ه ي العاصفة بما ينسجم
وطبيعة الدولة  ،بأسلوت التحاور .
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نددعو ح سدبحانه أن يوف ندا فدي دار الغربدة لكشدف معدالم الحضدارا اإلسدالمية وبيدان
قيمه الرفيعة و  ؤإن ال ّدؤينَ ؤعن َد ّ ؤ
اإل ْسالَ ؤم دؤينًا فَلَن يُ ْبَ َل ؤم ْنهُ
اإل ْسالَ ُم (1ن َ ،و َمن يَ ْبت َغؤ َ
غي َْر ؤ
ّللا ؤ
اآلخ َراؤ ؤمنَ ْالخَا ؤس ؤرينَ (2ن . 
َو ُه َو فؤي ؤ

( )1سورة آل عمران ـ آية . 19
( )2سورة آل عمران ـ آية . 85
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دور
العلماا  ،والمراكز  ،والعاملين اإلسالميين
في
الدفاع عن اإلسالم بدار الغربة

1

عا ؤل ؤم
ع َملَ ُك ْم َو َر ُ
س َي َرى ّ
ست ُ َر ُّدونَ ؤإلَى َ
ّللاُ َ
سولُهُ َو ْال ُمؤْ ؤمنُونَ َو َ
قال تعالى َ  :وقُ ؤل ا ْع َملُواْ فَ َ
ت َوالش َها َد ؤا فَيُنَ ؤبّئ ُ ُكم ؤب َما ُكنت ُ ْم ت َ ْع َملُونَ  ( التوبة – آية 105 :ن .
ْالغَ ْي ؤ
الظروف ال اسية التدي تمدر علدى األمدة اإلسدالمية عامدة  ،وأتبداع مدرسدة أهدل البيدت
خاصة  ،حكمت على الكثير منهم أن يهاجروا  ،أو يهجدروا مدن أوطدانهم قسدرا ً  ،حفاظدا ً
على أرواحهم  ،أو ع يدتهم  ،أو أي سبت آخر اضطرهم إلى ترك مدنهم  ،والبحدث عدن
مكان يتوفر لهم فيه األمن واالست رار  ،ولعل غالبيدة هدؤالا لدم يجددوا غيدر أوروبدا  ،أو
أمريكا ملجأ آمنا ً لهم يحمون أنفسهم فيه من أخطار األنظمة الحاكمة فدي بلددانهم  ،والتدي
تحكم شعوبها بالنار واإلرهات وال مع واإلبادا .
وفي م دمة ه ي الحكومات المتخلفة  ،الحكم الدكتاتوري في العدراق  ،كمدا فدي طليعدة
ه ي الشعوت الهاربة من جحيم الفاشية  ،والع ات  ،هو غالبية الشعت العراقي المسلم .
وبودي أن أقصر حديثي على الشعت العراقي المضام  ،والد ي اضدطر إلدى اإلنتشدار
في العالم يبحث عدن ملجدأ  ،ومدن أجدل أن أركدز علدى المعالجدة  ،فأحصدر حدديثي علدى
بريطانيا  ،ألننا أكثر استيعابا ً على المشاكل التي نعاني منها .
ولعل من األس

الضرورية التي تفر

نفسدها علدى العداملين المخلصدين فدي طدرح

أي تصور الزم لخدمة الجالية  ،والحفاظ على وجودها العام في مواجهة التحديات :
 -1التخطيط للمست بل على ضوا الواقع المعار  .ويجدت عليندا إبعداد تصدوراتنا عدن
االرتجالية  ،بل نخضعها إلدى التخطديط المددرو
1ـ

ال دائم علدى واقدع دراسدة كافدة جوانبده

ورقة عمل أولية م دمة إلى المؤتمر السنوي التاسع والعشرين لرابطة الشبات المسلم في المملكة المتحدا المنع دد فدي

 دار اإلسالم – لنددن  فدي الفتدرا 15 -13 كدانون الثداني 1995حدول  الجاليدات اإلسدالمية فدي الغدرت  :التحدديات ..
المسؤوليات 

268

ألن يكون محل استفادا الجالية اليوم وغد  .ف سم قدد ال يسدتهان بده مدن مشداريعنا تخطدط
بشكل ارتجالي وقد يكون ه ا نابعا ً من طبيعة محنتنا  ،معتبرين وجودندا لدي

دائميدا ً فدي

ه ا البلد أو اك  .صحي أننا ضحايا ه ا النظام الدكتاتوري ال ي جعلنا نلتجدأ إلدى هندا ،
ولكن النتيجة والمحصلة أننا تغربنا  ،وفي الوقت نفسه نرى جيالً كامالً ولد في المهجر ،
والزال الطريق طويالً أمامنا .وعلى افترا

حدوث أي تغيير مست بلي فدي العدراق هدل

يددا تددرى سدديعود الغالبيددة منددا إلددى الددوطن ؟ ل د لك يجددت أن يكددون تخطيطنددا واضددعا ً فددي
االعتبار أمر االنت ال .
 -2إبعاد المشاريع عن األجدواا السياسدية والفئويدة  .ولعدل تجربدة الع ددين الماضديين
كافية إلثبات إن استمرارية مشاريعنا تعتمد على مدى قدرتنا على أبعادها عن انتماااتنا ،
وتوجهاتندا السياسدية  .فدديمومتها بحاجدة إلدى جهددد الجميدع بغد

النظدر عدن تصددوراتهم

السياسية  .عليندا أن نكدون علدى قناعدة تامدة مدن أن المشداريع التدي تعتمدد خدمدة الجاليدة
بشكل عام يجت أن تكون خارج دائرا الصراع السياسي  ،وأن تكون بعيددا عدن أسداليت
الهيمنة  ،واالحتضان الفئوي .
 -3نحن نعير في بلد له قوانينه  ،وأعرافه وت اليدي  ،ولعل أكثرها إن لم يكن كلهدا ال
تنسجم مع قيمنا وأعرافنا  ،ولكن الضرورا تحتم علينا أن نتكيف في حدود الممكن معهدا
 ،بما ال يخل بمبادئنا اإلسالمية  ،خاصدة فيمدا يعدود ل ضدايا األحدوال الشخصدية  ،والتدي
هي في نظرنا من الم دسات التي ال تغتفر لمخالفها.
وحددين ينت ددل اإلنسددان العراقددي  -المهدداجر  ،أو المهجددر  -إلددى ملجددأي الجديددد يصددطدم
أغلبهم بكثير من المشاكل  ،والمتاعت  ،مما تسبت لده صدعوبة اإلقامدة  ،وقدد تدفعده إلدى
دول الشدرق األوسددط م تنعدا ً أنهددا أقددل مشداكل مددن الدبالد األوروبيددة  ،وقددد

اختيدار بعد
يكون العك

.

ونظددرا ً لكوننددا نهددتم كثيددرا ً علددى الحفدداظ علددى هويتنددا  ،كجددزا مددن تراثنددا وت اليدددنا ،
ونحرص على قيمنا االجتماعية التي نريد أن تكون  -في رأينا  -مظهرا ً أساسيا ً لحياتنا ،
نكون لنا مجتمعا ً يمثلنا ضمن أطار هد ا المجتمدع الغربدي الكبيدر  ،شدعورا ً مندا
نجهد بأن ّ ؤ
على رغبتنا في الحفاظ على وحدتنا  ،وحضارتنا األصلية .
أهم المشاكل
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ولمددا كانددت المشدداكل التددي تعتددر

سددبيل المهدداجر  ،أو المهجددر لهد ي الددديار كثيددرا ،

ومن الصعت معالجتها مرا واحدا  ،فإن من أهمها ثدالث جواندت مدن الضدروري أخد ها
بنظر االعتبار وهي باختصار :
أوالً – المشكلة الدينية :
حين انت لنا من بالدنا  -مهاجرين أو مهجرين  -إلدى هد ي الدبالد التدي تضدرت الحريدة
العامة أطنابها عليها بأوسع مجاالتها  ،أصدطدمنا  -و ألول وهلدة  -بصدعوبة الدتالئم بدين
الواقع المعار هنا  ،وبين االلتزام الديني ال ي حملناي معنا  ،ونحرص كل الحرص أن ال
نتخلددى عندده  ،وإ ا تمكنددا وعالجنددا بع د

المشدداكل كالحجددات إلددى حددد مددا  -مددثالً  -فددإن

ال ضايا األكثر أهمية ب يت بدون حل  ،وخاصة فيمدا يتعلدق ب ضدايا األحدوال الشخصدية،
كموضددع الددزواج  ،والطددالق  ،والحضددانة  ،ومعالجددات الع ددم ومددا يترتددت عليهددا مددن
مخالفات شرعية  ،وأمثالها من ال ضايا التي تجابه أمتنا في ه ي الدبالد  ،ولعدل قسدما ً مدن
ه ي ال ضدايا تواجده غيدر المسدلمين التدي تحكمهدم ت اليدد خاصدة  ،وأكتفدي بعدر

ثدالث

قضايا منها للتوضي :
 -1المشاكل الزوجية التي تحدث بين المسلمين الغرباا  ،نتيجدة تدأثر أحدد الدزوجين ،
أو كليهمدا بالحيداا الغربيدة  ،الفاقددا لل داسدة التدي تفرضدها الع يددا اإلسدالمية  ،أو الت اليدد
العربية  ،أو األعدراف المحافظدة علدى أتبداعهم  ،وبالتدالي تنتهدي إلدى االنفصدال  ،وهددم
الحياا الزوجية  .وإ ا حدث لك بواسطة المحاكم الغربية  ،فتنت ل إلى مشكلة تتع د حينها
ال ضددية إلددى أبعدداد خطيددرا  .يمكددن تصددورها  :بددأن المحدداكم الغربيددة تددأمر باالنفصددال ،
فينفصددل الزوجددان عددن بعد

 – .وهددو بمثابددة طددالق عنددد الغددربيين ولكددن شددرعا ً لددي

بطالق  ، -وقد يحدث في كثير من الوقائع تعنت الزوج فلم يطلق شدرعا ً  ،و يصدر علدى
ب اا الزوجة معل ة  ،فال هي ترضى بدالعودا إلدى حيداا الزوجيدة  ،وال هدي مطل دة  ،وقدد
تتددزوج المددرأا بموجددت قددرار االنفصددال ال د ي تصدددري المحدداكم الغربيددة  - ،طبع دا ً إ ا لددم
يلتفت العاقد المسلم له ا اإلشكال  ،فيبرم الع د الشرعي  ، -وفي ه ي الحالة يكون الزواج
غير شرعي  ،وكل االلتزامات والواجبات الشرعية المترتبة عليه تكون باطلة .
 -2الحضانة في قدانون هد ا البلدد لدألم حتدى بلدوا الرشدد فتكدون حينهدا حدرا لهدا حدق
التصرف بشأنها دون مراجعة األبوين  ،وقد عرضت على المحاكم قضية هنا خالصدتها
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 :أن األم تركددت بيددت الزوجيددة ،ألنهددا تحددت قريددت الددزوج  ،وعاشددرته  ،متحديددة قيددود
الزوجية  ،وب يت معه  ،ولها بنت تجاوز عمرها السابعة  ،طلبدت األم بواسدطة المحكمدة
حضددانتها فحكمددت المحكمددة لهددا بد لك  ،وأخد ت البنددت مددن أبيهددا عنددوا ً فددي حددين شددرعا ً
الحضانة لألت .
 -3الحرية الشخصدية تعطيهدا ال دوانين الغربيدة أهميدة كثيدرا  ،ويترتدت علدى لدك إن
ه ي ال وانين تسلت صالحية األبوين من اإلشراف على سلوكية أوالدهم  ،وتوجيههم بمدا
يعددر
يصددل لهددم وفددق ت اليدددهم وأعددرافهم  ،م ّمددا ؤ ّ

الكثيددر مددن األوالد والبنددات علددى

اإلنحراف  ،واإلبتعاد عن أجواا أسرهم  ،وتفكك تماسكها.
ثانيا ً – المشكلة االجتماعية :
إن الحيدداا االجتماعيددة التددي تعيشددها الدددول الغربيددة  ،ونراهددا فددي بريطانيددا  - ،ولعلهددا
أخف بكثير من الدول األسكندنافية  -من الصعت أن نت بلها  ،ونستطيع أن نتكيف معها ،
ألنها نمط تتوفر فيها الحرية الشخصية التي تسم لإلنسان أن يمار

كل ما يرغدت فيده

 ،ويحلو له  ،شريطة أن ال يضر بالنظام العام ال ي يكفله ال انون البريطاني .
إن الحرية الجنسية يسم بها قدانون هد ا البلدد بدايدة مدن المدرسدة بكدل مراحلهدا حتدى
الجامعة  ،وتعدد مؤسساتها  ،وأما تعرضه أقنية التلفزيون من أفالم فاضدحة  ،وممارسدة
الجن

علنا ً  ،ودور السينما المعددا لهد ا الغدر

 ،أو المجدالت الخليعدة التدي تتبندى هد ا

االتجاي  ،وكل ما في ه ا السياق .
واهتمام المدار

على أخدتالف مسدتوياتها بدالتعليم اإلجبداري بمدا يسدمى عنددهم بدـ 

الث افة الجنسية ، وتوزيع أدوات منع الحمل على الطدالت والطالبدات  ،وحتدى الصدغار
منهم .
وك لك انتشار المخدرات بكل أنواعهدا  ،وتفشدي اإلمكاندات المتعدددا ألغدراا الندا

،

وجلددبهم لهددد ي المؤسسددات الهدّامدددة للحيدداا  ،وفدددت أبوابهددا علدددى مصددراعيها للمدددراه ين
والمراه ات  ،واستعمال الخمور  ،وتهيئة اللهو المشبوي .
دار
كددل ه د ي الوسددائل المددد ؤ ّمرا لإلنسددان تُمد َ

علن دا ً  ،وبكددل صددراحة فددي ه د ي الددبالد ،

ومفتوحة للجميع ،ونعيشها في كل مرفق من حياتندا اليوميدة فدي الشدارع  ،وفدي العمدل ،
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وفي محالت السوبر ماركت  ،والمتاجر وغيرها من المؤسسات التي نضطر إلدى ارتيداد
الكثير منها لشراا السلع والحاجات اليومية .
ثالثا ً – المشكلة الث افية :
وإ ا أمكن تجنت بع

ما يمكن تجنبده فدي إطدار المشدكلة االجتماعيدة  ،فدإن المشدكلة

الث افيدة نكتددوي بنارهددا ال محالدة  ،وال مهددرت منهددا  ،فدالتعليم فددي هد ا البلدد  ،علددى كافددة
مسددتوياته  ،ال بددد أن نلجدده باختيارنددا  ،بدايددة مددن الصددبي ال د ي بلددغ السادسددة  ،وحتددى
اإلنسان الكبير ال ي يلتحق بمعاهد تعليم اللغة  ،نظرا ً لحاجته الماسة لها  ،وحيث أن ه ي
ا لمؤسسات تسداعد علدى االخدتالط ومخداطري تصدطدم مدع تربيدة اإلنسدان المسدلم  ،الد ي
يحددرص كددل الحددرص علددى احتفاظدده ب يمدده السددلوكية  ،البعيدددا كددل البعددد عددن اإلنحددالل
الخل ي  ،والتدهور االجتماعي  ،والتأثير السلبي على الجانت الع ائدي .
فدددي هددد ا الزمدددان ال يمكدددن أن تب دددي األوالد أميدددين  ،جددداهلين  ،فالمعرفدددة أصدددبحت
ضرورية للحياا اإلنسانية في ه ا اليوم  .وأصبحت الحياا الث افية تمثدل األهدم مدن تنشدئة
أوالدنددا  ،الدد ين سددوف يشددغلون الدددور األوسددع فددي حياتنددا المسددت بلية فددي عددراق الغددد
ولنتصور جيدا ً مدى تأثير االختالط المدرسدي اإللزامدي علدى سدلوك الكثيدر مدن الطدالت
ال ين ال يملكون المناعة التامة من االنزالق في تيار االنحراف  ،ال ي ي دودي إلدى الددمار
بالنتيجة .
فدي البيدت تجابدده اإلنسدان أفدالم التلفزيددون ومسداوئها  ،وفدي الشددارع يلت دي بالفضددائ
المنافيددة لألخددالق العامددة اإلسددالمية  ،وفددي المدرسددة يعددير االخددتالط  ،ويُعلددم الث افددة
الجنسية – حست إدعائهم – بأوسع صورها  ،ثم نتساال لما ا يتفشى االنحراف بيننا ؟
من المسؤول ؟
ه ي قد تكون أهم المشاكل التي تعترضنا  ،وال بدد مدن البحدث فدي إيجداد الحلدول لهد ي
ال ضايا الهامة التي تجابهنا في المهجر .
والسدؤال الد ي يطددرح نفسدده عليندا  ،ونحددن نلت ددي فددي خضدم هد ا  المددؤتمر السددنوي
التاسددع والعشددرين ،ال د ي ت يمدده رابطددة الشددبات المسددلم فددي المملكددة المتحدددا  مددن أجددل
معالجة ودراسة بع
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ال ضايا الهامة التي تجابهنا في ه ي البالد .

فهل أن معالجة ه ي ال ضايا  ،ووضع الحلول لهدا  ،هدي مسدؤولية العلمداا والمفكدرين
اإلسالميين عامة  ،أو المؤسسات المركزية المتبنية العمل اإلسدالمي فدي هد ي الدبالد  ،أو
كددل العدداملين فددي الح ددل اإلسددالمي  ،أعددم مددن كددونهم علمدداا  ،أو مراكددز إسددالمية  ،أو
عاملين في الميدان اإلسالمي ؟
مما ال شك فيه أن المسؤولية عامة تشمل األطراف المتصدية للعمل في ه ي الساحة ،
كما يمليه الواجت الشرعي  ،فالعمل في سبيل المصلحة اإلسالمية واجت عيني مفرو
على كل مسلم ومسلمة  .وبه ا االعتبار فهو أعم من أن يكون عالمدا ً  ،أو مركدزا ً دينيدا ً ،
أو أي مسددلم متصدددي للعمددل اإلسددالمي  ،ألن مسددار العمددل اإلسددالمي يشددملهم جميع دا ً ،
بالضرورا أن يكون العمل موحدا ً  ،فلكل أسدلوبه واجتهدادي  ،ولكدن بالنهايدة يلت دي

ولي

الجميع في مسار واحد  ،وهو العمل االن ا ي .
ولكددن يجددت أن نددؤمن بددأن العلمدداا قددادا األمددة  ،ومنددار مسددارها  ،وحكددام شددرعتها ،
وعلى المؤسسات التي وضعت نفسها في مضمار ه ي المسار  ،أن يسترشددوا بإرشدادهم
 ،ويعملوا بتوجيههم  ،ويلتزموا بتنفي ما يخطط من قبلهم لمصدلحة األمدة  ،وإن ا هدا مدن
مخالددت الخطددر المحدددق بهددا  ،ليكونددوا ال ددوا المنفدد ا لهددم  ،والسدداعد األيمددن لتحددركهم
اإلصالحي .
وللح ي ة التي يجت أن ال نتنكر لها  ،ون كرها بكدل ت ددير إن فدي هد ا البلدد مؤسسدات
ومراكدز إسدالمية واجتماعيددة عراقيدة – حددين ن صدر حدديثنا عددن مشدكلتنا  ،كعددراقيين –
تحملت مسؤولياتها بال در الممكن لها  ،وت اسمت العمدل الدديني واالجتمداعي إلدى حد ةد مدا
في سبيل معالجة بع

ه ي المشاكل التي تجابهنا في ه ي المرحلة .

فمثالً نرى  :أن رابطة الشبات المسلم – وهي تمثدل قاعددا عراقيدة – ومند أكثدر مدن
ربددع قددرن أخدد ت علددى عات هددا العمددل التث يفددي  ،وبددث الددوعي اإلسددالمي عددن طريددق
المؤتمرات السنوية العامة  ،والندوات األسبوعية ،والحل ات الدراسية .
وجاا بعد لك دور مركز أهل البيت اإلسالمي من خمسة عشر عدام  ،ليضديف دورا ً
آخددر فددي ه د ا المضددمار الث ددافي واإلرشددادي اإلسددالمي  ،باإلضددافة إلددى تأسيسدده مكتبددة
ضخمة  ،تضم آالف المجلدات في مختلف العلوم واآلدات والفندون  ،ومدرسدة تفدت يدوم
السبت لتدري
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األوالد والبنات .

وشيدت مؤسسة اإلمام الخوئي الخيريدة  ،وبدادرت إلدى فدت مدرسدة أوالد وبندات كندا
بأم ّ الحاجة إليها  ،والزالت ترفد ه ا العمدل التربدوي الهدام  ،باإلضدافة إلدى مشداريعها
العلمية والث افية .
كما تأس

المعهد اإلسالمي للسيد الصدر ال ي تولى جانبا ً مه ّما ً في ه ا الخط العملدي

اإلسالمي  ،وأعد لتعليم الخطابة  ،والوعي الديني في جلسات أسبوعية .
وفتحت الجامعة العالمية للعلوم اإلسدالمية أبوابهدا مبتدئدة بكليدة الشدريعة  ،واحتضدان
الطالّت الراغبين في مواصلة الجهد العلمدي اإلسدالمي  ،وفدي هد ا العدام تتخدرج الوجبدة
األولى من خريجيها يحملون شهادا البكالوريو

 ،كما أصدرت مجلة بالمستوى العلمدي

المتناست ومهمتها العالية .
وقامت رابطة أهل البيت اإلسالمية العالمية بجهود خيدرا  ،منهدا دورا دراسدية مددتها
ستة أشهر  ،يدر

فيها علوم الف ه وال رآن واألخالق  ،باإلضافة إلى واجباتها األساسية

التي من أجلها تأسست قبل أكثر من خمسة عشر عاما ً .
وإلددى جانددت هدد ا بددرزت للوجددود مندد سددنتين أو أكثددر جمعيددة الرعايددة اإلجتماعيددة
للعددراقيين والتنشدديط الرياضددي بددين الط دالّت  ،والسددفرات الترفيهيددة البريئددة  ،ومسدداعدا
العراقيين ال ين يصلون للبالد .
إلدى غيددر لددك مددن الدددورات التدريسددية األسددبوعية للطدالّت والطالبددات كمدرسددة أهددل
البيت في يوم السبت ،وباقي المراكز اإلسالمية  ،وك لك مدرسة الهدى  ،ونوادي الشبات
 ،ودورات تعليم ال رآن وعلومه  ،والتي تتبنّاها المراكز اإلسالمية .
وك د لك توجددد مؤسسددات إغاثددة إنسددانية تأسسددت هنددا لجمددع مددا يمكددن جمعدده لمسدداعدا
العراقيين المهجرين في إيران وسوريا  ،وداخل العراق .
إضددافة إلددى لددك فهندداك إيجابيددة أخددرى ظهددرت بمددرور الددزمن  ،وهددو تج ّمددع أغلبيددة
المراكددز اإلسددالمية فددي أحيدداا مت اربددة  ،م ّمددا يسدداهم ويشددجع فددي إختيددار السددكن فيهددا ،
وتصب ب لك وحدا جغرافية تساهم إيجابيا ً في خلق أجواا إسالمية .
ه ي اإليجابيات كلها موجودا  ،وقامت بها جهود عراقية إسالمية  ،لكدن الحاجدة أكبدر
من ه ا كله ،فالجالية العراقية الملتزمة أخ ت تزداد على مدر األيدام  ،نظدرا ً لب داا النظدام
الحاكم في العراق واستمراري بحصد المواطنين .
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ورغم ه ا الجهد العملي لحل بع

ال ضايا التي تصطدم بها أمتنا  ،فإن الحاجة تدعو

إلى أكثر من ه ا  ،وإلى معالجة بنااا لهدا  ،ولهد ا فدإني أقتدرح تشدكيل ثدالث لجدان ت دوم
بوضع الدراسات  ،والتخطيط المبرمج لحل ال ضايا التي بحاجة إلى حل :
أوالً – مجل
يؤلددف مددن بعد

العلماا :
العلمدداا الف هدداا الم يمددين فددي هد ي الددبالد لحددل ال ضددايا الدينيددة التددي

تحتاج إلى بحدث علمدي  ،وتدرتبط بدالمراجع الدينيدة الكبدرى  ،لتسدتنير بد رائهم العلميدة ،
وتددوجيههم الصدددائت ودعمهددم المؤسسدددات اإلسددالمية العاملدددة فددي السددداحة البريطانيدددة ،
واحتضددانها دعم دا ً معنوي دا ً  ،وأدبي دا ً  ،ومادي دا ً  ،ودفددع األمددة لمسدداعدا المؤسسددات  ،وأي
متصدي للعمل الجاد في سبيل تهيئة اإلمكانات المتاحة لتح يق الغر
وإنشاا معهد – على األقل – في المراكز الدينيدة المعروفدة  ،لغدر

المنشود .
تهيئدة مرشددين

إسددالميين علددى مسددتوى ث ددافي جيددد  ،تنسددجم قابليدداتهم الفكريددة مددع وضددع المتطلبددات
العصرية الحضدارية  ،علدى أن يكدون خدريج هد ا المعهدد  ،والمتحمدل لهد ي المسدؤولية ،
محصنا ً بوازع ديني قويم  ،بحيث ال يمكن إغرائده بالوسدائل المغريدة وال يتدأثر باألفكدار
المسدددمومة  ،المحاربدددة لإلسدددالم باسدددم اإلسدددالم  ،فيصدددب حينهدددا خطدددرا ً علدددى اإلسدددالم
ومبلّغا ً .
والمسلمين  ،بدالً من أن يكون مصلحا ً ؤ
ثانيا ً – لجنة إجتماعية :
تؤلددف ه د ي اللجنددة مددن أهددل الخبددرا والمعنيددين بالشددأن العراقددي مددن خددالل المراكددز
والمؤسسددات اإلسددالمية فددي هددد ا البلددد لإلشددراف  ،أو فدددت الدددورات اإلجتماعيددة التدددي
ت تضدديها الحاجددة  ،مثددل فددت دورات تربويددة للنسدداا المهدداجرات  ،لتددوعيتهم  ،وتدددريبهم
للعمل الممكن في بث الوعي األخالقي بين المجتمع النسائي  ،وشددهم إلدى نددوات ث افيدة
نابعة من صميم واقعنا ومسارنا الع ائدي  ،وتراثنا العظيم  ،وما يساعدهم على التأقلم مع
المجتمع المعار  ،والحفاظ على الت اليد اإلسالمية األصيلة .
وتشجيع الزواج بين شبابنا وبناتندا  ،وإبعداد الطدرفين مدن االندزالق فدي زيجدات غيدر
متجانسة  ،ومتوازنة قد تنتهي على األعم األغلت – ال سم ح – إلدى عددم النجداح فدي
الحياا الزوجية .
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وتشجيع الحياا الرياضية  ،والسباحة  ،والسفرات الجماعية التي ت وي أواصر المحبة
والمودا بين العراقيين .
وتأسي

صندوق خيري  ،بإشراف لجنة أمينة منتخبة  ،تساعد المحتداجين  ،ومدن لدم

يجد عمالً يتعير فيه ،على أسا

بدون فائدا .

االفترا

ومساعدا الوافدين – المهجرين والمهاجرين – لديار الغربة  ،في الم تضيات الالزمة
لهم  ،كالسكن أو اللجوا  ،وغيرهما .
ثالثا ً – اللجنة الث افية :
ونظددرا ً لكددون مسددؤولية ه د ي اللجنددة مهمددة للغايددة لمددا يترتددت عليهددا مددن آثددار جليلددة ،
مهمتها اإلشراف على التعلديم  ،ومعالجدة مشدكلة المددار

 ،فدال بدد أن يكدون ألعضدائها

خبرا ودراية في مجال التعليم والث افة  ،وترتبط بالعلماا والمؤسسات اإلسدالمية  ،لنتفيد
م ترحاتها .
إن فددي م دمددة مهددام ه د ي اللجنددة تددوفير المدددار

اإلسددالمية بكددل مراحلهددا  ،علددى أن

يتحمل العلماا مصاريفها محسوبة من الح وق الشرعية  ،أو تبرعات المحسدنين  ،وعددم
تكليددف مددن ال يملددك أجددور المدددار

بإلزامدده دفددع األجددور  ،وإالّ يحددرم مددن الدراسددة ،

فالتعليم أصب ضرورا ماسة  ،وحاجة ملحة.
وك لك شأن المدار

األسبوعية  ،والتي تتكفل تعليم الناشئة  :الدين  ،وقدرااا ال درآن

 ،والعربية ،والتاريخ اإلسالمي  ،وغير لك من مستلزمات الث افة اإلسالمية .
وتأسي

مكتت إعالمي يتبنى إعالما ً مسدموعا ً  ،ومرئيدا ً  ،وم درواا ً  ،بحيدث يعدو

الحاجة التي يتطلع إليها إنسان اليوم  ،وهدو يكداف أخطدار الحيداا الغربيدة بكدل حريتهدا ،
ويطلت تسليحه منها فكرياً ،وفي ه ا الحال ال بد من تهيئدة مدا يعوضده مدن بدرامج بندااا
ت ّ ؤوم حياته بكل مراحلها .
وإنشاا دار طباعة ونشدر تسداعد المدؤلفين والكتّدات والشدعراا المعدروفين باسدت امتهم
الفكرية  ،علدى طبدع ونشدر نتداجهم العلمدي واألدبدي والفكدري  ،علدى كافدة المسدتويات ،
ووضعه في متناول يد ال ّراا بسعر مخف

276

ليستفيد منه الجميع .

وتكثيددف الندددوات والمددؤتمرات الفكريددة واألخالقيددة  ،وتشددجيع الدراسددات ال رآنيددة ،
والسنة النبوية ،وتراث أئمة أهل البيت  ، وما خلفه أعدالم الفكدر مدن ثدروا ث افيدة تبندي
اإلنسان المسلم  ،وتص ل مواهبه .
إن ه ي الم ترحات لم تكن هي األول واآلخر  ،إنما هي مفردات قابلة للتح يق لو آمنا
بضرورتها  ،وصممنا على إنجازها  ،فإن في اإلمكدان وضدعها علدى قائمدة التنفيد  ،فدال
مستحيل في الحياا  ،إالّ ما خرج عن قدرا اإلنسان  ،فهو هلل وحدي .
الزمن المعار يتطلت اإلن ا
إن الددزمن الد ي نعيشدده فددي دار الغربددة يتطلددت منددا الكثيددر مددن العمددل اإلن ددا ي ألمتنددا
المضطرا للب اا فيها  ،حتى تتهيأ ظروف العودا إلى الوطن  ،آمنين من سلطات الجور .
ل د عدانى أجددادنا  ،وآباؤندا مدن قبلندا هد ا األسدلوت ال اسدي مدن الحيداا  ،ومند قدرون
طويلة  ،ولم تكن ال ضية الطائفية الم يتة بالجديد على هد ي األمدة  ،وال األسدلوت ال معدي
بالحديث في تاريخنا المضدمخ بالددم  ،والمدروع بالتنكيدل  ،والمث دل بالتعد يت  ،والمجهدد
بالتشريد والتهجير  ،ومصادرا األموال  ،وتدمير األمالك .
إن ال ضددية المأسدداوية له د ي األمددة تجدداوزت ه د ا العصددر  ،إلددى زمددان قددديم  ،فهندداك
صراع طويل بين عامل االستبداد والدكتاتورية  ،والتحكم في مصائر األمة  ،وبين حرية
األمة  ،وعدالة الحاكم  ،ودستورية الحكدم ،ولدم تكدن األنظمدة الحاكمدة فدي أغلدت الدوطن
اإلسالمي الكبير إالّ وجودا ً قائما ً على قوا الفاشية  ،واإلرهات  ،وال مع  ،والدكتاتورية ،
وه ا األسلوت المتخلف الجبان  ،أدى إلى ه ا االنتشار الواسع لإلنسان المسدلم الفدار مدن
نار المحنة والبالا  ،في كثير من ب داع هد ا العدالم المترامدي األطدراف  ،وخاصدة شدعبنا
العراقددي المضددام مددن حكددم فئددوي تسددلطي  ،أسددندته قددوى دوليددة كبددرى ألسددبات معروفددة
للجميع .
وإن المسؤولية اإلنسانية تحتم على جميع الطب ات  :علماا  ،ومؤسسدات  ،ومتصددين
إسالميين أن يعملوا متكاتفين في ه ا المضمار  ،منس ين فيما بينهم علدى إن دا األمدة مدن
خطر المحق والدمار  ،ووصوالً إلى حل فيه مصلحة األمة والوطن .
وه ا ما يستوجت توفر الث ة في النفو

 ،ووضع المصال الشخصدية جانبدا ً  ،تح ي دا ً

لألمددر األهددم  ،واالتفدداق علددى حدددود العمددل الم تضددي إلن ددا األمددة والددوطن  ،مددع عدددم
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المسا

بأفكار ومباني الفرد  ،أو الجماعات  ،فالوقت ال يساعد للددخول فدي التفاصديل ،

والولوج فيها يضيع ال ضية الم دّسة  ،والتي يعمل الجميع من أجلها .
وح سبحانه من وراا ال صد  ،وهو الموفق للصوات .
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l
مدى أثر عناصر التبليغ في المجتمع المدني
في
ظل المرجعية الدينية الرشيدا

1

للمبلغ وقع لدى المتل ي السليم.
وأداا التبليغ لها وقعها في نفسية المتل ي الملتزم.
ولكليهما أثر في صيانة المجتمع العام من االنزالق إلى الهوا.
إن المجتمع اإلنساني يتطلت من أجل توجيهه لما فيه مصلحة مسيرته الحياتيدة عدامالً
جادا ً يحمل في طياته الفكرية مستوى يمكنه من التأثير في المتل ي بما يدعه يسدتوعت مدا
ي وله على األقلا شريطة أن يكون ال ُمل ي مستوعبا ً لما ي ولا وإال فاقد الشيا ال يعطيه.
نحن أمام ه ي الح ي ة الثابتةا فيجت أن ال نت داع

مدن التبحدر المعرفديا فيمدا إ ا كندا

رساليين في أداا مهمتنا التبليغية في مجتمعنا الرسالي ال ي يتحمل المسؤولية الكاملة فدي
ه ا التوجه ال ي تحتاجه الجمداهير فدي الظدرف العصديت الد ي يمدر بده مجتمعنداا ونريدد
النهو

به إلى مستوى الوجود الشاخص ليمكن اإلفادا بها واالستفادا منهُ.

ه ي الشريحة من أمة مجتمعناا والتي نطلق عليها صفة  المبلغدين  هدي فدي الواقدع
 اإلعالم الفكري  ال ي تعدي الجامعة العلمية في النجف األشرف ات التاريخ العريقا
وال ي سيدق ألف عام مدن عمرهدا المديددا والمسددد ب يدادات روحانيدة شدريفةا ومرجعيدة
يكون لها المسدتوى الد ي يدؤهلهم بجدد أن
رشيداا تحمل من تراث مدرسة آل البيت  ما ّ
يكددون المبلغددون علددى مسددتوى المسددؤوليةا ويسددتطيعون أن ي ومددوا بالمهمددة التبليغيددة بمددا
ي تضيه الحالا وم تضى الم ام.
وشريحة المبلغين إلى جانت مسؤولياتهم الدينية يتحملون واجبا ً وطنيا ً أيضاً .فدالعراق
توجها اإلسالم العظيم فدي مسديرته الطويلدة بمدا يرفدع مدن
يحمل تاريخ حضارات أصيلة ّ
كيانه اإلنساني.
1ـ
1429هـ
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كلمددة ال يددت فددي مددؤتمر المبلغددين ال د ي اقامتدده مؤسسددة شددهيد المحددرات فددي النجددف األشددرف النجددف 20 :شددعبان

وه ا البلد تميز بروافدي المعرفية على سائر البالد اإلسالمية التي تحمل طابع اإلسالم
مبدأ وع يدا بأمور مهمة:
أوالً  -كونه فيه مدينة تشدرفت بمرقدد بدات مديندة العلدم المحمدديا أميدر المدؤمنين
إمام الفصاحة والبالغةا والعلم الجم.
ثانيا ً  -إنه مركز الجامعة العلمية لف ه أئمة أهل البيدت  قرابدة ألدف عدام مند تأسيسده
على يد شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي بعد اإنت اله من بغدداد علدى أثدر
عاصدفة طائفيدة هوجداا حصدددت آالف الندا

فدي بغدداد مددن الشديع ؤة والسدنة ممدا اضددطر

الشدديخ الطوسددي أن ين ددل مركددزي العلمدديا و مرجعيتدده الدينيددة إلددى النجددف األشددرف عددام
448هـ.
ثالثا ً  -مركز المرجعيدة الدينيدة للمسدلمين الشديعةا تنداوت عليهدا أكثدر مدن مئدة مرجدع
شاخص دانت لهم مدرسة آل بيت الرسالية بداية من الشيخ الطوسي  -  -وإلدى يومندا
ه ا المتمثلة ب ية ح العظمى المرجع الديني السيد علي السيستاني  -  -مرجعية رشيداا
ثابتة الرأي صلبة اإليماناال تأخ ها في ح لومة الئما وكان لها أكبر األثر في حفظ هد ي
الجامعددة العلميددة مددن التمددزق الم صددودا والتفتددت العنصددري ،والتددي صددارعت األقدددار
ال اسيةا والظروف الممتدا عبر الزمن الرديا وهي تحافظ علدى طابعهدا العلمدي الددينيا
والتراث المحمدي العلويا فكانت خير مرجعية لخير أمة.
وحين يكون األمدر كد لك فدال بدد أن يكدون مبلدغ هد ي المدرسدة العتيدداا وهد ا الصدرح
الشددامخ بالمسددتوى المطلددوت ليكددون لدده تددأثيري البددالغ علددى المتل ددي الد ي هددو بحاجد ةة إلددى
عنصددر اإلبددداع الفكددري المتطددور المنسددجم وأغددرا

هد ا العصددرا والمعددروف أن لكددل

زمان لغة تعيشها جماهيري.
ول ا فإن على المبلغين الدينيين اليوم أن يعيشوا المجتمع وظروفها وما يطرأ عليه من
قضايا السداعةا وخاصدةً فدإن بالدندا تعدير قضدايا حساسدة عديددا ومع ددا للغايدةا تثيرهدا
أطراف ال تريد له اسدت راراًا وال ترضدى ألهلده العدير بسدالم وأمدنا وقدد الحظندا طيلدة
السددنوات األربددع الماضددية كيددف أصددب العددراق بددؤرا لإلرهددات واالعتددداا واالختطددافا
ومطمحا ً للتدمير والعبث وال تل.
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وإن كنددت أعت ددد جازم دا ً أن توجيهددات مرجعيتنددا الرشدديداا كبحددت جمدداح ال د ين لددديهم
ال ددرا واالقتددار لددرد الفعدل المعداك

بصدداعين بددل صداع بصدداعا وسداعد هد ا الموقددف

الع الني في تخفيف التوتر ال ي كاد يعصف بالبالد إلى الدمار الفظيعا والطائفية الرعناا
البغيضةا وال تال الشر

بين أفراد الشعت الواحد.

وهنا ال بد أن أحددد المسدؤولية التدي ت دع علدى عداتق هد ي الشدريحة المؤمندة بواجبهداا
فهي:
 -1إنها الصوت األول للمجتمع اإلنساني الد ي يعمدل جميدع الشدرفاا مدن أجدل رفعتده
وحماي ته من كل ما يشينه ،ويعصف به .فال وا ال تحل كل شدياا وكيدل الصداع صداعين
ال ينفع في أغلت األحيان.
 -2كمددا وإن للكلمددة الهادفددةا واألسددلوت الموجدده الرصددين ال د ي يتبعهمددا المبلددغ لهمددا
تأثيريهما الفعال في تخفيف حدا التوترا وتفتيت الغيوم المتراكمة ،بين تكدتالت المجتمدعا
وحل مشاكله العال ة في حياتنا العامة.
 -3وك لك اإلخدالص فدي التوجده التبليغدي لخدمدة األمدة يددعم رسدالة المبلدغ الع ائديدةا
وأي خلط لألوراق يفسد واقعه اإليمانيا وقد يعود بما ال يحسن ع باي.
-4ويتطلت االبتعاد عن كل ما يثير  النزق الطائفي ،والعنصري  ال ي يثيري دعداا
السددواا أو حتددى المغفلددين مددن السد ج الد ي ال يعرفددون مددن دنيدداهم إال نسددخ العبددارا وإن
كانت مدمجة بلغة خطيراا تضر بصال قضيتنا الم دسة.
-5ولست مبالغا ً إ ادعيت أننا  -وان تجاوزنا المحندة الصددامية المره دةا واحتضدنت
طاغيتها وأزالمه المشن ة الوطنيدة  رؤو

الفسداد واإلفسداد  -ولكدن أحد ر بدأن تحدت

الرماد جمر الهتا فيه االستعداد لالنفجدار فدي أي لحظدة كاندتا وال زالدت بعد

البدؤر

الخارجية تدفع بعمالئها إلى إثارا العواصف في الدبالد بعدد أن الحظدت أن أجدواا األمدن
فددي كددل العددراق أخد ت بالتحسددنا وان شدداع األجددرام عنددها ولكددن علينددا أن نكددون حد رين
للغايددة مددن ي ظد ة مفاجئددة لهد ي البددؤر مهمددا كانددت مصددادرها المتعدددداا وغاياتهددا الخبيثددةا
ونتائجها الخطيراا وأن ندعم كل جهة سياسية تتربص له ي الطغمة  السدرطانية  بكدل
قوا وتصميما وحنكة وحزم.
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-6وفي ه ي الحالة المؤلمة ت ع المسؤولية على مبلغين البالد خاصة ال ين يجت عليهم
بددث الددوعي ال جمدداهيريا واإلرشدداد الملتددزم لفضد التوجهددات الخطيددرا التددي ترمددي إلددى
عودا الال است رار واالضطرات األمني من جديد .ومدن الممكدن أن تكدون بالغدة الهددفا
ومسعورا االندفاع.
-7وفي تصوري أن األسلوت الرصين من وي المنطق الرصين سوف يددفع الخطدر
المسددت بليا ويصددون الجمدداهير مددن عددودا اإلعصددار ال اتددلا فددال زالددت األطمدداع الحاقدددا
تتلوى في مخابئها لت فز إلى سط وطننا األصيلا فتدمر ما ب ي منه.
 -8وإ ا أح

كل منا بمسؤوليته تجاي األمة والدوطنا اسدتنادا ً إلدى ال اعددا الشدهيرا 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته  وتالحمت قوانداا وشدد بعضدنا الدبع

ا لن دف فدي

خ ندق واحد في م ابلة العدو العربدي وغيدر العربديا ممدن يريدد ابتالعنداا وفدر

الهمدج

الرعاع على رقابنا .حينها نستطع الوصول إلى الهدف المنشود لناا وهو أننا أمة رصيدنا
أصدالتناا وتاريخنددا العظديما وإيماننددا بع يدددتنا الصدادقةا وشددموخنا فددي تمسدكنا بأئمددة أهددل
البيت ا وال نرضى أل نفسنا أن نلتف بعبااا آخرين لتحمينا عوادي الزمنا حينهدا نكدون
من أمة محمد رسول ح .
وب لك كله نكون قد جنبنا أمتنا ووطننا المخاطر الملغومةا وهد ي المهمدة يتبناهدا أبنداا
العراق جميعاً:
فالبع

بلسان عامرا وقوا الجنان الثائر  -وهم شريحة المبلغين.

واآلخرون ب وا الفداا والتضحيةا هم فرسان الجهاد وأبطاله.
وكال الجهتان سياج البالدا والدفاع عن ع يدا األمةا والسعي لتح يق كرامة الوطن.
دفددع ح سددبحانه كددل شددر عددن العددراقا وشددعت العددراقا وقدديم العددراق ،ووف نددا ألداا
مهمتنا الدينية والوطنية واإلنسانية .وسدد سبحانه خطى جميع العاملين في ه ا المضمار.
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بسم ح الرحمن الرحيم
"اإلسالم ومشكالت ال رن الحادي والعشرين"

1

العراق نمو جا ً
في ه ا العالم المترامي اإلطراف بدت" ظواهر خطيرا" تجداوزت حددا ً ال يمكدن
السكوت عنها ،وفي م دمتها اإلرهات والفساد اإلداري ،ونشير إليهما بإيجاز :
األولددى – ظدداهرا اإلرهددات ،وبصددورا مرعبددة اجتاحددت العددالم ،وهددزت كددل قددواي
العاتية ،وحسبت له الحسات المدرو  ،ولم تتمكن له ي اللحظة من وضع خطدة تحدد مدن
غلوائها.
والمشكلة األسا
دعوتهم من بع

في أثارا ه ا الخطر دعاا "اإلسالم المصدنع" والد ي انطالقدت

الددول اإلسدالمية ،واتخد المتطرفدون فيهدا م درا ً إلدارا بركدان العندف

اإلرهابي ،وه ا التيار المداهم قد يكون دفعت بده بعد

الددول الكبدرى فدي حينده لم ابلدة

التيارات الوافدا على المنط ة اإلسالمية ات المخزون النفطدي ،فإحالتهدا إلدى ركدام مدن
المشاكل الدينية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية .حتى أصبحت ه ي العصابات اليدوم
جهازا بيد الحكام ال ين ي ابلون الدول التي تعير علدى خدائر اآلخدرين ،ويحداول هدؤالا
االحتماا بهم في إب اا مصالحهم محفوظة من االنهيار.
إن تلكددم التحددديات الم نعددة باإلسددالم المصددنع الزالددت محتضددنة مددن قبددل بع د
الدول المؤمنة بـ "الطفدرا " لمصدلحتها السياسدية ،ومنفعتهدا الخاصدة ،ورغدم المحداوالت
الجادا من قبل هيئات ومنظمات عالميدة او شدبه عالميدة للحدد مدن مظداهر هد ي التحدديات
الموجددة ب د ت بالفشددل ال د ر يددع رغددم وقددوف ال ددوى الكبددرى ك :أمريكددا والصددين وفرنسددا
وروسيا والكثير من دول أوروبا والعالم الثالث فدي محاولدة منهدا لتضديق الخنداق عليهدا،
وإصرارها على ردع ه ا التيار الرهيت خشية زحفها لخارج المنط ة كما حدثت الكارثة
في الحادي عشر من سبتمر  2001بنيويورك ،وهزت العالم رعبا ً ورهبةً .
1ـ
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الثانية -الفسداد اإلداري والمدالي ،وقدد تصددرت هد ي الحالدة المددمرا فدي كثيدر مدن
الدول الشدرقية ،خاصدة ا السدـوية ،وكاندت نتائجهدا علدى الددول التدي ابتليدت بهدا معانداا
فظيعة لوضع ال تحسد عليه ،حيث الفوضى المركزية ،وخطر التدهور االقتصدادي ممدا
سبت لها تراكما ً من احتماالت اإلفال .
ولعددل الفسدداد اإلداري سددبت بددروز عامددل الفسدداد المددالي ،وتمازجهمددا كمددا حدددث
بع

مواقع دولنا اإلسالمية كـ "دبي"  -مثال -في العام الماضي ،والصومال وغيرهما،

و سددببت التجدداا حكامهددا إلددى الدددول الكبددرى لل ددرو

الطويلددة األمددد ،ورضددوخها إلددى

الخضددوع واالبتددزاز الددددولي هبددوط المسددتوى االقتصدددادي ،كمددا حصددل لندددا فددي العهدددد
ألصدامي المباد.
ه ا مجمل أبدرز الظدواهر الخطيدرا التدي بدرزت فدي المجتمدع العدالمي ،ولعلهمدا
بددرزا فددي العددالم اإلسددالمي بصددورا أوضد  – ،مددع قضددايا أخددرى تطددول اإلشددارا إليهددا،
عرفت بمشاكل ال رن الحادي والعشرين.
وسببتا مشاكل ُ
هاتدان الظاهرتددان -خاصدة -انعكسددتا علدى عددراق اليدوم بصددورا مرعبدة ،وعلددى
الخصددوص بعددد س د وط النظددام الشددمولي ،وأثرتددا تددأثيرا ً حددادا ً علددى مسدديرا الحكومددات
المتعاقبة على السلطة ،كما استنزفتا الكثير من المال العام للدولة ،وإمكانياتها العسدكرية
بسبت صد عدوان اإلرهات الد ي طدال الدوطن ،واضدعف الحالدة االقتصدادية فيده ،وتلكدأ
تلكأ البناا الضروري لكيانه المره ة من تأثيرات ركام الماضي ،وبالتدالي التدأثير الكبيدر
في مستوى نهوضها السياسي واالجتماعي واالقتصادي ،وترتت على لك تدردي السدي
على بع

العالقات الخارجيدة :اإلسدالمية منهدا والعربيدة والدولية،وبالخصدوص بعد

دول الجوار.
وفوق هد ا و اك كلفدت الدوطن ف ددان اآلالف مدن أبنائده األبريداا سدواا بواسدطة
اإلرهات ،وما ترتت على الفسداد اإلداري والمدالي قدتال ً وعاهدة ،وترميدل النسداا وأيؤتدام
األطفال ،و تشتيت العائلة العراقية بالهجرا مرا ثانية لمن عادت للوطن لتبحث عن عر
لها بعد تغرت طال زمنا ً قاسيا ً من اجل التأمين على الحياا ول مة العير .
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إن االنتماا للوطن والشعور بالمواطنة هو احد العوامل األساسية التي تحدد مدن
تفجر الفساد اإلداري والمالي ،وقد يسعى البع

إلى ترسخ عدم " الموأمة" بين االنتماا

إلى اإلسالم ،واالنتماا للوطن .والح ي ة أن اإلسالم يحث على حت الوطن ،ف د جداا فدي
الحديث الشريف " :حت الوطن من اإليمان".
كما حث على المحافظة على المال العام ،ب وله تعالى  " :وال تجعل يدك مغلولة
إلددى عن ددك،وال تبسددطها كددل البسددط فت عددد ملومددا محسددورا" ( اإلسددراا/آية 29ن وأداا
المسؤوليات ،والوظائف على أكمل وجه ليشاد بناا الوطن على أس

قويمة.

والمؤلم والمؤسف أن هد ي المشداكل جداات علدى أيدد تددعي اإلسدالم ،سدخرتها
دوافع إقليمية ودولية بحجة دحر "المحتل" وإقامة " الدولة اإلسالمية" مؤلفة من مجاميع
تحدداول شددحن أألدمغددة بأفكددار التضددحية والفددداا كددـ :ال تددل والغصددت واالعتددداا علددى
اآلخرين ،بعيد عن ال يم اإلنسانية ،وتدمير سعادا البشر ال ي كرمه ح سبحانه بالمعرفة،
والبُعد األخالقي.
وأصبحت ال ضية في واقع المواطنة بحاجة إلى وضع حلول ناجحة يمكن إعادا
الحياا الكريمة لألمة والوطن ،بعد ع ات سدنين عجداف أل دت بكللهدا الث يدل علدى العدراق
بما يزيد على نصف قرن ،ولم تجلت من خاللها له غير الهموم ال اتلة ،والتخلف المؤلم،
والعسر المحرج.
ألي

من حدق العدراق أن يطالدت العدالم بكدل أطيافده مسداعدته فدي الدتخلص مدن

ب ائه تحت وطأا الفصل السابع رغم انتهاا األسبات والمبررات ؟
ألي

من ح ه في تنمية شاملة لمدواردي االقتصدادية ،وامدتالك الخبدرا مدن عمدوم

الدول العالم ،لمساعدته على تجاوز أكثر من نصف قرن من "الحكم ألظالمي " المتخلف
؟
ألي

مدن ح ده فدي المطالبدة فدي حصدة مائيدة كافيدة مدن دول الجدوار المتشداطئة

معهدا فدي الميداي كمدا هدو المتعدارف فددي الددول التدي تشدترك فدي المجدرى المدائي الواحددد
الحتياجاته الحالية والمست بلية في اختصاصه الزراعي؟
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ألي

بدالمرأا العراقيدة ،ومعالجدة مشداكلها التدي أث لدت كاهلهدا

من ح ه النهدو

الحروت "العبثية" فدزادت بمحنتهدا التدي تدرزح بهدا فدي عصدر يت ددم فيده التطلدع العلمدي
والث افي والحضاري ت دما ً باهراً ،وأصب

لك كله في متناول كل إنسان يطمد للمعرفدة

والث افة؟.
فدي هد ي الحالدة المؤلمدة التدي تحديط بدالوطن ،وعلدى كافدة المتصددين للمسددؤولية
السي اسية ال يام بموقف موحد جادا في "عملية تغيير للوطن" لتكون بمثابة عمليدة "إن دا "
خاصة ونحن على أبوات تشكيل حكومة جديدا نخرج بها عن أجواا المحاصصة ال اتلة،
وإطار " الطائفية "الم يتة في ظل السابع من ا اره ا العام.
وإ ا أردنا النهو

بـ " الن لة "التاريخية ،والتخلص من هد ا المنطلدق ال ُموجده،

ون دم لشعبنا عملية "تغيير" تنه

المكدون
به نحو التطلع للحياا ،علينا أن نفرز طبيعة
ّ

العراقي من الفدت اإلسدالمي ،والتغيدرات السديكولوجية والديمغرافيدة عليده حينهدا نخدرج
بنتيجة واحدا هي،
أن ه ا الوطن يختلف عن ب ية دول الجوار من حيث التكوين االجتمداعي الد ي
يصددعت فيدده "االتفدداق "علددى "معلددم " معددين يمكددن بواسددطته توحيددد المظهددر المبدددئي
"اإلسالم" بين أطيافه ،كما هدو الحدال فدي بعد

دول الجدوار ،وال تصدطدم بده األفكدار

المختلفة في الوطن ،والمعوقة لمسيرا الحياا ونموها االجتماعي نحو األفضل بسبت تعدد
ال وميات ،والطموحات السياسية المتنوعدة لكدل كيدان منهدا ،والت سديم الطدائفي ،والدتحفظ
العرقي وغيرها .
اليوم وقد هيأ للعراقيين "السابع من آ ار"فرصة جيدا إلعدادا النظدر فدي أجدواا
منطل اتندددا السياسدددية السددداب ة ال ائمدددة علدددى المحاصصدددة والحزبيدددة والطائفية،وال ضدددايا
األخرى المثبطة لعزائم المخلصين لعملية التغير ،واالهتمام الجداد فدي تطدوير مشدروع
عراقي يؤكد على "الوالا للوطن" وإن ا ي من براثن الصراع المرير نحو" السلطة" كي
ال نعود إلى ن طة الصفر.
إن األمددل ليحدددوني به د ا المددؤتمر العتيددد أن يخددرج ب ددرارات هامددة ليتأخ د مندده
المتصدون للعملية السياسية في والدا العراق الجديدا مرسما يهي لنا " خريطة الطريدق
" نحو مست بل هادف واعد لشعت ووطن عانيا من تخبط مرير ما يكفينا عنا ًا وضيماً.
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فلكددم الشددكر -أيهددا ا إلخددوا المددؤتمرون  -وكددل الشددكر سددلفا ً لألسددات ا البدداحثين
األفاضل للجهود المشكورا في البحوث التي أعدت ،والتي يعتز بها المؤتمر.
ك لك الشدكر والت ددير لإلخدوا الد ين عملدوا علدى ع دد هد ا المدؤتمر لمدا فيده مدن
عمل بناا لعراقنا الغالي في م دمتهم األخ الدكتور الفاضل األستا عبد األمير زاهد.
ولكم جميعا من ح سبحانه التوفيق والتسديد.
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