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بصفتهــا الدولــة الشــيعيّة الوحيــدة يف العــامل ،تعتــر إيـران نفســها ممثلـةً ليــس لشــيعة
أيضــا للطائفــة الشــيعيّة يف مجيــع أحنــاء العــامل .وباالســتناد إىل
إيـران فحســب ،بــل ً
رســاليّة تصديــر الثــورة اإلســاميّة الشــيعيّة الــي نــادى هبــا اخلميــي وقامــت عليهــا
توســعيّة هتــدف إىل نشــر عقيدهتــا يف
اجلمهوريـّـة اإليرانيّــة ،تنتهــج إي ـران سياســة ّ
بلــدان أخــرى وتعزيــز نفوذهــا فيهــا .ويُعـ ّد العـراق مــن أكثــر الــدول الــي اســتهدفتها
ايف منهــا وكــون غالبيّــة ســكانه مــن
سياســة إيـران ّ
التوســعيّة هــذه ،بســبب قربــه اجلغـر ّ
الطائفــة الشــيعيّة .جنحــت إيـران علــى مــدى الســنوات املاضيــة يف توســيع نفوذهــا
السياسـ ّـي يف العـراق ،بدايـةً عــر حليفهــا األقــرب منظمــة بــدر الــي تســيطر علــى
ـعيب.
وزارة الداخليــة وجهــاز الشــرطة ،ومؤخـًـرا عــر مــا يســمى بقـ ّـوات احلشــد الشـ ّ
ـوري اإلي ـراينّ،
ترتبــط غالبيّــة امليليشــيات الــي يتألــف منهــا احلشــد باحلــرس الثـ ّ
وتتصدرهــا أمهيـةً منظمــة بــدر.1
ـي يف الع ـراق
يف املقابــل ،بــاءت مجيــع حمــاوالت إي ـران لتوســيع نفوذهــا الديـ ّ
املؤسســة الدينيّــة
كل البعــد عــن القبــض علــى مقاليــد ّ
بالفشــل ،ومات ـزال بعيــدةً ّ
الشــيعيّة النجفيّــة .تنظــر إيـران إىل احلــوزة العلميّــة يف قــم علــى أهنــا مرجعيّــة الشــيعة
يف مجيــع أحنــاء العــامل ،ومــا يعـ ّـزز رؤيتهــا تلــك هــو ارتفــاع عــدد املــدارس فيهــا
كل ذلــك ال ينفــي واقــع أن غالبيّــة الشــيعة اليــوم ال يوالــون آيــة
وعــدد مريدهــاّ .
هللا العظمــى علــي خامنئــي يف إيـران ،بــل يوالــون آيــة هللا العظمــى علــي احلســيين
 1راجع شتاينربغ ،غيدو ( :)2017منظمة بدر :من أكثر األدوات اإليرانيّة السياسيّة والعسكريّة قوةً يف العراق .منشورات
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السيســتاين ،كأعلــى مرجــع تقليــد 2عنــد الشــيعة اإلثــي عش ـرية ،الذيــن يشــكلّون
 10إىل  13يف املئــة مــن مســلمي العــامل.
علــى غ ـرار الغالبيّــة العظمــى مــن رجــال الديــن يف احلــوزة العراقيّــة املســتقلّة ،ال
أي موق ـ ٍع سياسـ ٍّـي ،كمــا يرفــض اإلطاحــة بالنظــام
يطمــح السيســتاين لشــغل ّ
السياسـ ّـي الدميقراطـ ّـي القائــم يف العـراق واســتبداله بآخــر حياكــي النظــام اإليـراينّ.
فالعديــد مــن العلمــاء الشــيعة يف الع ـراق ينتقــدون النظــام اإلي ـراين ويش ـ ّككون
املؤسســة
يف صالحيتــه إلدارة التعدديـّـة الدميغرافيّــة العراقيّــة .وبدعــم جامــع مــن ّ
الدينيّــة يف النجــف ،لعــب السيســتاين دور احلصــن املنيــع أمــام حماولــة إي ـران
الســيطرة علــى اإلســام الشــيعي املعتــدل يف الع ـراق ،وتعامــل حبكمـ ٍـة كبـ ٍ
ـرة مــع
العديــد مــن النزاعــات السياســيّة الــي شــهدهتا البــاد منــذ ســقوط صــدام حســن
عــام  .2003قبــل تقلّــده ســلطاته الدينيّــة يف تســعينات القــرن املاضــي ،مل يكــن
السيســتاين معروفًــا لــدى الغــرب كمــا لــدى معظــم العراقيــن ،لكنّــه مــا لبــث أن
أخــذ موقــع املدافــع األشــرس عــن املدرســة الشــيعيّة املعتدلــة واحلديثــة يف الع ـراق،
الــي تناصــر الدميقراطيّــة واالنتخابــات احلـ ّـرة ،وتنهــي رجــال الديــن عــن التدخــل
يف الشــؤون السياســيّة التنفيذيـّـة ،علــى نقيــض عقيــدة آيــة هللا العظمــى روح هللا
موســوي اخليميــي الــي عملــت الثــورة اإليرانيّــة علــى تطبيقهــا.
إن إيـران عاجــزةٌ حاليّــا عــن زعزعــة موقــع السيســتاين كمرجــع أعلــى ال ينازعــه عليــه
عامــا ،ومــن املتوقــع أن يتنحــى عــن
أحـ ٌد .لكـ ّـن السيســتاين رجـ ٌـل مسـ ٌـن يبلــغ ً 86
منصبــه يف املســتقبل القريــب .حــاول آيــه هللا خامنئــي توســيع نفــوذه يف الع ـراق
ـتخدما هلــذه الغايــة أمـو ًال ّأمنتهــا لــه احلكومــة اإليرانيّــة .لكــن يبــدو أنــه مايـزال
مسـ ً
 2أنظر ص 4 .والصفحات اليت تليها من هذه الورقة .اعتمدت هذه الورقة طريقة النسخ اليت تستخدمها اجلمعيّة األملانيّة لرتمجة
اللغة األملانيّة يف كتابة األحرف العربيّة باألحرف الالتينيّة ،وستُستخدم جلميع املصطلحات اليت ال يوجد ألحرفها ٌ
أحرف التينيةٌ
مقابلة ،باستثناء أمساء العلم.
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بعيـ ًـدا عــن االنتصــار علــى أهــم جبهــة يف الع ـراق ،وهــي جبهــة كســب عقــول
النــاس وقلوهبــم .فحجــم قاعــدة مقلّيــده واتباعــه ال يرقــى إىل حجــم قاعــدة مقلّــدي
السيســتاين وأتباعــه ،وعلــى الرغــم مــن أن هــذا األخــر ال يشــغل منصبًــا سياسـيًّا
ـيعي
فــإن تأثــره يف الشــعب العراقــي كبــرٌ جـ ًـدا .مــن أهــم خصائــص املذهــب الشـ ّ
ـرا كبـ ً
هــي أن املرجــع األكثــر تقليـ ًـدا بــن النــاس يؤثــر تأثـ ً
ـرا يف ســلوكهم احليــايتّ
والسياسـ ّـي علــى ح ـ ٍّد س ـواء .وعليــه ،بإمكاننــا القــول أن الوســيلة األكثــر دهــاءًا
الــي قــد تعتمدهــا إي ـران لتوســيع نفوذهــا يف الع ـراق 3هــي تعزيــز مكانــة مرجعيّــة
حــوزة قــم بــن شــيعة العـراق علــى حســاب مرجعيّــة حــوزة النجــف .وعلــى ضــوء
ذلــك ،تكتســب مســألة خالفــة السيســتاين كأكثــر املراجــع تقليـ ًـدا أمهيتهــا ،إذ
أيضــا التح ّكــم
مبقــدور خليفتــه ليــس فقــط تعزيــز النفــوذ اإليـراين يف العـراق ولكــن ً
املؤسســة
مبصــر النهــج املعتــدل للمرجعيّــة التقليديـّـة الشــيعيّة يف الع ـراق ومبصــر ّ
الدينيّــة الشــيعيّة ككل .لذلــك ،ال نغــايل إذا قلنــا إن مرحلــة مــا بعــد السيســتاين
هــي مرحلــة مفصليّــة ملســتقبل نفــوذ إيـران الديــي يف العـراق .إذا جنحــت إيـران يف
ـات
حماوالهتــا تنصيــب أحــد علمائهــا كخليفــة للسيســتاين ،فســيكون لذلــك تداعيـ ٌ
جوهريّـةٌ واســعة النطــاق.
ومــع ذلــك وكمــا ســتحاول هــذه الورقــة تبيانــه ،مثـّـة العديــد مــن العوامــل الــي قــد
حتــول دون حصــول ذلــك .فممثلــو السيســتاين سيســتغلون بعــد موتــه ،وحبكمــة
أي رجــل
بالغــة ،شــبكته وصناديقــه الــي تفــوق يف انتشــارها وحجمهــا مــا متتّــع بــه ّ
دي ـ ٍن يف التاريــخ احلديــث ،ملنــع ســيطرة إي ـران علــى احلــوزة العلميّــة يف النجــف.
أي شــخصيّة قويـّـة مر ّشــحة خلالفــة
وعلــى الرغــم مــن أنــه مل تــرز حــى اليــوم ّ
ـتنحل
السيســتاين ،فذلــك ال يعــي أن ّ
املؤسســة الدينيّــة الشــعيّة يف الع ـراق سـ ّ
مؤسس ـةٌ دينيّ ـةٌ أخــرى خاضع ـةٌ لســيطرة الســلطات السياســيّة يف
لتنشــأ مكاهنــا ّ
3
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املؤسســة الدينيّــة الشــيعيّة يف إيـران.
البــاد ولنفــوذ طهـران ،وحتاكــي يف هيكليتهــا ّ
كمؤسسـ ٍـة متت ـ ّد جذورهــا إىل قــرون خلــت ،ختطــت املرجعيّــة العراقيّــة حت ّديــات
ّ
ـرا قبــل
مجّــة ،وســتتمكن مسـ ً
ـتقبل مــن القيــام بذلــك .مل يكــن للسيســتاين نفــو ًذا كبـ ً
توليــه منصــب املرجــع األعلــى يف تســعينات القــرن املاضــي وحــى عــام ،2003
ومــع ذلــك مــا زال يتمتّــع بقـ ٍ
ـوة ال يُســتهان هبــا .وبطريقــة مماثلــة ،قــد خيلفــه مــن
ـور حاليًــا كمــا كان هــو نفســه قبــل وفــاة مرشــده آيــة هللا العظمــى أبــو
هــو مغمـ ٌ
القاســم اخلوئــي عــام  .1992وقــد أحســن اخلبــر العراقــي حيــدر اخلوئــي بالتعبــر
عــن ذلــك عندمــا قــال“ :السيســتاين هــو [ ]...نتــاج مؤسسـ ٍـة عمرهــا ألــف عــام،
4
أيضــا”.
أنتجــت العديــد مــن السيســتانيني قبلــه ،وســوف تنتــج السيســتاين املقبــل ً

عشري وحوزاته الدينيّة
الشيعي اإلثنا
املذهب
ّ
ّ

ـأي
ـري مل تتمتــع تقليديـًـا وتارخييًــا بـ ّ
ـيعي اإلثــي عشـ ّ
إن مؤسســات املذهــب الشـ ّ
تدخــل رجــال الديــن والفقهــاء
طاب ـ ٍع سياسـ ٍّـي .فلعقــود طويلــة ،كان يُنظــر إىل ّ
والعلمــاء بالشــأن السياسـ ّـي علــى أنــه مضـ ٌـر مبصلحــة الطائفــة ،واحنصــر دورهــم
أي دوٍر يف توجيــه
يف إرشــاد أتباعهــم حــول إدارة شــؤوهنم احلياتيّــة ومل يلعب ـوا ّ
الدولــة .بــدأ تســييس الطائفــة الشــيعيّة مــع ظهــور جيـ ٍـل جديـ ٍـد مــن رجــال الديــن
الشــيعة املســتائني ،وتاليًــا ،املهتمــن باألمــور السياســيّة ومنهــم اخلميــي .وبســبب
عقيدتــه الــي تدعــو إىل تس ـلّم رجــال الديــن مقاليــد الســلطة السياســيّة وتطبيــق
ـيعي إىل حوزتــن متناقضتــن
الثــورة اإليرانيّــة هلــذه العقيــدة ،انقســم البيــت الشـ ّ
ومتنافســتني :احلــوزة الصامتــة املتمثّلــة باحلــوزة العلميّــة يف النجــف واحلــوزة الناطقــة،
الثوريـّـة واملسيّســة ،املتمثّلــة بنظريهتــا يف قــم.
ـرب علــى الصخــور .متوفــر علــى الرابــط
ـيعي .حـ ٌ
 4حيــدر اخلوئــي ( :)2016مــا بعــد السيســتاين :مســتقبل العـراق وإيـران والعــامل الشـ ّ
اإللكــروين التــايلhttps://warontherocks.com/2016/09/post-sistani-iraq-iran-and-the-future-of-shia- :
islam/
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عشري
الشيعي اإلثين
النظرة التقليديّة للسلطة السياسيّة لدى املذهب
ّ
ّ

إن املشــاركة السياســيّة مبعناهــا العملــي والفكــر السياسـ ّـي مبعنــاه األوســع ،مهــا
ـري .بعــد مقتــل اإلمــام احلســن بــن
ـيعي اإلثــي عشـ ّ
طارئــان علــى اإلســام الشـ ّ
حتولــت حركــة مشــايعي علــي الثوريـّـة إىل
علــي بــن أيب طالــب ،عــام  680مّ ،
حركـ ٍـة ســلبي ٍة متــارس التقيــة ،إذ عمــد كل فـ ٍ
ـرد منهــا إىل إخفــاء انتمائــه املذهــي
ّ
ّ
ّ
جتنبًــا للخطــر واالضطهــاد .وقــد دعــا معظــم األئمــة بعــد احلســن إىل انتهــاج التقيّــة
أي شـ ٍ
ـكل مــن أشــكال
باعتبارهــا ممارســة ورعــة وشـريفة ،كمــا عمــدوا إىل جتنّــب ّ
االخنراط يف الشــأن السياسـ ّـي لكي ال يلفتوا أنظار الســلطات الســنيّة إىل الطائفة
الشــيعيّة وواقــع تزايــد عــدد أبنائهــا.

بعــد اختفــاء اإلمــام حممــد بــن احلســن بــن علــي املهــدي ،وهــو اإلمــام الثــاين
ٍ ٍ
ٍ ٍ
كل
ـيعي اإلمامـ ّـي ّ
وتأســس كحركــة خنبويـّـة صامتــة بعيــدة ّ
عشــر ،ظهــر املذهــب الشـ ّ
البعــد عــن الشــؤون الدنيويـّـة ال ســيّما السياســيّة منهــا .ويعتقــد الشــيعة اإلماميــون
أن املهــدي ســيظهر مــرًة أخــرى يف آخــر الزمــان ليقيــم الدولــة العادلــة واملثاليّــة.
يش ـ ّكل هــذا املعتقــد مدمــاك عقيــدة اإلماميّــة عنــد الشــيعة ويســتند إليهــا مبــدأ
أي حكومــة تقــوم قبــل ظهــور اإلمــام املهــدي باعتبارهــا غــر عادلــة،
رفــض شــرعيّة ّ
5
إذ تعــود لــه وحــده مهمــة إقامــة الدولــة الدينيّــة احل ّقــة والعادلــة احل ّقــة والشــيعيّة
احل ّقــة ،حيــث تُطبّــق الش ـريعة كامل ـةً .علــى الرغــم مــن بعــض احلــاالت التارخييّــة
الــي شــارك فيهــا رجــال الديــن الشــيعة يف السياســة والــي ال ميكــن إنكارهــا ،ظلّــت
هــذه العقيــدة ســائدة إىل حـ ٍّد كبـ ٍر حــى القــرن التاســع عشــر .وغالبًــا مــا كانــت
دوافــع املشــاركة السياســيّة لرجــال الديــن الشــيعة قبــل القــرن العش ـرين تفرضهــا
 5راجع كرو ،دوغالس كرمي ( :)2003وفاة احلسني بن علي وبدايات اإلماميّة لدى الشيعة .يف :كولربج ،ايتان :الشيعيّة.
أبنغدون :روتلدج ،صفحات45-41 .؛ هامل ،هاينز ( :)2015الشيعة .ميونخ :سي .هـ .بيك .صفحات26-21 .؛ مافاين،
محيد ( :)2013السلطة الدينيّة والفكر السياسي لدى الشيعة االثين عشريّة .من علي إىل ما بعد اخلميين .نيويورك/أبنغدون:
روتلدج ،ص.118 .
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ـدي أو
ظـ ٌ
أي اعتبــا ٍر عقائـ ٍّ
ـروف تارخييّـةٌ أو املصلحــة الذاتيّــة أو الضــرورة ،وليــس ّ
ـدة دينيـ ٍـة سياســي ٍة حم ـ ّد ٍ
أجنـ ٍ
دة .وألن العقيــدة اإلماميّــة تؤمــن أن اإلمــام املهــدي
ّ
ّ
هــو وحــده املخـ ّـول إقامــة الدولــة العادلــة ،انتفــت احلاجــة إىل الفكــر السياسـ ّـي
الــذي يعمــل علــى اإلعــداد املســبق لقيــام هــذه الدولــة ،سـواءً مــن الناحيــة النظريـّـة
أو العمليّــة ،واعتُــرت احلكومــات الدنيويـّـة الــي تُقــام يف غيبــة اإلمــام املهــدي غــر
شــرعيّة ومؤقتــة.6
كمؤسسة
تطور املرجعيّة ّ
ّ
يف خــال غيبــة اإلمــام الثــاين عشــر ،تشـ ّـعبت تدرجييًّــا املهــام املوكلــة إىل الفقهــاء
الشــيعة لتشــمل توثيــق أق ـوال األئمــة لتحديــد مجيــع مهــام اإلمــام ،ومجــع أم ـوال
املهمــة ،وصـ ًـول إىل
األمخــاس مــن املؤمنــن وإصــدار الفتــاوى يف القضايــا الدينيّــة ّ
الوصايــة أو الواليــة علــى مــن ال يســتطيعون اختــاذ الق ـرار أو االعتنــاء بأنفســهم،
كاأليتــام والذيــن يعانــون مــن أمـر ٍ
اض عقليّـ ٍـة .7مهمــة الواليــة هــذه باتــت موضــع
نقـ ٍ
ـدي املذكــور آن ًفــا .ال
ـاش عندمــا ّ
وســع اخلميــي مفهومهــا ليتعــدى معنــاه التقليـ ّ
بـ ّد مــن اإلشــارة هنــا إىل إمجــاع رجــال الديــن الشــيعة علــى مـ ّـر القــرون ،أن واليــة
الفقهــاء كســلطة توجيـ ٍـه وحكـ ٍم ،كانــت تُقتصــر علــى أولئــك العاجزيــن عــن اختــاذ
قـرار ٍ
ات بأنفســهم ،دون أن متتـ ّد لتشــمل جمتمــع املؤمنــن بعامــة .فهــذه املهمــة هــي
مهمــة اإلمامــة الوحيــدة الــي مل يضطلــع هبــا تارخييًّــا فقهــاء الشــيعية ،ألهنــم يؤمنــون
أهنــا تعــود إىل اإلمــام الغائــب وهــو مــن ســيتك ّفل هبــا عنــد عودتــه.
 6راجع أرمجند ،سعيد أمري ( :)1988مقدمة .الشيعيّة ،السلطة والثقافة السياسيّة .يف :أرمجند ،سعيد أمري :السلطة والثقافة
السياسيّة لدى الشيعة .نيويورك :منشورات جامعة نيويورك ص 13 .والصفحة اليت تليها؛ ساشيالدين ،عبد العزيز عبد احلسني
الشيعي .نيويورك/أكسفورد :مطبعة جامعة أكسفورد ،ص 21 .والصفحة اليت تليها 62 ،و
( :)1988احلاكم العادل يف اإلسالم
ّ
205؛ راجع هامل ( ،)2015ص 61 .والصفحات اليت تليها ،و.82-71
 7راجع ساشيالدين ( ،)1988صفحات 27 .والصفحة التالية 55 ،41-38 ،والصفحات اليت تليها 62 ،والصفحات اليت
تليها231 ، ،؛ أرمجند ( ،)1988ص3 .؛ مافاين ( ،)2013صفحات139-135 ،12 .؛ هامل ( ،)2015صفحات-28 .
 56 ،32والصفحة اليت تليها؛ كرو ( ،)2003ص 115 .والصفحات اليت تليها.
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مــع مــرور الزمــن ،متأسســت الســلطة الدينيّــة وأصبــح هلــا هيكليّـةٌ ُمنــح الفقهــاء وف ًقــا
مؤسســة
هلــا رتبًــا حبســب أعلميّتهــم يف اســتنباط األحــكام الشــرعيّة ،فتحولّــت إىل ّ
دينيّــة شــيعيّة ترّكــزت حــول احلــوزات األساســيّة الــي يتلقــى فيهــا العلمــاء علومهــم
الدينيــة .إن بــروز خنبـ ٍـة نافـ ٍ
ـذة مــن الفقهــاء داخــل هــذه احلــوزات ينبــع أصـ ًـا مــن
ّ
أحــد أهــم ركائــز العقيــدة الشــيعيّة :ضــرورة التقليــد ،أو أن يرجــع الفــرد فيمــا ال
يعلمــه إىل تفســر أحــد العلمــاء املســتنريين ويتبــع آراءه كمــا يعـ ّـر عنهــا يف كتاباتــه
وفتاويــه وخطبــه .يُســمح للفقهــاء الشــيعة باالجتهــاد (أي بــذل أقصــى طاقاهتــم
ٍ
ـتنادا إىل األدلــة
ـرعي) ،أو بيــان األحــكام الشــرعيّة اسـ ً
للوصــول إىل حك ـم شـ ٍّ
املســتخرجة مــن املصــادر اإلســاميّة التقليديـّـة عــر التأويــل واســتخدام العقــل .وال
يُســمح باالجتهــاد إال للعلمــاء الــذي بلغ ـوا درج ـةً عالي ـةً مــن األعلميّــة ،فيُطلــق
عليهــم لقــب جمتهديــن أي مؤهلــن لإلفتــاء .وبالتــايل ،فــإن ّ ٍ
ـيعي هــو
كل مؤمـن شـ ٍّ
إمــا جمتهــد أو يقلّــد أحــد اجملتهديــن ويتبعــه .ويعتمــد اختيــار الفــرد للمجتهــد الــذي
ـاري ســعة املعرفــة وعمــق اإلميــان ،فيقلّــد األكثــر
يريــد تقليــده ،أقلّــه نظريـاً ،علــى معيـ ّ
أعلميّــة وتقــوى بــن املراجــع .وخــال القــرون املاضيــة كان اختيــار هــذه الشــخصية
يتـ ّـم مــن بــن العلمــاء احملليــن.
مت ّكــن بعــض اجملتهديــن مــع مــرور الزمــن مــن اكتســاب شــعبيّ ٍة حمليّـ ٍـة وأخــرى عابــرٍة
للحــدود .8واســتفاد رجــال الديــن هــؤالء مــن دخــل ضريبــة األمخــاس الكبــر الــي
كان يُفــرض علــى املؤمنــن دفعهــا لرجــل الديــن الــذي يقلّدونــه ،مــا م ّكنهــم مــن
تقــدمي خدمـ ٍ
ـات جملتمعهــم وزاد مــن شــعبيّتهم .ويوضــح هــذا األمــر العالقــة اجلدليّــة
بــن شــعبيّة املرجــع وثروتــه ،فكلّمــا ارتفعــت األوىل زادت الثانيــة وكلّمــا زادت

 8راجع هامل ( ،)2015ص 70 .والصفحة اليت تليها86-82 ،؛ والربيدج ،ليندا س :)2001( .مق ّدمة .الشيعية والسلطة.
مؤسسة مرجعيّة التقليد .أكسفورد وآخرون :مطبعة جامعة أكسفورد ،ص4 .؛
يف :والربيدج ،ليندا س :األكثر أعلميّة لدى الشيعةّ .
تطور السلطة الشرعيّة الشيعيّة إىل سلطة سياسيّة .يف :أمانات ،عباس.
الفقيه:
أمانات ،عباس ( :)2007من االجتهاد إىل والية
ّ
جريفيل ،فرانك :الشريعة .الفقة اإلسالمي يف السياق املعاصر .ستانفورد :مطبعة جامعة ستانفورد ،ص 127 .والصفحة اليت تليها.
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أيضــا كيــف أن حكــم
الثانيــة ســامهت يف ارتفــاع األوىل أكثــر وأكثــر .ويُظهــر ً
دفــع ضريبــة األمخــاس مباشــرةً إىل رجــال الديــن ،منحهــم اســتقالليّةً اقتصاديـّةً عــن
احلكومــات الوضعيّــة يف بالدهــم .وُيكــن القــول إنــه يف كث ـ ٍر مــن األحيــان ،مل
يكــن اختيــار املرجــع يتـ ّـم علــى أســاس العلــم واملعرفــة بــل علــى أســاس مــن ميتلــك
املؤسســات واملمثّلــن واجلمعيّــات اخلرييـّـة ،تســمح
شــبكةً منظّم ـةً مــن املكاتــب و ّ
لــه بالظهــور أكثــر مــن غــره.9
األئمــة ،كان علــى رجــل الديــن إقامــة ال ّدليــل علــى ثبــات إميانــه وســعة
منــذ زمــن ّ
ـدم يف املراتــب ويعلــو شــأنه .ومات ـزال هــذه الش ـرائط
معرفتــه وحســن خلقــه ليتقـ ّ
مفروض ـةً حــى يومنــا هــذا يف اختيــار مرجــع التقليــد ،أقلّــه نظري ـاً ،فهــو األعلــم
توجــه عـوام املؤمنــن يف حياهتــم
واألفضــل بــن كل املراجــع ومــن شــأنه فتاويــه أن ّ
املؤسســة الدينيّــة
اليوميّــة .لذلــك ،وعلــى الرغــم مــن الضبابيّــة الــي حتيــط بشــؤون ّ
ٍ ٍ
الشــيعيّة الداخليّــة ،فهــي
ـرا علــى
ـرا كبـ ً
تتمتّــع بنفــوذ كب ـر بــن املؤمنــن وتأثــر تأثـ ً
حيــاة ّ ٍ
ـيعي ملتـ ٍـزم .مــن النــادر وجــود مرجـ ٍع واحـ ٍـد يتّفــق اجلميــع علــى
أي مؤمـن شـ ٍّ
أنــه األعلــم ،ولطاملــا وجــد أكثــر مــن عشــرة مراجــع يتقامســون فيمــا بينهــم العــدد
األكــر مــن املقلّديــن.
املؤسســة الدينيّــة الشــيعيّة مل تــؤد إىل
إن العمليّــة التدرجييّــة الــي تش ـ ّكلت وفقهــا ّ
مؤسسـ ٍـة حتاكي اإلكلريوس يف الكنيســة الكاثوليكيّة ،وعليه ،فإن اســتخدام
قيام ّ
«املؤسســة» للتعبــر عنهــا يطــرح إشــكاليّةً .إن
مصطلحــات ك ـ «املنظمــة» أو
ّ
ـريب ال ينطبــق علــى النظــام اإلكلريكـ ّـي
معــى هذيــن املصطلحــن باملفهــوم الغـ ّ
الشــيعي :فهــو أقــل دنيويـةً مــن املؤسســات يف الغــرب وميتــاز بفوضويـ ٍـة وشـ ٍ
ـخصنة
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
 9راجع خلجي ،مهدي ( :)2006املرجع األخري .السيستاين وهناية السلطة الدينيّة التقليديّة لدى الشيعة .معهد واشنطن
لسياسة الشرق األدىن ،واشنطن ،بوليسي فوكوس رقم  59ص 1 .والصفحة اليت تليها؛ هازران ،يسري ( :)2010صعود تسييس
الشيعي والدولة اإلقليمية يف العراق ولبنان .ذي ميدل إيست جورنال ،اجمللّد  ،64رقم  ،4خريف عام  ،2010ص527 .
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وغامضــا يف أســوء األح ـوال ،وعصيًّــا علــى التوقــع يف
للعالقــات جتعالنــه ضبابيًّــا
ً
أفضلهــا .فالتعليــم يف احلــوزات التقليديـّـة ال يكتمــل حبيــازة شــهادة ،بــل يقــوم علــى
ٍ
ٍ
ـخصي وســط غيــاب
عالقــة شــخصيّة بــن املعلّــم والطالــب وعلــى تقديـ10ر وتقييـم شـ ٍّ
أي قواعــد حتكــم العمليّــة التعليميّــة والعالقــات .
ّ
وعلــى الرغــم مــن أن البعــض حياجــج أن املــدارس الشــرعيّة الســنيّة عرفــت ضمــن
إدارهتــا وجــود تسلسـ ٍـل هرمـ ٍّـي يرأســه فقيــه بــارز يعــرف بقيادتــه جـ ّـل املؤمنــن وأن
11
املؤسســة الدينيّــة
هــذه الظاهــرة ال تقتصــر علــى الغــرب وليســت حبديثــة  ،تبقــى ّ
الشــيعية فريــد ًة مــن نوعهــا يف عـ ٍ
ـدد مــن اجلوانــب لعوامــل ع ـ ّد ٍةّ :أوًل وبســبب
ّ
ٍ
ٍ
املؤسســة الدينيّــة بنفــوذ كب ـر (يصــل إىل النفــوذ
ضــرورة التقليــد ،تتمتّــع هــذه ّ
السياسـ ّـي) علــى حيــاة ع ـوام املؤمنــن ال مثيــل لــه لــدى أهــل الســنّة .إضافــة إىل
ذلــك ،فــإن االجتهــاد يفتــح البــاب لــدى الشــيعة أمــام ظهــور أحـ ٍ
ـكام وتفاس ـ ٍر
ونظريـ ٍ
ـات جديــدة وف ًقــا ملــا يفرضــه الواقــع املعــاش ،مــع اإلشــارة إىل أن هــذه
دومــا هلــذه الغايــة .وميكــن القــول يف هــذا
املمارســة ،أي االجتهــاد ،مل تُســتخدم ً
اإلطــار أن التفســر الــذي أعطــاه اخلميــي لواليــة الفقيــه والــذي خيــرج عــن الســياق
ٍ
ـي أن يفــي مبثلــه .واالختــاف الكبــر اآلخــر
التقليـ ّ
ـدي ،ال ميكــن لرجــل ديـن سـ ٍّ
هــو االســتقالليّة االقتصاديـّـة الــي يتمتّــع هبــا رجــال الديــن الشــيعة والث ـراوت الــي
جيمعوهنــا بســب تقاضيهــم ضريبــة األمخــاس مباشــرًة مــن املؤمنــن ،مــا مينحهــم
درج ـةً عالي ـةً مــن االســتقالليّة عــن احلكومــات خباصــة ،وخمتلــف الشــخصيّات
املؤسســات السياســيّة بعامــة .ومــع ذلــك ،فــإن اعتمادهــم علــى شــعبيّتهم بــن
و ّ
املؤسســة الدينيّــة ،ويــرى بعــض العلمــاء
املؤمنــن يضفــي صبغـةً مــن الشــعبويّة علــى ّ
 10راجع خلجي ( ،)2006ص 2 .والصفحة اليت تليها.
األكادميي .جنف وقم يف كتابات وخطب اخلميين.78-1964 ،
التنافس
 11راجع ستيوارت ،ديفني ج :)2001( .توصيف
ّ
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أن مــن شــأن ذلــك دفــع بعــض رجــال الديــن إىل التماهــي مــع مطالــب النــاس
ورغباهتــم ألهنــم حباجــة إليهــم ليحافظ ـوا علــى مواقعهــم.
التنافــس بــن حــوزيت النجــف وقــم :مــن التنافــس األكادميـ ّـي إىل التنافــس
السيا سـ ّـي

علــى الرغــم مــن إمكانيــة تلقــي العلــوم الدينيّــة علــى يــد رجــل دي ـ ٍن مــن خــارج
املؤسســة الدينيّــة.
احلــوزات الشــيعيّة ،حتظــى هــذه األخــرة بأمهيّــة جوهريـّـة لــدى ّ
ات عـ ٍ
فإليهــا يتوجــه مريــدو العلــم مــن الطلبــة ويبقــون داخــل جدراهنــا ســنو ٍ
ـدة
أيضــا
وأحيانـًـا يســتقرون فيهــا بشــكل دائ ـ ٍم إلج ـراء أحباثهــم ،وجيــدون فيهــا ً
مرشــديهم ويســتفيدون مــن شــبكاهتم .مــن املمكــن القــول أنـّـه مــن االســتحالة
أي رجــل دي ـ ٍن أن يرتقــي إىل رتبــة مرجــع خــارج إطــار احلــوزات.
مبــكان علــى ّ
كل مــن يســعى
ـيعي هــو بطبيعتــه عابـ ٌـر للحــدود ،وتاليًّــا ،يــرك ّ
فاملذهــب الشـ ّ
أي رجــل ديــن
وراء العلــوم الدينيّــة بــاده باكـ ًـرا لينضـ ّـم إىل احلــوزات .وألن اســم ّ
ـرا
سـرتبط ً
ـرا كبـ ً
دومــا باحلــوزة الــي تلقــى علومــه فيهــا ،فــإن مسعــة احلــوزة تؤثــر تأثـ ً
كل مــن حــوزة قــم يف
علــى مسعــة مــن قــد يصبــح جمتهـ ًـدا بينهــم .تارخييًــا ،اعتــرت ٌ
كل منهمــا
إي ـران وحــوزة النجــف يف الع ـراق مــن أهــم احلــوزات ،ومـ ّـرت شــعبيّة ّ
ـودا وهبوطًــا .كلتــا املدينتــن موطنًــا ملـزارات شــيعيّة ومهــا
مبراحــل تأرجحــت فيهــا صعـ ً
12
حمجـةً للمؤمنــن ومكانتهمــا املق ّدســة حمفوظــة يف وعــي أبنــاء الطائفــة الشــيعيّة .
ففــي قــم يوجــد ضريــح فاطمــة املعصومــة شــقيقة اإلمــام الثامــن ،ويوجــد يف النجــف
مســجد اإلمــام علــي بــن أيب طالــب وضرحيــه.
مهمــا ختـ ّـرج منهــا
بــن القرنــن الثامــن والعاشــر ،كانــت حــوزة قــم مركـ ًـزا شــيعيًا ً
العديــد مــن علمــاء الديــن البارزيــن .وكانــت تع ـ ّد يف القــرن العاشــر مــن أهــم
12
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احلــوزات إىل جانــب حــوزة بغــداد .لكنّهــا فقــدت هــذه املكانــة يف القــرن احلــادي
ـرا كامـ ًـا عــام  1224ومل يعــاد بناؤهــا إال يف القــرن
ودمرهــا املغــول تدمـ ً
عشــرّ ،
العشـرين .وفيمــا عــدا فــرة مــن االزدهــار عرفتهــا خــال حكــم الصفويــن إليـران،
مل تســتعد قــم عراقتهــا إال مطلــع القــرن املاضــي ،وكانــت بالتــايل عاجــزةً عــن
تأسســت حــوزة قــم احلاليــة عــام  1922حــن لــى آيــة
منافســة احلــوزات العراقيّــةّ .
ـتقر فيهــا هــو وطالبــه الذيــن
هللا عبــد الكــرمي احلائــري اليــزدي دعــوًة لزيــارة قــم ،فاسـ
ّ
قدم ـوا معــه وبينهــم اخلميــي .واســتعادت حــوزة قــم معــه جمدهــا الغابــر.13
وحتولــت سـر ًيعا
أمــا حــوزة النجــف ،فقــد ّ
تأسســت منتصــف القــرن احلــادي عشــر ّ
أيضــا
إىل إحــدى أهـ ّـم احلــوزات لتلقــي العلــوم الدينيّــة لــدى الشــيعة ،لكنهــا عرفــت ً
فـرات تراجـ ٍع يف شــعبيّتها ال ســيّما يف القرنــن الثالــث عشــر والرابــع عشــر .بعــد
أوج عهدهــا،
ســقوط االمرباطوريـّـة الصفويـّـة عــام  ،1722عرفــت حــوزة النجــف ّ
التوجــه
ومل تواجــه منافسـةً جــاد ًة حــى القــرن املاضــي .وأكــر دليـ ٌـل علــى ذلــك أن ّ
ائجــا حــى الســتينات مــن القــرن
ـي بقــي ر ً
إىل النجــف الســتكمال التعليــم الديـ ّ
املاضــي ،حــى أن أهـ ّـم علمــاء قــم كان ـوا يتوجهــون إىل حــوزة النجــف لصقــل
ـتقروا
معارفهــم .وحــى ســبعينات القــرن املاضــي ،كان نـ ً
ـادرا علــى املراجــع أن يسـ ّ
يف قــم أو كربــاء ،وأقــام أغلبهــم يف النجــف وعلّمـوا فيهــا .مل حتتــدم املنافســة بــن
احلجاج وضريبة األمخاس إال بعد السبعينات.14
احلوزتني على احلظوة واملريدين و ّ
لطاملــا كانــت هنــاك منافسـةٌ بــن احلــوزات الشــيعيّة لكـ ّـن طابعهــا كان يف األســاس
ـيعي العابــر للحــدود ،فمــن
ً
طابعــا أكادمييًّــا .وعلــى الرغــم مــن طبيعــة املذهــب الشـ ّ
أهــم ميزاتــه الن ـزاع العــريب الفارســي الــذي جتاذبــه ومتثّــل بالن ـزاع العراقــي اإلي ـراين،
 13راجع هامل ( ،)2015ص 91 .والصفحة اليت تليها ،ستيوارت ( ،)2001ص.217 .
 14راجع ستيوارت ( ،)2001صفحات  217والصفحة اليت تليها ،و221؛ برام ،إرنستو هـ :)2010( .مجيع الطرق تؤدي
إىل النجف .تأثري آية هللا السيستاين الكبري على انتخابات عام  2010يف العراق واملرحلة اليت تلتها .جملة الدراسات الدوليّة
والعامليّة .الهاي ،ص 2 .والصفحة اليت تليها.
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إذ كان العــرب يعـ ّـرون اإليرانيــن بعــدم مت ّكنهــم مــن ملكــة اللغــة العربيّــة ،يف حــن
كان اإليرانيــون يكيلــون هتمــة انعــدام احلضــارة للعــرب .تؤكــد هــذه التهــم املتبادلــة
الطابــع األكادميـ ّـي للتنافــس بــن الطرفــن ،وأن مسعــة احلــوزة تضمــن الســمعة
ـأي صبغـ ٍـة سياســيّ ٍة .يف
خلرجييهــا مــن رجــال الديــن ،دون أن تصبغهــم بـ ّ
األكادمييّــة ّ
كتابــه «توصيــف التنافــس األكادميـ ّـي :جنــف وقــم يف كتابــات وخطــب اخلميــي،
قائمــا
 ،»78-1964يقــارن ديفــن ســتيوارت عــن جــدارة التنافــس ال
15ــذي كان ً
بــن قــم والنجــف بالتنافــس بــن جامعــي أكســفورد وكامربيــدج .
كان العـراق خــال القــرن التاســع عشــر مركـًـزا للشــيعة ،وكمــا أســلفنا ،كان انتقــال
ـتقر
آيــة هللا عبــد الكــرمي احلائــري اليــزدي إىل قــم عــام  1922املــرة
األوىل الــي يسـ ّ
16
أسس
فيها ٌ
مرجع يف قم مقابل إقامة اثنني من نظرائه آنذاك يف النجف  .حني ّ
خصوصــا مــن بــن
احلــوزة احلديثــة يف قــم ،اســتقطب إليهــا طالبًــا مــن النجــف
ً
الذيــن متّ نفيهــم بســبب معارضتهــم لعالقــات امللــك العراقــي املتينــة مــع بريطانيــا.
يف خــال الســنوات الــي تلــت ،أصبحــت قــم معقـ ًـا لنخبـ ٍـة مــن رجــال الديــن
الشــباب املعاديــن للرأمساليــة والناشــطني سياســيًا .ش ـ ّكلت األحــداث التارخييّــة
كل مــن الع ـراق وإي ـران ،الدافــع الرئيســي وراء تسيســهم
الــذي شــهدها آنــذاك ّ
الــذي جــرى ببــطء ،وتأجــج فيمــا بعــد بفعــل أفــكار وآراء ُكتّـ ٍ
ـاب مــن خــارج حلقــة
ّ
رجــال الديــن لكنّهــم مهتمــون بالشــؤون الدينيّــة كعلــي ش ـريعيت .دعــت كتابــات
ـوري بــن الشــيعة ومكافحــة الظلــم وحتريــر
شـريعيت إىل إحيــاء فكــر اإلمــام علــي الثـ ّ
ـليب والصامــت الــذي
الشــعوب املضطهــدة مــن أجــل وضــع ح ـ ّد للموقــف السـ ّ

15
16
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اعتمــده الشــيعة تقليديـًـا.17
عــام  ،1944أصبــح آيــة هللا حســن الربوجــردي املرجــع األعلــى يف حــوزة قــم،
أسســت هلــا مكانتــه
وعمــل علــى توســيعها حــى شــهدت حتــت قيادتــه هنضـةً كبــرًة ّ
أيضــا.
الكبــرة واملسـلّم هبــا بــن عـوام املؤمنــن ،ليــس فقــط يف إيـران بــل خارجهــا ً
كان الربوجــردي مــن مناصــري سياســة الصمــت الشــيعيّة التقليديـّـة ،فعــارض
النشــاط السياسـ ّـي لرجــال الديــن الشــباب يف احلــوزة ،وبينهــم اخلميــي ،وانتقدهــم
علنًــا .يف ذلــك الوقــت ،كان اخلميــي ال ي ـزال واحـ ًـدا مــن جمموعــة رجــال ديــن
املؤسســة الدينيّــة
مســتائني مــن الوضــع السياسـ ّـي يف إيـران ومــن فتــورة ردود فعــل ّ
حيالــه .بعــد مــوت الربوجــردي عــام  ،1962ظهــر تســعة مراجــع تراوحــت
ـي.18
ـي واالنتقــاد العلـ ّ
مواقفهــم مــن نشــاط اخلميــي السياسـ ّـي بــن الدعــم العلـ ّ
ـروج هلــا يف
والالفــت يف املوضــوع ،أن اخلميــي مل جياهــر بنظريـّـة واليــة الفقيــه ويـ ّ
قــم ،بــل فعــل ذلــك يف النجــف حيــث حظــي جبماهرييـّ ٍـة وشــعبيّ ٍة كبريتــن .فانتقــل
إىل النجف بعد نفيه من إيران إىل تركيا عام  1965بســبب نشــاطه السياسـ ّـي.
يف البدايــة ،كان اخلميــي يشــيد حبــوزة النجــف ،لكنّــه مــا لبــث أن بــدأ بتوجيــه
انتقـ ٍ
ـادات الذعـ ٍـة إليهــا طالــت مخوهلــا السياسـ ّـي .شــرح نظريّتــه حــول واليــة الفقيــه
يف حماضرات ع ّدة دوهنا طالبه ونشــروها ،واســتند إىل أحاديث غالبا غري ٍ
موثوق
ً
ّ
ـيعي يقضــي بإقامــة دولــة دينيّــة حــى يف خــال غيبــة
هبــا ليثبــت أن املذهــب الشـ ّ

 17راجع هامل ( ،)2015صفحات92-84 .؛ أرمجند ( )1988صفحة  184والصفحة اليت تليها ،و187؛ الهيجي ،عبد
الكرمي ( :)1988الدستوريّة وسلطة رجال الدين .يف :أرمجند ،سعيد أمري :السلطة والثقافة السياسيّة لدى الشيعة .نيويورك :مطبعة
جامعة نيويورك ،الصفحات  134و 153و156؛ كيدي ،نيكي ر :)1983( .مق ّدمة .يف :كيدي ،نيكي ر :)1983( .الدين
والسياسة يف إيران .نيوهفن/لندن :مطبعة جامعة يل ،ص 10 .والصفحة اليت تليها.
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اإلمــام الثــاين عشــر .19يف الواقــع ،ال يصعــب نقــد نظريـّـة اإلمامــة هــذه ،ومنــذ
املتخصصــن يف الشــؤون اإلســاميّة والفالســفة
الثــورة اإليرانيّــة عمــل العديــد مــن
ّ
واملؤرخــن ،إضافــة إىل عـ ٍ
ـدد مــن رجــال الديــن الشــيعة ،علــى دحضهــا كليّــا أو
جزئيّــا.20
اجلديــد يف نظريـّـة اخلميــي هــو توســيعه ملفهــوم واليــة الفقيــه ليمتـ ّد مــن الواليــة علــى
األمــة مجعــاء .إن اآليــات
العاجزيــن عــن اختــاذ القـرارت بأنفســهم إىل الواليــة علــى ّ
واألحاديــث الــي تتطـ ّـرق إىل مفهــوم الواليــة ملتبسـةٌ ،مــا قــد يســمح عــر تفاســر
مغرضــة بتوســيع جمــال تطبيــق بعــض الفــروض ،كفــرض األمــر باملعــروف والنهـ ّـي
عــن املنكــر ،ليشــملوا احليّــز السياسـ ّـي .21ذهــب اخلميــي إىل أبعــد مــن ذلــك ليزعــم
أن الفقيــه يتمتّــع بواليــة مطلقــة تنبثــق عــن واليــة النــي حممــد الــي تسـلّم مقاليدهــا
ذريتــه مــن ذكــور
مــن بعــده اإلمــام علــي بــن أيب طالــب ،وذهبــت بعــد موتــه إىل ّ
األئمــة اإلثــي عشــرة ،لتعــود مــن بعدهــم إىل الفقهــاء الشــيعة
أهــل البيــت ،أي ّ
بصفتهــم ممثّلــي اإلمــام الثــاين عشــر خــال غيبتــه .وتاليًــا ،يقــول اخلميــي أن ســلطة
احلكــم تعــود للفقهــاء فقــط ،وهــم املؤهلــون إلقامــة دولــة شــيعيّة عادلــة ك ـ “دولـ ٍـة
وكيلـ ٍـة” مؤقّتـ ٍـة ،إذا جــاز التعبــر ،حــى عــودة اإلمــام الغائــب.22
 19راجع الطربي ،عازار ( :)1983دور رجال الدين يف السياسة اإليرانيّة احلديثة .يف :كيدي ،نيكي ر :.الدين والسياسة
يف إيران .نيوهفن/لندن :مطبعة جامعة يل .ص69-66 .؛ هامل ( ،)2015صفحات 101 ،85 .والصفحة اليت تليها؛ كيدي
( ،)1983ص14 .؛ داباشي ،حامد ( :)1993الهوت الغضب .األسس اإليديولوجيّة للثورة اإلسالميّة يف إيران .نيويورك
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( :)1988الثورة األيديولوجية يف املذهب
ّ
مطبعة جامعة نيويورك ص196 .؛ كيدي ( ،)1983ص.15 .
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وعلــى الرغــم مــن ظهــور جمموعـ ٍـة مــن النظريـّـات السياســيّة الشــيعيّة منــذ ذلــك
23
عمومــا وتاريــخ املرجعيّــة الشــيعيّة
احلــن  ،فإنــه ال ميكــن إنــكار أن تاريــخ الشــيعة ً
خصوصــا“ ،كان خــال العقــود الثالثــة املاضيــة تارخيًــا مــن التجاذبــات حــول
ً
ٍ
مســألة واليــة الفقيــه .الس ـؤال الرئيســي الــذي يُطــرح اليــوم علــى كل فــرد مــن
املؤسســة الدينيّــة هــو إذا مــا كان يؤيـّـد هــذه النظريـّـة وكيــف يفهمهــا .”24يكمــن
ّ
جوهــر تســييس الشــيعة يف املوقــف مــن هــذه النظريـّـة الــذي ال مفـ ّـر منــه ،ألنــه مل
أي رجــل ديـ ٍن اليــوم جتاهــل املســائل الدنيويـّـة واالبتعــاد عنهــا :يتعـ ّـن
يعــد بإمــكان ّ
عليــه ،أقلّــه بينــه وبــن نفســه ،أن يتّخــذ القـرار السياسـ ّـي حــول مــا إذا كان ي ّدعــم
نظريـّـة واليــة الفقيــه وتطبيقهــا يف إي ـران أم ال.
تزامــن هــذا التطـ ّـور مــع تســييس التنافــس بــن حــوزيت النجــف وقــم :منــذ إعــادة
تأسيســها عــام  ،1922متوضعــت حــوزة قــم يف موقــع املنافــس حلــوزة النجــف
ـتحل مكاهنــا يف هنايــة املطــاف ،حــى أن بعــض
اقتناعــا مــن القيّمــن عليهــا أهنــا سـ
ً
ّ
25
ٍ
الفقهــاء استشــهد بأحاديــث تدعــم هــذه القناعــة  .يف ســبعينات القــرن املاضــي،
السياسي النور لدى الشيعة يف النصف األول من القرن العشرين إثر األحداث يف إيران والعراق ،وشكّلت الثورة
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الثنائية املتطرفة العديد من االنتقادات من قبل مفكرين من بني رجال الدين ومن خارجهم كمحسن كاديفار ،الذي استنبط نظر ٍ
يات
ّ
ّ
أخرى لدى املذهب الشيعي تُثبت أنه وف ّقا لرجال الدين الشيعة ،مثّة مروحة واسعة من األنظمة السياسيّة اليت جيوز إقامتها يف خالل
غيبة اإلمام .بني انعدام أي دور للفقهاء يف احلياة الدنيوية ومنحهم سلطةً مطلقةً فيها ،يوجد جمموعة من النظريّات متنح الفقهاء
عموما أنه ال يوجد إنسا ٌن
درجة معيّنة من التأثري ،مثل دور اإلشراف يف السياسة .أما الذين ال يتفقون مع نظريّة اخلميين ،فيعتربون ً
معصوم ،وبالتايل ال ميكن ٍ
سياسي
نظام
يوجد
ألحد أن يتمتّع بسلطة مطلقة على إنسان آخر يف غياب اإلمام الثاين عشر ،وال
ٌ
ّ
واحد منصوص عليه متكن إقامته يف خالل غيبة اإلمام .ويرى البعض أنه من واجب اجملتمع اختيار النظام الذي يعتربه األفضل
له حىت عودة اإلمام .وبصرف النظر عن نظريّة اخلميين ،برزت لدى الشيعة نظريّات أخرى كنظريّة حممد باقر الصدر ،املؤسس
.
املؤسسة الدينيّة الشيعيّة «(املرجعيّة)» املعهد امللكي للشؤون
األيديولوجي حلزب الدعوة رضويّ ،
سجاد ( :)2010التعبئة السياسيّة و ّ
الدوليّة ،اجمللد  ،86العدد  ،6العراق ما بعد االحتالل األمريكي ،ص1304- 1301 .؛ هامشي جنف آبادي ،عادل (:)2011
املؤسسة الكنديّة للدراسات
املفهوم الشيعي لإلمامة والقيادة يف إيران املعاصرة ،حالة علماء الدين املعاصرين ،الدراسات الدينيّةّ ،
الدينيّة ،اجمللد  ،40العدد  ،4ص 480 .والصفحة اليت تليها.
 24راجع رضوي ( ،)2010ص.1300 .
 25راجع ستيوارت ( ،)2001ص.220 .
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حيرضــون اجلماهــر يف الش ـوارع ،كانــت حــوزة
حــن كان رجــال الديــن يف إي ـران ّ
النجــف ماتـزال تنــأى بنفســها عــن السياســة ،وأصبحــت رديفـةً للموقــف الصامــت
التقليــدي لــدى الشــيعة الــذي ُيــرم علــى رجــال الديــن شــغل أي منصـ ٍ
ـب سياسـ ٍّـي
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وبالتــايل إقامــة دولــة دينيّــة حيظــون فيهــا بســلطة مطلقــة .بعــد فــرة الكبــوت الــي
شــهدهتا حــوزة النجــف إثــر قيــام الدولــة العراقيــة احلديثــة عــام  1921وحــى عهــد
نظــام صــدام حســن ،شــهدت النجــف بعــد ســقوط هــذا النظــام وبســبب شــعبيّة
أيضــا “هنض ـةً جعلتهــا بالنســبة للشــيعة مبثابــة الفاتيــكان ”26لــدى
السيســتاين ً
الكاثوليــك.
ومــن ناحيـ ٍـة أخــرى ،أصبحــت حــوزة قــم منــذ الثــورة اإليرانيّــة معقـ ًـا لرجــال الديــن
الذين يؤمنون بنظريّة والية الفقيه ،وسامهت هذه الثورة واألحداث اليت تلتها يف
تصاعــد نفوذهــا :باعتبــار إيـران الدولــة الشــيعيّة الوحيــدة ،مــن الطبيعـ ّـي أن تكــون
ـيعي ،ومــن أجــدر
املركــز الرئيســي لتعليــم العلــوم الدينيّــة الشــرعيّة لــدى املذهــب الشـ ّ
مــن حــوزة قــم لتــويل هــذه املهمــة .عملــت احلكومــات اإليرانيّــة املتعاقبــة علــى تزويــد
حــوزة قــم مبــا يلــزم مــن املــال لتوســيعها هبــدف تثبيــت مكانتهــا هــذه ،مــا أدى
إىل حالـ ٍـة مــن التنافــس غــر املســبوقة مــع حــوزة النجــف .27مل تعــد هويـّـة طــاب
أيضــا “بلونيهمــا السياسـ ّـي”،
احلوزتــن مرتبطــة بســمعتيهما األكادمييّــة فقــط بــل ّ
فبــات منــذ ذلــك احلــن يُطلــق علــى طــاب حــوزة النجــف لقــب “الصامتــن”
فيمــا يُعــرف طــاب حــوزة قــم ب ـ “اخلمينيــن” .إن تســييس التنافــس بــن احلوزتــن
املؤسســة الدينيّــة الشــيعيّة،
هــو االبتــكار احلقيقـ ّـي الــذي جلبتــه الثــورة اإليرانيّــة إىل ّ
ـيعي .تزامنــت حمــاوالت احلكومــة
إىل جانــب التســييس العــام للمذهــب الشـ ّ
اإليرانيّــة بســط نفوذهــا علــى الع ـراق عــر ســيطرة حــوزة قــم علــى حــوزة النجــف
 26راجع بالنش ( ،)2013ص.32 .
 27راجع ستيوارت ( ،)2001صفحات221 ،219 ،216 .؛ هامل ( ،)2015ص 84 .والصفحة اليت تليها.
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مــع هــذه التطــورات ،يف صــورٍة كانــت منــذ مئــة عـ ٍـام نســج خيـ ٍ
ـال ،عندمــا كانــت
كل البعــد عــن القضايــا
ـي وبعيــدةً ّ
احلــوزات الدينيّــة الشــيعيّة أماكــن للتعلّــم الديـ ّ
الدنيويـّـة ،وال تســتدعي تاليًــا اهتمــام السياســيني واحلكومــات أو انتباههــم.

التنافس بني حوزيت قم والنجف على امللعب العراقي

متتّــع السيســتاين بشــعبي ٍة كبـ ٍ
ـرة وحظــي بشــبكة تواصـ ٍـل واســعة مل يســبق هلمــا
ّ
مثيـ ٌـل يف تاريــخ الشــيعة ،مــا جعلــه يتفـ ّـوق علــى خامنئــي يف عــدد مريديــه ومقلّديــه
ـي واحليــايتّ علــى عمــوم املؤمنــن الشــيعة يف الع ـراق .وقــد
وبالتــايل يف تأثــره الديـ ّ
بالتدخــل يف السياســية عــر
مسحــت لــه مكانتــه هــذه وحجــم الدعــم الــذي تلقــاه
ّ
فتــاوى وخطـ ٍ
ـب يلقيهــا بنفســه أو يلقيهــا عنــه أحــد ممثليــه .وقــد اســتخدم ســلطة
ٍ ٍ
ـس
ّ
التدخــل هــذه حبكمــة كبــرة ،إذ حصرهــا علــى األزمــات أو احلــاالت الــي متـ ّ
ـدود
تداعياهتــا أســس الدولــة العراقيّــة .يف املقابــل ،مل يكــن خلامنئــي ســوى تأثــرٌ حمـ ٌ
علــى حيــاة غالبيّــة الشــيعة العراقيــن بســبب افتقــاره إىل شــبكة تواصـ ٍـل واســعة ،مــا
حرمــه مــن التأســيس لقاعـ ٍ
ـدة شــعبيّ ٍة يف العـراق.
دور السيستاين يف عراق ما بعد :2003
ٌ
حصن يف وجه النفوذ اإليراينّ
علــى الرغــم مــن متاهيهــم مــع مدرســة الفكــر الصامــت ،لعــب رجــال الديــن يف
مهمــة مــن تاريــخ العـراق احلديــث أدو ًارا سياســيّةً شـ ّكل الــدور
النجــف يف مراحــل ّ
الــذي لعبــه آيــة هللا العظمــى السيســتاين مثاهلــا األبــرز .يُعتــر السيســتاين واحـ ًـدا
مــن بــن املراجــع القالئــل يف التاريــخ الذيــن ال جــدال علــى مكانتهــم الكبــرة لــدى
الشــيعة يف مجيــع أحنــاء العــامل ،وذلــك علــى الرغــم مــن صعوبــة إعطــاء رقــم دقيــق
لعــدد مقلّديــه نظـ ًـرا خلصوصيّــة ق ـرار اختيــار املرجــع الــذي يريــد الفــرد تقليــده،
ـيعي العابــر للحــدود .القــول إن السيســتاين هــو مــن أكثــر
ولطبيعــة املذهــب الشـ ّ
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أي أرقـ ٍـام
املراجــع تقليـ ًـدا بــن عمــوم الشــيعة هــو مــن املسـلّمات ،لكنــه ال توجــد ّ
حــول هــذا املوضــوع تســتند إىل أدلّـ ٍـة واقعيـ ٍـة ،وتـراوح التقديـرات عــن عــدد مقلّديــه
بــن  28 40و 80يف املئــة 29مــن جممــوع الشــيعة يف العــامل ،فيمــا تزعــم التقديـرات
أن عــدد مقلّــدي خامنئــي بــن هــؤالء ال يتجــاوز ال ـ  10يف املئــة فقــط .وبصفتــه
ـنوي
املرجــع األكثــر تقليـ ًـدا ،يُعتــر السيســتاين املرجــع األكثــر ث ـراءً مــع دخـ ٍـل سـ ٍّ
يـراوح بــن  500و 700مليــون دوالر وأصـ ٍ
ـول يف مجيــع أحنــاء العــامل تبلــغ قيمتهــا
30
دومــا إىل تقديـرات تقريبيّــة
ثالثــة مليــارات دوالر  .ويف حــن تســتند هــذه األرقــام ً
عوضا عن اســتنادها إىل ٍ
أحباث اســتدالليّة ،فإهنا تشــر بوضوح إىل أمرين :األمر
ً
األول هــو أن نســبة مقلّــدي السيســتاين تفــوق بكثــر نســبة مقلّــدي خامنئــي،
واألمــر الثــاين هــو أن دخــل السيســتاين مــن مقلّديــه كبــرٌ جـ ًـدا .إن ذلــك ال يعــي
ـأي شـ ٍ
ـوم مــن احلكومــة
ـكل مــن األشــكال أن خامنئــي ال مياثلــه ثـراءً ،فهــو مدعـ ٌ
بـ ّ
املؤسســات ودفــع
اإليرانيّــة وبإمكانــه تاليًــا التصـ ّـرف باملــال العــام يف إي ـران لبنــاء ّ
انطباعــا أن عــدد مقلّديــه أكــر
رواتــب رجــال الديــن يف احلــوزات ،مــا خلــق حولــه
ً
ممــا هــو عليــه فعليّــا.31
ـرا
علــى الرغــم مــن أن السيســتاين يُعتــر اليــوم واحـ ًـدا مــن أكثــر الالعبــن تأثـ ً
أي اهتمـ ٍـام بالسياســة قبــل
علــى الســاحة السياســيّة العراقيــة ،فهــو مل يُظهــر ّ
العــام  .2003يتح ـ ّدر السيســتاين مــن إي ـران ،وجــاء إىل النجــف عــام 1951
ائجــا آنــذاك .عُــرف جب ّديتــه يف الدراســة وســعة
ليســتكمل دراســته كمــا كان ر ً
ـدد يُذكــر مــن
معرفتــه ،لكنّــه بقــي بعيـ ًـدا عــن العمــل السياسـ ّـي ومل يكــن لديــه عـ ٌ
املقلّديــن .تقـ ّـرب مــن آيــة هللا العظمــى اخلوئــي واختــذه مرشـ ًـدا لــه ،واخلوئــي مــن
ٍ
كمي يشري إىل أن آية هللا العظمى السيد حممد صادق
 28راجع برام ( ،)2010ص - 3 .يستند برام يف قوله هذا إىل حبث ٍّ
احلسيين روحاين ،وهو مرجع إيراينّ يقيم يف قم ،يتمتّع بنفس نسبة املقلّدين اليت يتمتع هبا السيستاين وهي  40يف املئة.
 29راجع خلجي ( )2006ص.7 .
 30راجع خلجي ( )2006ص.9 .
 31راجع خلجي ( )2006ص.9 .
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أبــرز املراجــع الصامتــن ويتمتّــع بشــبكة تواصـ ٍـل واسـ ٍ
ـعة يف مجيــع أحنــاء العـراق .يف
عامــا
خــال عهــد صــدام حســنُ ،وضــع السيســتاين يف اإلقامــة اجلربيـّـة مــدة ً 11
أي
وهجــر التعليــم عــام  1998بســبب ضغــوط احلكومــة ،ومــع ذلــك مل ّيوثــق ّ
نشـ ٍ
ـاط سياسـ ٍـي لــه معـ ٍ
ـارض للنظــام.32
ّ

بــدأت شــعبيّة السيســتاين يف التصاعــد بعــد مــوت مرشــده اخلوئــي عــام ،1992
33
رجح اختيار السيستاين
الذي أملح خفيةً أن السيستاين هو طالبه ّ
املفضل  ،وما ّ
بــدل غــره مــن املراجــع ملنصــب املرجــع األعلــى ،هــو دعــم مناصريــه يف الع ـراق
خصوصــا زوج ابنتــه رجــل الديــن البــارز الســيد ج ـواد الشهرســتاين،
وخارجــه،
ً
ٍ
املفضــل ،واســتخدم
الــذي عمــل جبــد لتقــدمي السيســتاين علــى أنــه مريــد اخلوئــي ّ
مصــادره اخلاصــة وشــبكة اخلوئــي الواســعة للدفــع بالسيســتاين إىل س ـ ّدة القيــادة.
جــاء إعــان املرجعيّــات عــن تنصيــب رجــل ديــن مــن حــوزة النجــف يف موقــع
املرجــع األعلــى مفاجــأ ًة إليـران ،ال ســيما بعــد ســنو ٍ
ات مــن الشــلل النجفـ ّـي حتــت
ّ
حكــم صــدام حســن .بذلــت حــوزة قــم واحلكومــة اإليرانيــة مــا يف وســعهما
للحــؤول دون تقلّــد السيســتاين زعامــة احلــوزة العلميّــة يف النجــف ،لكـ ّـن جهودمهــا
باءت بالفشــل بفضل شــعبيّة اخلوئي الكبرية وشــبكته الواســعة إضافة إىل ختطيط
الشهرســتاين احلكيــم.34

تُع ـ ّد مكانــة السيســتاين اليــوم يف النجــف والع ـراق مــن املس ـلّمات ،وهــو حيافــظ
ٍ
ٍ
علمــا أن أيـًّـا
علــى عالقــات جيــدة مــع املراجــع الثالثــة املوجوديــن يف النجــفً ،
منهــم يعجــز مــن موقعــه علــى حتــدي ســلطته .يقيــم السيســتاين يف بيـ ٍ
ـت متواضـ ٍع
وخيصــص ســاعةً واحــد ًة يوميـاً للقــاء النــاس ،يف حــن يرفــض مقابلــة
يف النجــف ّ
 32راجع رضوي ( ،)2010ص1307 .؛ خلجي ( ،)2006صفحات 3 .و.8
الشيعي .بوليسي فوكس  .152واشنطن :معهد واشنطن
 33راجع خلجي ،مهدي ( :)2017مستقبل الزعامة يف اجملتمع
ّ
لسياسة الشرق األدىن ،ص.92 .
 34راجع رضوي ( ،)2010ص 1307 .والصفحة اليت تليها؛ خلجي ( ،)2006ص 8 .والصفحة اليت تليها.
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الصحافيــن والدبلوماســيني األجانــب ،باســتثناء بعــض ممثّلــي األمــم املتحــدة.
يتحاشــى السيســتاين اإلجابــة عــن أســئلة حــول السياســة أو موقفــه مــن واليــة
الفقيــه ،إال أنــه ميكننــا االف ـراض أن رأيــه يف واليــة الفقيــه يتماهــى مــع رأي
مرشــده الســابق اخلوئــي الــذي عــارض بشـ ّدة توســيع مفهــوم الواليــة ليشــمل احليّــز
السياسـ ّـي .يف الواقــع ،إن اإلفصــاح عــن موقفــه مــن واليــة الفقيــه كان ليضــع
السيســتاين يف موقـ ٍ
ـف حــرٍج :فــإذا كان مــن داعميــه فعليــه أن يعلــن نفســه قائـ ًـدا
للع ـراق وإذا كان مــن معارضيــه فهــو بذلــك يتحــدى النظــام القائــم يف إي ـران.
مقربـًـا منهــا،
وعلــى الرغــم مــن أن السيســتاين يتحـ ّدر مــن إيـران ،فهــو مل يكــن ً
يومــا ّ
ويُقــال إن املخابـرات اإليرانيّــة تراقــب منزلــه عــن كثــب .يســهر السيســتاين وينفــق
ٍ
املؤسســات واملكاتــب واملمثلــن واجلمعيّــات اخلرييـّـة املنتشــرة يف
علــى شــبكة مــن ّ
ٍ
أيضــاُ ،وصفــت بأهنــا الشــبكة األكــر
مجيــع أحنــاء العـراق ،وبدرجــة أقــل ،يف إيـران ً
الــي حظــي هبــا مرجـ ٌـع عــر التاريــخ .35والسيســتاين هــو املرجــع الوحيــد الــذي يقيــم
خــارج إي ـران و يدفــع رواتــب لرجــال ديــن هنــاك.36
ويتمســك مــن
يتفهــم مــن جهـ ٍـة متطلّبــات العــامل احلديــث،
يؤّكــد مناصــروه أنــه ّ
ّ
جهــة أخــرى بالتقليديـّـة الشــيعيّة .يثنيــون علــى “مهارتــه يف حـ ّـل القضايــا املثــرة
للجــدل وح ـ ّدة ذكائــه ونفــاذ بصريتــه وعطشــه الدائــم للعلــم وتوســيع معرفتــه يف
37
زعيمــا
خمتلــف اجملــاالت ” .وألنــه ينظــر إىل نفســه علــى أنــه رجــل ديــن وليــس ً
سياس ـيًّا ،يبقــي علــى مسـ ٍ
ـافة مــع النــاس ويرفــض اخلــوض يف حياتــه الشــخصيّة
ُ
مهمــان
علنًــا .ويشــر الكاتــب مهــدي اخللجــي إىل أن التح ّفــظ وجتنّــب األلفــة ّ
 35راجع خلجي ( )2006صفحات16-11 .؛ رضوي ( ،)2010ص1308 .؛ بالنش ( ،)2013ص.32 .
 36راجع خلجي ،مهدي ( :)2016التوازن بني السلطة واالستقالليّة .رجال الدين الشيعة بعد خامنئي .حبث رقم  ،3تشرين
األول/أكتوبر  .2016معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن ،ص.10 .
أيضا رضوي
81؛
ص.
،4
الرقابة
فهرس
اق.
ر
الع
ة:
ً
 37راجع ياسني ،نبيل ( :)2004رجل يفي بعهوده .هللا والدميقراطيّ
( ،)2010ص.1308 .
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يف اإلســام وهلمــا داللتهمــا إذ يؤش ـران إىل التمتّــع بالســلطة .38بشــكل عــام،
بقــي السيســتاين متمسـ ًكا مبواقــف أســافه مــن املراجــع كآيــة هللا اخلوئــي ،الذيــن
كانـوا يعتــرون أن العالقــة بــن الفــرد املؤمــن واملرجــع هــي األســاس ،فــاألول يســأل
والثــاين يُرشــده .ومــع ذلــك ،مــا جعــل السيســتاين حيظــى بشــهرٍة دوليّـ ٍـة هــي مواقفــه
السياســيّة ،النــادرة ولكــن املؤثـّـرة ،الــي أطلقهــا منــذ العــام .2003
وميكــن القــول إن نشــاطه السياسـ ّـي عــرف أوجــه يف خــال “ســنوات تشــكيل”
ـث النــاس علــى
الدولــة العراقيّــة بعــد ســقوط النظــام عــام  ،2003حــن بــدأ حيـ ّ
إعــادة ممتلــكات الدولــة املســروقة ووقــف هنــب املبــاين .فتـ ّـم لــه مــا أراد ،وأُعيــدت
وخّزنــت يف املســاجد .وســرعان مــا
كميـ ٌ
ـات كبــرةٌ مــن املســروقات واألســلحة ُ
ـايل وقانــون إدارة الدولــة
أصبــح السيســتاين مــن أكــر الناقديــن جمللــس احلكــم االنتقـ ّ
العراقيّــة املؤقــت :ففــي أوائــل حزيران/يونيــو  ،2003أصــدر فتــوى تنتقــد خطــة
ـدل مــن ذلــك علــى
الواليــات املتّحــدة لتعيــن جلنـ ٍـة لصياغــة الدســتور ،وأصـ ّـر بـ ً
انتخــاب هــذه اللجنــة وإجـراء اسـ ٍ
ـتفتاء علــى الدســتور .ويف هــذا الســياق ،عــارض
بــول برميــر بش ـ ّدة ،كمــا فعــل أتباعــه .ويف حــن مل يتعامــل السيســتاين مباشــرةً
مــع ســلطات االحتــال ،فإنــه مل يدعــو إىل مقاومـ ٍـة مسـلّ ٍ
ـدل مــن
حة ض ّدهــا .وبـ ً
ذلــك ،التقــى مبمثلــي األمــم املتحــدة الذيــن كان يعتربهــم طرفًــا دوليًــا شــرعيًا.
وجنــح السيســتاين يف إفشــال خطــة برميــر اهلادفــة إىل عقــد مؤمتـر ٍ
ات شــعبيٍّة الختيــار
ـدل مــن ذلــك بانتخابــات مباشــرة وفــق مبــدأ
أعضــاء احلكومــة االنتقاليّــة ،مطالبًــا بـ ً
ـرا ،وبعــد
“رجــل واحــد ،صــوت واحــد” ،لتشــكيل حكومــة عراقيّــة جديــدة .وأخـ ً
مفاوضــات مــع األمــم املتّحــدة ،متّ حتديــد موعــد االنتخابــات يف  30كانــون
الثاين/ينايــر .2005
 38راجع خلجي ( ،)2006ص.12 .
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واحلــق يُقــال ،أنــه يف هنايــة املطــاف حــى الصدريــن (أتبــاع مقتــدى الصــدر)
عمومــا ،دعم ـوا بش ـ ّدة إج ـراء
والتيــارات الشــيعيّة األخــرى والنخــب الشــيعيّة ً
االنتخابــات والتحـ ّـول إىل الدميقراطيّــة ومل يعتــروا أن هــذه املفاهيــم واملمارســات
تتعــارض مــع التعاليــم اإلســاميّة .وسـواء كان ذاك املوقــف مســتوحى مــن مســار
األحــداث يف إي ـران أو مــن جتربــة االضطهــاد الــي عاشــوها يف ظـ ّـل نظــام صــدام
حســن أو مــن إمكانيــة تقلّدهــم الســلطة يف الع ـراق للمــرة األوىل يف تارخيــه
احلديــث (دون إراقــة دمــاء) ،نــرك للتاريــخ حـ ّـق اإلجابــة عــن هــذا السـؤال .ومــع
املرجــح أن تكــون هــذه العوامــل جمتمع ـةً قــد دفعــت بشــيعة الع ـراق
ذلــك ،مــن ّ
إىل تأييــد إجـراء انتخابــات وإقامــة نظـ ٍـام دميقراطـ ٍّـي .إىل هــذا ،كان رجــال الديــن
الشــيعة علــى ٍ
أي نظــام خيالــف التعاليــم
يصوتـوا لصــاحل ّ
 39ثقــة مــن أن أتباعهــم لــن ّ
اإلســاميّة .
املوحــد ،وهــو الكتلــة
ت ـُّـوج نشــاط السيســتاين السياسـ ّـي بدعمــه التحالــف العراقـ ّـي ّ
الشــيعيّة الرئيســة الــي خاضــت انتخابــات عــام  2005وفــازت فيهــا بنســبة 48
كل مــن دعوتــه إىل التصويــت وتصرحيــه الشــهري
ـكل ٌ
يف املئــة مــن األص ـوات .شـ ّ
بــأن التصويــت أكثــر أمهيّــة مــن الصــوم ،الســبب وراء مشــاركة غالبيّــة الشــيعة يف
اضحــا جلميــع املراقبــن ،العراقيــن
االنتخابــات .وبعــد هــذا االنتصــار ،بــات و ً
للتدخــل يف احليــاة
والدوليــن علــى ح ـ ٍّد س ـواء ،أن السيســتاين أصبــح مسـ ً
ـتعدا ّ
السياســيّة عندمــا يــرى ذلــك ضروريًــا ،وقــد قــام بذلــك بفعاليّــة منقطعــة النظــر.40
بعــد هــذه املرحلــة مــن النشــاط السياسـ ّـي ،عــاد السيســتاين يف الســنوات الــي
تلــت عــام  2005إىل اس ـراتيجيّة احل ـ ّد األدىن مــن املشــاركة السياســيّة .ويف

 39راجع بالنش ( ،)2013صفحات 13 .والصفحة اليت تليها و 25والصفحة اليت تليها؛ ياسني ( ،)2004صفحات78 .
والصفحة اليت تليها و.82
 40راجع شوكال ،شاشي ( :)2005العراق :حالة إرساء الدميقراطيّة «القسريّة» .فصليّة هنديّة :جملة الشؤون الدوليّة ،جملّد ،61
الرقم  ،1ص.150 .
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عامــي  2005و ،2006رفــض دعــم حـ ٍ
ـزب معـ ّ ٍ
ـن ،مؤكـ ًـدا أنــه يدعــم مجيــع
ّ
41
تعرضــت
األحـزاب السياســيّة العراقيّــة ويعــرف هبــا  .وأزاء العنــف الطائفـ ّـي الــذي ّ
التدخــل للــزود عنهــا ،كمــا دعــا
لــه األقلّيــات يف الع ـراق عــام  ،2006حــاول ّ
األحـزاب السياســيّة إىل التوافــق حــول قانــون االنتخابــات عــام  ،2009وبفضلــه،
توصــل الطرفــان املتنافســان إىل اعتمــاد نظــام القائمــة املفتوحــة .ودعــا مــرةً أخــرى
ّ
النــاس إىل املشــاركة يف االنتخابــات الــي جــرت عــام  2010واختيــار احلــزب
الــذي ميثـ ّـل طموحاهتــم علــى أكمــل وجــه ،لكـ ّـن دعوتــه هــذه مل تــأت بالقــوة الــي
جــاءت عليهــا عــام  .2005وش ـ ّدد قبــل االنتخابــات أن ش ـراء األص ـوات هــو
حيرمهــا اإلســام ،ونــأى بالسياســيني عــن تقــدمي اهلدايــا واخلدمــات جلمــع
ممارســة ّ
األص ـوات ،كمــا أوعــز إىل رجــال الديــن الت ـزام احليــاد وعــدم التحيــز ألي طـ ٍ
ـرف
ّ ّ
مشـ ٍ
ـارك يف االنتخابــات .وعندمــا جــاءت نتائــج االنتخابــات ملتبس ـةً ،طلــب
التدخــل وإبــداء مشــورته ،حــى
السياســيون الشــيعة وغــر الشــيعة مــن السيســتاين ّ
أيضــا.42
أنــه يُقــال أن الرئيــس بــارك أوبامــا جلــأ إليــه ً
ومــع تزايــد قــوة رئيــس الــوزراء آنــذاك ،نــوري املالكــي ،ومــا أبــداه مــن متسـ ٍ
ـك
بالســلطة ،بــدا أن نفــوذ السيســتاين إىل أفـ ٍ
ـول مقابــل تصاعــد النفــوذ اإليـراينّ .ومــع
التدخــل للحــؤول دون
ذلــك ،مت ّكــن السيســتاين بكثـ ٍر مــن احلنكــة واحلكمــة مــن ّ
تعميــق اخلالفــات وانتشــار الفوضــى ،ومنــع املالكــي مــن تــويل واليـ ٍـة ثالثـ ٍـة .ويُقــال
وجــه رســالةً إىل مســؤويل احلــزب احلاكــم أصـ ّـر فيهــا علــى أن تتّفــق األحـزاب
أنــه ّ
املمثلّــة يف الربملــان علــى مرشـ ٍـح توافقـ ٍّـي آخــر .وكان للسيســتاين مــا أراده علــى
الرغــم مــن حمــاوالت املالكــي اســتمالة رجــال الديــن املعارضــن للسيســتاين ودعواتــه
تدخــل رجــال الديــن يف السياســة .ويــأيت ذلــك ليشــر مــرًة أخــرى
إليــه بعــدم جـواز ّ
 41راجع رضوي ( ،)2010ص.1310 .
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إىل التـزام السيســتاين بإقامــة نظـ ٍـام دميقراطـ ٍـي شـ ٍ
ـامل يف العـراق ،تتمثّــل فيــه مجيــع
ّ
األقلّيــات عــر سياســتها.43
تدخـ ٍـل مهـ ٍّـم للسيســتاين هــو دعوتــه العراقيــن إىل محــل الســاح يف
كان آخــر ّ
وجــه تنظيــم الدولــة اإلســاميّة (داعــش) ،بعــد ثالثــة أيـ ٍـام مــن اجتياحهــا املوصــل.
فقــد أصــدر السيســتاين فتــوى دعــا فيهــا الرجــال الشــيعة العراقيــن إىل إعــان
اجلهــاد ضـ ّد داعــش ،وهــي دعــوةٌ ســرعان مــا لبّاهــا عشـرات اآلالف مــن الشــبان
ـعيب .لكن هذه امليليشــيات
مشـ ّكلني ما بات يُعرف اليوم مبيليشــيات احلشــد الشـ ّ
حتولــت إىل مــا ُيكــن وصفــه بأنــه حصــان طــروادة بالنســبة
الناشــئة ســرعان مــا ّ
ـعيب متحالفــة
إىل السيســتاين ،إذ أن  40إىل  50يف املئــة مــن قـ ّـوات احلشــد الشـ ّ
بشـ ٍ
ـوري اإليـراينّ ،مــا فتــح األبـواب علــى مصارعهــا أمــام
ـكل وثيـ ٍـق مــع احلــرس الثـ ّ
زيــادة النفــوذ اإلي ـراينّ يف الع ـراق .44وبينمــا جيــادل البعــض أن هــذا األمــر أفضــى
توجهــات السياســات العراقيّــة ،45فإنــه
إىل تراجــع قــدرة السيســتاين علــى التأثــر يف ّ
ال ميكننــا اجلــزم حــى اآلن أنــه أدى إىل تراجــع قدرتــه علــى التأثــر يف الشــعب
العراقـ ّـي .وقــد جتلــى ذلــك صيــف  ،2015عندمــا دعــم االحتجاجــات الشــعبيّة
الكبرية اليت قامت يف وجه عجز احلكومة عن تقدمي اخلدمات األساسيّة ،فوعد
رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي مبعاجلــة املخــاوف الــي عـ ّـر عنهــا السيســتاين باســم
الشــعب العراقـ ّـي ،يف حــن عارضــت مروحـةٌ كبــرةٌ مــن النخبــة السياســيّة العراقيّــة
دعــوة السيســتاين هــذه ،علــى عكــس مواقفهــم التقليديـّـة الداعمــة لدعواتــه.46
 43راجــع اخلوئــي ()2016؛ مامــوري ،علــي ( :)2014كيــف جنــح السيســتاين يف إطاحــة املالكــي؟ املونيتــور.20/8/2014 .
متوفــر علــى الرابــط اإللكــروين التــايلhttp://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/08/iraq-sistani- :
.democratic-ways-successors-maliki.htm
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 46راجــع اخلوئــي ()2016؛ العــريب اجلديــد ( :)2015السيســتاين يدعــو رئيــس الــوزراء العراقــي لفضــح املســؤولني الفاســدين .متوفــر
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لتمحيص ٍ
ٍ
عميق
بســبب شــعبيّته الكبرية ،كانت أعمال السيســتاين وأقواله عرضةً
نظرا لتأثريها اهلائل على مقلّديه .47ومع ذلك ،تباينت اآلراء يف تفسري تصرحياته
ً
وبلــورة مواقفــه وكشــف نوايــاه .وفيمــا يعتقــد البعــض أنــه كان ينــادي بالدميقراطيّــة
هبــدف تســليم مقاليــد الســلطة إىل الشــيعة ليــس إال ،يؤكــد آخــرون أن موقفــه هــذا
نابـ ٌـع مــن حـ ٍ
ـرص حقيقـ ٍّـي علــى حقــوق األقلّيــات يف العـراق ،ويــرون يف السيســتاين
“الضمــر الدميقراطـ ّـي” للع ـراق احلديــث .48قارنــه الكاتــب أرنســتو ب ـرام برباعــة
بامللــك التايالنــدي أو بالبابــا :شــخص ال يتمتّــع بسـ ٍ
ـلطة سياســيّ ٍة مباشــرٍة ،لكنّــه
ٌ
49
حيظــى باع ـر ٍ
اف واس ـ ٍع يعطيــه قــدرًة كبــرًة يف التأثــر وســط الظــروف املناســبة .
االنتقائي،
التدخل السياسـ ّـي
من الواضح أن السيســتاين حافظ على اسـراتيجيّة ّ
ّ
مــع إعطــاء األولويــة للقضايــا الــي هت ـ ّدد كيــان الدولــة العراقيّــة ،مثــل االنتخابــات
والدســتور أو احـرام األقلّيــات .بقــدر مــا كان ثابتًــا يف دعمــه إجـراء االنتخابــات
املؤسســات الدســتوريّة ،كان ثابتًــا يف خيــار
وحتقيــق الدميقراطيّــة وإقامــة دولــة ّ
االبتعــاد عــن السياســة اليوميّــة .ومــع ابتعــاده عــن يوميّــات األحـزاب السياســيّة الــي
يشــوهبا الفســاد إضاف ـةً إىل الزبائنيّــة واحملســوبيّة ،عـ ّـزز ســلطته وبقــي يف األماكــن
اخللفيّــة ،حــى ُوصــف عــن وجــه حـ ٍـق بأنــه الضمــر الــذي يُقـ ّـوم ممارســات اجلهــات
السياســيّة الفاعلــة عندمــا تدعــو احلاجــة إىل ذلــك .مــن وجهــة نظـ ٍر أكثــر واقعيّــة
ميس
وعمليّة ،جنح السيســتاين50يف احملافظة على ســلطة األكثريّة الشــيعيّة دون أن ّ
حبقــوق األقلّيــات العراقيّــة  .بشـ ٍ
ـكل عــام ،فــإن حتليــل موقفــه يرســم “صــورًة دقيقـةً
للسيســتاين كزعي ـ ٍم مـ ٍ
ـرن وديناميكـ ٍّـي ،يتأرجــح عملــه يف كث ـ ٍر مــن األحيــان بــن
51
ـكل مــن صنــدوق االق ـراع
النهــج الصامــت والنهــج الناطــق ” ،وهــو “ملتـ ٌ
ـزم بـ ٍّ
47
48
49
50
51
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والشريعة.”52
يــرى الكاتــب ســجاد رضــوي أنــه يف الوقــت الــذي يُعتــر فيــه احلديــث عــن تنويـ ٍر
ـيعي يف الع ـراق أمـ ٌـر مبال ـ ٌغ فيــه ،مــن الواضــح أن رجــال الديــن يف الع ـراق ال
شـ ٍّ
يرغبــون يف حمــاكاة التجربــة اإليرانيّــة ،ويتطلــع اتبــاع السيســتاين واملراجــع اآلخريــن
إليهــم كمرشــدين وليــس كقــادة سياســيني .53ولطاملــا هنــى السيســتاين رجــال الديــن
عــن تــويل املناصــب السياســيّة ،ومــع أنــه مل يت ـوان عــن الرتويــج لسـ ّـن منظومـ ٍـة
قانونيـ ٍـة ال تتعــارض مــع الش ـريعة ،فقــد دعــا إىل خلــق فضـ ٍ
ـاء سياسـ ٍّـي عــام ال
ّ
يتدخــل فيــه رجــال الديــن .يف هــذا الســياق ،وعلــى الرغــم مــن اخنراطــه يف العمــل
ّ
مرجعــا صامتًــا تيمنًــا بنهــج اخلوئــي والبوجــردي.
السياسـ ّـي ،يبقــى السيســتاين ً
ـدي
ـف مــن كتاباتــه متس ـ ّكه باملفهــوم الشـ
وميكــن للمــرئ أن يستشـ ّ
ـيعي التقليـ ّ
ّ
ـادل أو ظــاملٌ”،54
للدولــة بصفتهــا “حكومــة غــر دينيّــة مؤقتــة ،يديرهــا رجـ ٌـل عـ ٌ
ويف الوقــت عينــه ،وكالعديــد مــن رجــال الديــن الشــيعة التقليديــن ،يــرى نفســه
ـارس للدولــة ومراقـ ٍ
كحـ ٍ
التدخــل مــن أجــل محايــة املذهــب
ـب ملمارســاهتا ،لــه حـ ّـق ّ
ـيعي وأتباعــه ،ولكــن فقــط عندمــا تســتدعي احلاجــة ذلــك.55
الشـ ّ
الديين يف العراق
خامنئي يف مواجهة السيستاين :حدود تأثري إيران
ّ

السياسي يف العراق،
على مدى السنوات املاضية ،واصلت إيران توسيع نفوذها
ّ
ومــع تبــوء حليفهــا رئيــس الــوزراء نــوري املالكــي س ـ ّدة الســلطة م ـ ّدة مثــاين أع ـوام
ٍ
ـوي هلــا يف الســاحة
( ،)2014-2006مت ّكنــت مــن التأســيس ملوطــئ قــدم قـ ٍّ
السياســيّة العراقيّــة .اليــوم ومــع ســيطرة حليفهــا الوثيــق ،منظمــة بــدر ،علــى وزارة
52
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54
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الداخليــة وجهــاز الشــرطة ،باتــت إيـران ُتســك بورقـ ٍـة قويـّ ٍـة ُت ّكنهــا مــن التأثــر علــى
ـكري
صناعــة الق ـرار يف بغــداد .ويف اآلونــة األخــرة ،تصاعــد نفــوذ طه ـران العسـ ّ
أيضــا يف الع ـراق مــع إنشــاء ق ـوات احلشــد الشــعيب الــي تتألــف مــن ميليشـ ٍ
ـيات
ً
ّ
ٍ
ٍ
شــيعيّة قدميــة أو ُشـ ّكلت حديثًــا هبــدف حماربــة داعــش .غالبيّــة هــذه امليليشــيات
ـوري اإلي ـراينّ ،وحتظــى منظمــة بــدر مبوق ـ ٍع متق ـ ّدٍم بينهــا كوهنــا
مواليــة للحــرس الثـ ّ
الــذراع الــذي تســتخدمه إي ـران لبســط نفوذهــا يف الع ـراق.56
ـكري يف العراق ،فهي مل تتمكن من بســط
وخالفًا ّ
لتوســع إيران السياسـ ّـي والعسـ ّ
ـدودا.
املؤسســة الدينيّــة العراقيّــة وبقــي تأثريهــا يف هــذا اجملــال حمـ ً
ـي علــى ّ
نفوذهــا الديـ ّ
املؤسســة الدينيّــة
ـي لرجــل الديــن الــذي ي ـرأس ّ
ويعــود ذلــك إىل الضعــف النسـ ّ
اإليرانيــة :إن نظــر السيســتاين اإليـراين ،آيــة هللا خامنئــي ،ال يرقــى بــأي حـ ٍ
ـال مــن
ّ
ّ
ّ
األح ـوال إليــه إذا مــا ح ّكمنــا معايــر املرجعيّــة الشــيعيّة التقليديـّـة .عندمــا بــدأت
اف فاعل ـةٌ داخــل احلكومــة اإليرانيّــة بالرتويــج خلامنئــي ليخلــف اخلميــي،
أط ـر ٌ
مل تأخــذ بعــن االعتبــار حقيقــة أن املر ّشــح ال يتمتّــع بالش ـرائط املطلوبــة لتــويل
مرجعــا .كان خامنئــي آنــذاك جمــرد
منصــب املرشــد األعلــى وأوالهــا أن يكــون ً
ختولــه اإلفتــاء أو االجتهــاد.
رجــل دي ـ ٍن ّ
متوســط الرتبــة ،وال يتمتــع باألهليــة الــي ّ
ولكــي يتم ّكــن خامنئــي مــن تــويل منصبــه اجلديــد ،كان ال بـ ّد مــن تعديــل الدســتور
اإلي ـراين للســماح برجــل دي ـ ٍن ال يتمتّــع بصفــة مرجــع ليكــون املرشــد األعلــى.
وبضغــط مــن احلكومــةُ ،ســرعان مــا منحــه بعــض اجملتهديــن لقــب مرجــع وعـ ّـن
ـت طويـ ٌـل حــى بــدأ اجلــدل يــدور حــول أهليتــه
بعــد ذلــك مرشـ ًـدا أعلــى .ومل ميــر وقـ ٌ
لتــويل املنصــب ،ومل يتوقــف هــذا اجلــدل حــى يومنــا هــذا .ومــن أبــرز منتقديــه نائــب
اخلميــي الســابق آيــة هللا حســن علــي منتظــري ،الــذي ادعــى أن خامنئــي يفتقــر
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إىل املعرفــة األكادمييّــة والدينيّــة الكافيــة الــي تســمح لــه بإصــدار الفتــاوى.57

يــرزح خامنئــي حتــت وطــأة شــعوٍر كب ـ ٍر باملنافســة إلثبــات مكانتــه الشــخصيّة.
ـروة هائلـ ٍـة وبعـ ٍ
ـرة وبثـ ٍ
فعلــى عكــس السيســتاين الــذي يتمتّــع بشــعبي ٍة كبـ ٍ
ـدد مــن
ّ
املقلّدين يصعب تعدادهم ،تستند مكانة خامنئي إىل ارتباطه باحلكومة اإليرانيّة
املؤسســة الدينيّــة
وليــس إىل ســعة معرفتــه وموقعــه لــدى الشــعب اإليـراينّ أو داخــل ّ
يومــا
التقليديـّـة .فرتبتــه أقـ ّـل بكث ـ ٍر مــن رتبــة السيســتاين واألرجــح أنــه لــن يصــل ً
علمــا ومكانـةً .ويــدرك خامنئــي جيـ ًـدا أنــه ليــس يف
إىل مــا وصــل إليــه السيســتاين ً
وضـ ٍع يســمح لــه بإيــذاء السيســتاين أو تقويــض ســلطته ومكانتــه ،ويهيمــن علــى
عالقتهمــا اح ـر ٌام تشــوبه الــرودة .ومنــذ تعينــه ،ســعى خامنئــي لتأمــن موطــئ
قـ ٍ
ـدم لــه يف الع ـراق ،ويف حــن ّأمنــت لــه املــدارس العديــدة الــي أنشــئها هنــاك
نوعــا مــن الشــهرة ،بــاءت مجيــع جهــوده للســيطرة
املؤسســات اخلرييـّـة التابعــة لــه ً
و ّ
على احلوزة العلميّة يف النجف بالفشــل .بعد أن أصدر السيســتاين عام 2014
فت ـواه الــي تدعــو النــاس إىل محــل الســاح ض ـ ّد داعــش ،عمــل خامنئــي بش ـ ّك ٍل
دؤوب علــى اســتقطاب امليليشــيات الشــيعيّة املســتحدثة لتصبــح حتــت الســيطرة
اإليرانيّــة ،كمــا ســعى إىل قطــع الدعــم عــن امليلي ُشــيات التابعــة للسيســتاين .58ويف
حــن أنــه ال ميكــن اإلنــكار أن العديــد مــن امليليشــيات الشــيعيّة يف العـراق مواليــة
خلامنئــي وترفــع صورتــه علــى الفتاهتــا ،فــإن صــوت السيســتاين يبقــى الصــوت
ال ـوازن يف إصــدار األحــكام الشــرعيّة بالنســبة للغالبيّــة العظمــى مــن الشــيعة يف
خصوصــا ،مــا يضــع حـ ًـدا لنفــوذ إيـران يف هــذا اجملــال،
عمومــا ويف النجــف
ً
العـراق ً
مهمــا بلــغ نفوذهــا يف اجملــاالت األخــرى .وميكننــا القــول إنــه طاملــا السيســتاين
مايـزال عــل قيــد احليــاة ،لــن تتم ّكــن إيـران مــن إخضــاع النجــف لســطوهتا الدينيّــة
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ـدي ،منتهجـةً مبــدأ
ـيعي التقليـ ّ
وســتبقى حوزهتــا وفيّـةً ملكانتهــا كمعقــل التيــار الشـ ّ
تدخــل رجــال الديــن يف السياســة ،وثابتـةً يف دعمهــا للدميقراطيّــة
احلـ ّد األدىن مــن ّ
يف العراق ويف سعيها لدرء السيطرة اإليرانيّة على شيعة العراق .وهكذا ،ال يزال
أمــام رجــال الديــن اإليرانيــن الكثــر مــن اجلهــود لبذهلــا يف ســبيل حتقيــق غايتهــم،
تتعــدى جمــرد انتظــار وفــاة املرجــع األعلــى يف النجــف الــذي يبلــغ مــن العمــر 86
سنة.

مسألة خالفة السيستاين
ليفة من داخل مرجعيّة النجف
قضــت العــادة بــأن يســتويف مرجــع التقليــد جمموعـةً مــن الشـرائط أمهّهــا أن يكــون
األكثــر أعلميّ ـةً واألكثــر تقــوى بــن اجملتهديــن .وألن الش ـريطة األخــرة تتعلــق
خبُلــق الفقيــه وطبعــه ،فمــن الصعــب االســتدالل عليهــا مبوضوعيّــة وقياســها .ومل
هنجــا متّ ًبعــا يف منظومــة املرجعيّــة
يومــا االســتدالل العلمـ ّـي والقيــاس الكمـ ّـي ً
يكــن ً
الشــيعيّة :فاملرجــع خيــرج مــن بــن عمــوم النــاس ويــرز بســعة علمــه وعمــق تق ـواه
وصفاتــه اخلـ ّـرة ،حبيــث يســت ّدل اجلميــع علــى عظمــة مكانتــه ويعرتفــون بســلطته.
يومــا آلي ـةٌ واضح ـةٌ لتصنيــف رجــال الديــن كمراجــع وبــدا أن ذلــك مل
مل توجــد ً
59
املؤسســة الدينيّــة الشــيعيّة متتلــك اليــوم
يكــن ضروريًــا  .وعلــى الرغــم مــن أن ّ
هرميّــة رتـ ٍ
وضوحــا ،إال أهنــا تبقــى إىل ح ـ ٍّد مــا غــر منضبطــة،
ـب ومواق ـ ٍع أكثــر
ً
ومــن الصعوبــة مبــكان تقييمهــا مــن اخلــارج ألهنــا تســتند إىل تقليـ ٍـد شــفه ٍي وإىل
االع ـراف الشــخصي وليــس إىل شـ ٍ
ـهادات أو امتــاك معرفـ ٍـة قابلـ ٍـة لالختبــار.
ّ
فرجــل الديــن الــذي يتوجــه للتتلّمــذ علــى يــد جمتهـ ٍـد ،ســيصل إىل مرحلـ ٍـة مــن
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دراســته يعــرف فيهــا معلّمــه بأنــه بلــغ رتبــة االجتهــاد ،ويصبــح عندهــا مؤهـ ًـا
ـدرج يف الرتــب يتـ ّـم ببــطء
لإلفتــاء وإصــدار األحــكام الشــرعيّة .وعليــه ،فــإن التـ ّ
60
شــديد ،وهــو حمكــوم بشـ ٍ
ـبكة مــن العالقــات اخلاصــة والشــخصيّة .
ٌ
مهمــات املرجــع األعلــى  -وعليــه السيســتاين  -تعيــن
لذلــك ،ال يدخــل ضمــن ّ
خلـ ٍ
ـف لــه حــى أنــه ميكننــا القــول إن اســتعمال مصطلــح اخلالفــة يف هــذا اإلطــار
دونــه إشــكالي ٍ
خصوصــا يف ضــوء واقــع وجــود يف الوقــت عينــه أكثــر
ات عــدة،61
ّ
ً
ٍ
مــن رجــل ديــن برتبــة جمتهــد .فاخلالفــة مبعــى شــغور منصــب يتعـ ّـن شــغله ال ينطبــق
املؤسســة الدينيّــة الشــيعيّة يف أعقــاب وفــاة املرجــع األعلــى.
علــى مــا حيصــل داخــل ّ
هلــذا الســبب وألسـ ٍ
ـباب أخــرى ،ال يعـ ّـن املرجــع األعلــى خليفـةً لــه .وعلــى الرغــم
ـادرا علــى تقييــم أهليّــة شــخص مــا لتــويل هــذا املنصــب خــال
مــن أنــه قــد يكــون قـ ً
ـيعي بضعــف اإلنســان
حياتــه ،ينتفــى هــذا األمــر بعــد موتــه .يعــرف املذهــب الشـ ّ
وبأنــه غــر معصــوم عــن اخلطــأ وينســحب ذلــك علــى رجــال الديــن جلهــة إمكانيــة
أن خيطئ ـوا يف آرائهــم وخياراهتــم ،حــى املراجــع بينهــم .ولذلــك ،فاإلعــان أن
ـرا للجــدل ،إذ قــد
مر ّشـ ً
ـحا مــا هــو األكثــر أهليّـةً خلالفــة املرجــع األعلــى يبقــى مثـ ً
املرشــح الح ًقــا يف الوفــاء باملعايــر املطلوبــة هلــذا املنصــب أو يظهــر
يفشــل هــذا ّ
مرجـ ٌـع آخــر بعــد مــوت املرجــع األعلــى ليتفـ ّـوق عليــه يف العلــم والتقــوى .وبالتــايل،
فــإن اختيــار اخللــف يعــود بشـ ٍ
املؤسســة الدينيّــة ويف
ـكل رئيــس إىل رجــال الديــن يف ّ
هنايــة املطــاف إىل النــاس .62حــى لــو اختــار املرجــع األعلــى خل ًفــا لــه قبــل موتــه،
كبريا من
فال شــيء يضمن أنه ســيتوىل املنصب ً
فعل بعد وفاة مرشــده .إن جزءًا ً
ـزي وجمـّـرد ،وال ميكــن لــه تاليًــا أن يــورث هــذه القـ ّـوة إىل
قـ ّـوة املرجــع األعلــى هــو رمـ ّ
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طلبــه .63ومــع ذلــك ،مــن املمكــن للمرجــع األعلــى أن يــورث مــن
مــن يريــد مــن ّ
املؤسســات واملمثّلــن واملــال
اختــار مــن طالبــه أهـ ّـم دعائــم ّقوتــه ،وهــي شــبكته مــن ّ
والــي ميكــن لــه أن يســتخدمها -كمــا حصــل مــع السيســتاين -لتوســيع شــعبيّته،
وبالتــايل نفــوذه .يبقــى أنــه ال ميكــن اجلــزم علــى وجــه اليقــن إذا كان ســيُعرتف هبــذا
املر ّشــح كمرجـ ٍع أعلــى ،ناهيــك جناحــه يف اســتقطاب العــدد األكــر مــن املقلّديــن
مــا يؤهلــه ملنصــب املرجــع األعلــى .والسيســتاين خــر دليـ ٍـل علــى ذلــك ،إذ قبــل
توليــه منصبــه مل يكــن أح ـ ٌد يتوقّــع أن خيــرج مــن حــوزة النجــف الضعيفــة آنــذاك
ـوي.
مرجــع أعلــى قـ ٌ
جــرت العــادة أن يأخــذ اختيــار خلـ ٍ
ـف للمرجــع األعلــى بــن  5و 10ســنوات،
ـدد مــن املر ّشــحني قبــل أن يظهــر بينهــم مــن يســتويف ش ـرائط
يتنافــس خالهلــا عـ ٌ
املرجــع األعلــى .يف حــال وفــاة السيســتاين ،ســيكون أمــر اختيــار خل ًفــا لــه أكثــر
إحلاحــا ألمهيتــه السياســيّة وألنــه مــن املتوقّــع أن يضغــط شــيعة الع ـراق الختيــار
ً
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املؤسســة الدينيّــة الشــيعيّة
سياســيّة عندمــا تدعــو احلاجــة  .ومــع ذلــك ،فــإن ّ
تتبــع قواعدهــا وإجراءاهتــا اخلاصــة ،وغالبًــا مــا ال تتأثــر بالضغــوط اخلارجيّــة .إن
ـويف
وفــاة السيســتاين أو خامنئــي ســتخلق بالتأكيــد فرا ًغــا يف الســلطة ،ويف حــال تـ ّ
السيســتاين قبلــه ،ســيحاول خامنئــي اســتغالل غيابــه لتوســيع نفــوذه .تظهــر يف
هــذا اجملــال عــدة ســيناريوات حمتملــة:

 63راجع خلجي ( ،)2006ص32 .؛ اخلوئي (.)2016
 64راجــع مامــوري ()2014؛ اخلوئــي ()2016؛ أرنغــو ،تيــم ( :)2012إي ـران تضغــط علــى مســؤول ليكــون املرجــع األعلــى
املقبــل للشــيعة .نيويــرك تاميــز ،متوفــر علــى الرابــط اإللكــروين التــايلhttp://www.nytimes.com/2012/05/12/world/ :
middleeast/iran-promotes-its-candidate-for-next-shiite-leader.html
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الديين يف العراق
احتمال اختيار خليفة موالية إليران وتصاعد نفوذها
ّ

ـي)
وف ًقــا ملــن ســيخلف السيســتاين ،االحتمــال األول هــو تصاعــد النفــوذ ٍ(الديـ ّ
ـرا .إذا جنــح خامنئــي أو خلفــه كمرشــد أعلــى
اإلي ـراينّ يف الع ـراق تصاعـ ًـدا كبـ ً
ـي
إلي ـران يف جــذب أتبــاع السيســتاين بطريقــة أو بأخــرى ليصبــح املرجــع الديـ ّ
األعلــى لــدى أغلبيّــة الشــيعة ،فهــذا يعــي اإلنتصــار النهائـ ّـي ملدرســة اخلميــي
الناطقــة علــى مدرســة النجــف التقليديـّـة الصامتــة ،ويصبــح تاليًّــا رجــال الديــن يف
النجــف خاضعــن للنفــوذ اإلي ـراينّ.65

لكــن واقــع األمــور يســتبعد حصــول هــذا الســيناريو ألسـ ٍ
ـباب عـ ّد ٍة .الســبب األول
ّ
واألســاس هــو حمدوديـّـة نفــوذ خامنئــي يف النجــف .كمــا أســلفنا ،إن شــبكة
مهمـةٌ جـ ًـدا يف مســار ســعيه إلثبــات مكانتــه
التواصــل الــي يتمتّــع هبــا رجــل الديــن ّ
وتوســيع قاعــدة مقلّديــه .وحقيقــة أن خامنئــي ال ميلــك يف الع ـراق شــبكةً ت ـوازي
شــبكة السيســتاين ،جتعــل احتمــال تصاعــد نفــوذه ضئيـ ٌـل جـ ًـدا .وعلــى الرغــم مــن
حمــاوالت خامنئــي املتواصلــة لتوســيع شــبكته يف العـراق ،فإهنــا ماتـزال ال ترقــى إىل
شــبكة السيســتاين املدعومــة ماليًّــا واملنتشــرة يف مجيــع أحنــاء العـراق مــع أكثــر مــن
 600ممثــل لــه .66واألهــم مــن ذلــك ،يبقــى أن الشــيعيّة العراقيّــة والثقافــة الشــيعيّة
يف الع ـراق ،أثبتــت يف املاضــي أهنــا عصيّ ـةٌ علــى التأثــر اإلي ـراينّ .67وكمــا ذكرنــا
آن ًفــا ،فــإن رجــال الديــن الشــيعة يف الع ـراق وأتباعهــم ال يريــدون حمــاكاة التجربــة
اإليرانيّــة .لذلــك ،ال نبالــغ إذا قلنــا إن م ـواالة هــؤالء لرجــل دي ـ ٍن إي ـر ٍ
اينّ تتطلّــب
ـري التبــاع السيســتاين ،األمــر الــذي تعجــز
تغي ـًّـرا جذريـًـا يف النهــج العقلـ ّـي والفكـ ّ
شــخصيةٌ كخامنئــي علــى حتقيقــه .فاملرشــد األعلــى اإلي ـراينّ ال يتمتّــع بشــخصية
 65راجع خلجي ( ،)2006صفحات.34-32 .
 66راجع ماموري ()2014؛
 67راجع برام ( ،)2010ص.16 .
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ـي أعلــى ،وكمــا أســلفنا ،أثــار
اخلميــي الكارزماتيّــة وال مبكانتــه الدينيّــة كمرجـ ٍع ديـ ّ
اختيــاره هلــذا املنصــب دون األخــذ بعــن االعتبــار الشـرائط املطلوبــة موجـةً كبــرةً
مــن االنتقــادات .مل ولــن يتمكــن خامنئــي مــن إعــادة اســتنهاض الوحــدة الــي
ـيعي حتــت حكــم اخلميــي ،وقــد ح ـ ّد ذلــك مــن نفــوذه علــى
شــهدها العــامل الشـ ّ
68
ـتقبل.
املؤسســة الدينيّــة العراقيّــة ماضيًّــا وحاضـ ًـرا وســيح ّده مسـ ً
ّ
مرجع من قم الســلطة بعد وفاة السيســتاين
ومع ذلك ،ال تزال إمكانيّة أن يتوىل ٌ
قائمـةً ،وتعمــل إيـران حاليًّــا للرتويــج آليــة هللا حممــود هامشــي الشــاهرودي كمرجـ ٍع
كل مــن خامنئــي والسيســتاين مــن
أعلــى .إذا جنــح الشــاهرودي يف أن خيلــف ً
ٍ
ـيعي علــى قيــد
خــال69جــذب أتبــاع األخــر ،ســيجعله ذلــك أقــوى رجــل ديـن شـ ٍّ
احليــاة .
ولد آية هللا حممود هامشي الشاهرودي يف النجف عام  ،1948ودرس على يد
اخلميــي .هــرب مــن العـراق عــام  ،1980وكان ممثّــل حممــد باقــر الصــدر يف إيـران
قبــل إعــدام األخــر بقـرا ٍر مــن صــدام حســن .ومــن بــن طــاب الشــاهرودي يف
قم حســن نصر هللا ،زعيم حزب هللا اللبناينّ .وشــغل الشــاهرودي منصب رئيس
ـب مهـ ٌـم ال يشــغله
الســلطة القضائيّــة اإليرانيّــة مــدة عشــر ســنوات ،وهــو منصـ ٌ
املقربــون مــن اخلميــي .وعُــرف خــال توليــه منصبــه هــذا بشراســته وعنفــه يف
إال ّ
جممع تشــخيص مصلحة
انضم الشــاهرودي إىل ّ
التعامل مع املعارضة وســحقهاّ .
النظام و جملــس صيانــة الدســتور الــذي يتحقــق مــن القوانــن اجلديــدة ومــن أهليّــة
أيضــا إن
املر ّشــحني يف ااالنتخابــات العامــة .وي ـرأس اآلن جملــس اخل ـراء ،ويُقــال ً
عظيمــا ورجــل
صلتــه وثيقــة باحلــرس الثـ ّ
ـوري اإلي ـراينّ .ويعتــر الشــاهرودي عاملـًـا ً
ـب فكـ ًـرا وعالقـةً مــن خامنئــي
ديـ ٍن حمافظًــا مييــل حنــو اإلســام املتشـ ّدد ،وهــو قريـ ٌ
 68راجع خلجي ( ،)2006صفحات.28-24 .
 69راجع خلجي ( ،)2006ص 89 .والصفحة اليت تليها.
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وغــره مــن املتشـ ّددين.70
افتتــح الشــاھرودي مکتبًــا لــه يف النجــف عــام  ،2011ومنــذ ذلــك الوقــت وهــو
یعمــل بشــكل دؤوب علــی توثيــق عالقاتــه مــع املســؤولنی السیاســینی العراقیــن،
وبینهــم نــوري املالکــي ،الــذي التقــی بــه عامـ ّـي  2014و  ،2015وعمــار
احلکیــم .71ويُقــال إنــه حيــاول جــذب املزيــد مــن املريديــن عــر تقــدمي رواتـ ٍ
ـب
هلــم أعلــى مــن تلــك الــي يق ّدمهــا السيســتاين ،إضاف ـةً إىل جمموعـ ٍـة أكــر مــن
االمتيــازات ،كمــا يســعى إىل التأســيس لقاعـ ٍ
ـدة شــعبيّ ٍة يف النجــف عــن طريــق نقــل
ـؤول حكومـ ٌّـي
املعلّمــن املقيمــن يف إي ـران إىل احلــوزة العراقيّــة .عندمــا يُقــدم مسـ ٌ
إيـراينٌّ ورجــل ديـ ٍن رفيــع املســتوى علــى فتــح مكتـ ٍ
ـب يف النجــف ،فهــذا أمـ ٌـر غــر
ُ
ـادي يســتدعي قلــق رجــال الديــن يف النجــف .ويُقــال أن السيســتاىن رفــض
اعتيـ ٌّ
االجتمــاع إىل الشــاھرودي خــال زيــارٍة قــام هبــا إىل النجــف بعــد افتتــاح مكتبــه
فيهــا .72لكـ ّـن العديــد مــن العلمــاء واملراقبــن يقولــون إن أمهيّــة مكتــب الشــاهرودي
يف النجــف حمــدودة ،وإنــه علــى الرغــم مــن عالقتــه الوثيقــة مــع سياســيني مــن حــزب
مرجعــا لــه بــدالً مــن السيســتاين.73
الدعــوة ،فاحلــزب لــن يذهــب إىل حـ ّد إعالنــه ً
إن االح ـرام املتبــادل ،حــى ولــو كان مصحوبـًـا بتوت ـرات جليّــة وواضحــة ،لــه
راجــع أرنغــو (ِ)2012؛ ذي إيكونومســت ( :)2015آيــة هللا املريــض .متوفــر علــى الرابــط اإللكــروين التــايلhttps:// :
70
www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21679508-ali-al-sistani-iraqs-best-hopecurbing-iranian-influence-he-85-and

 71راجع خلجي ( ،)2017صفحات 93 .والصفحات اليت تليها.
 72راجــع الكفائــي ،فاضــل ( .)2012بــن النجــف وطه ـران .الصــدى .مؤسســة كارنيغــي .متوفــر علــى الرابــط اإللكــروين التــايل:

http://carnegieendowment.org/sada/49629

 73تشــر بعــض التقاريــر الــي نقلتهــا وســائل اإلعــام اإلس ـرائيليّة واإليرانيّــة (الــي يفــرض أهنــا تعتمــد علــى مصــادر عراقيّــة) إىل أن
متامــا ،وبالتــايل ال ميكــن تأكيــده.
الشــاهرودي هــو فعليّــا املرجــع الــذي يقلّــده كلٌّ مــن العبــادي واملالكــي ،ولكــن هــذا األمــر شـ ٌّ
ـخصي ً
خصوصــا يف ضــوء عالقــة الشــاهرودي الوثيقــة مــع باقــر الصــدر ،املؤســس األيديولوجــي حلــزب الدعــوة الــذي
ومــع ذلــك ،يبقــى حمتمـ ًـا
ّ
ينتمــي إليــه كلٌّ مــن املالكــي والعبــادي .أنظــر علــى ســبيل املثــال جافيدنفــر ،مائــر ( :)2014مســتقبل إي ـران بعــد خامنئــي .اجلزيــرة
أمــركا .متوفــر علــى الرابــط اإللكــروين التــايلhttp://america.aljazeera.com/opinions/2014/9/iran-khamenei- :
succession.html
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أمهيّــة كــرى بــن رجــال الديــن“ ،وإعــان الشــاهرودي صراح ـةً أنــه يطمــح إىل
خالفــة آيــة هللا السيســتاين ســيكون خرقًــا لــآداب” .74علــى الرغــم مــن خلفيّتــه
ـحا مقبـ ًـول يف الع ـراق لتــويل قيادتــه
األكادمييّــة الرفيعــة ،ال يُعتربالشــاهرودي مرشـ ً
ـكل كب ـ ٍر إىل كونــه رجــل أعمـ ٍ
الروحيّــة .ويعــود ذلــك بشـ ٍ
ـال مييــل إىل منــط احليــاة
الرغيــدة (ويقــال أنــه واحـ ٌد مــن أغــى الرجــال يف إيـران) ،ولــه مكانتــه املهنيّــة ضمــن
صارخــا مــع منــط حيــاة الزهــد الــي
النظــام القضائـ ّـي اإليـراينّ ،مــا يتناقــض ً
تناقضــا ً
أي
املتمســكني بالنهــج الصامــت وباســتقالليتهم عــن ّ
يعيشــها الرجــال األتقيــاء ّ
حكومـ ٍـة والــذي جتس ـ ّده املرجعيّــة يف النجــف .وعــاوًة علــى ذلــك ،فــإن هــذه
األخــرة راســخةٌ وممولـةٌ متويـ ًـا كافيًــا لــدرء النفــوذ اإليـراينّ ،75إضافـةً إىل أن شــبكة
الشــاهرودي يف الع ـراق حمــدودةٌ جـ ًـدا خــارج النجــف.76
ويعتــر البعــض أن الشــاهرودي ال يطمــح إىل الســيطرة علــى النجــف بــل إىل تــويل
منصــب املرشــد األعلــى للجمهوريـّـة اإليرانيّــة ،ومــا يقــوم بــه يف النجــف مــا هــو إال
ـتمهد لــه حتقيــق هــذا اهلــدف .فعالقاتــه وقوتــه يف إيـران
خطــوة علــى الطريــق الــي سـ ّ
أيضــا  -تزيــد مــن فــرص بلوغــه هــذه الغايــة ،ويــرى
 وبدرجــة أقــل ،يف الع ـراق ً77
املراقبــون أنــه يُعتــر حاليًــا املرشــح الوحيــد احملتمــل خلالفــة خامنئــي  .ومــع ذلــك،
ـول
القــول إن توليــه منصــب املرشــد األعلــى يزيــد مــن مقلّديــه يف العـراق ،78هــو قـ ٌ
أول وقبــل كل شــيء ،مل حيــدث ذلــك مــع
ال يتوافــق مــع الوقائــع علــى األرضً .
خامنئــي “ألن احلكومــة اإليرانيّــة ال تســتطيع التح ّكــم باختيــار املؤمنــن الشــيعة
ملرجعهــم” ،79ولــن يكــون الشــاهرودي خيارهــم األول لألســباب نفســها الــي
74
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منعتــه مــن التأســيس ملوطــئ قـ ٍ
ـدم لــه يف النجــف :ثروتــه املفرطــة ،مواقفــه السياســيّة
والطريقــة الــي تعامــل هبــا مــع املعارضــة يف إي ـران والــي جعلتــه يبــدو جمـ ّـرد رجــل
سياسـ ٍـة ظــامل يتعامــل مــع الشــأن العــام كرجــل أعمــال ،وهــذه صفــات تناقــض
متامــا الصفــات الــي يتحلــى هبــا السيســتاين والــي جذبــت النــاس إليــه .80لذلــك،
ً
يف حــن أن توليــه منصــب املرشــد األعلــى اجلديــد للجمهوريـّـة اإليرانيّــة يبقــى
املرجــح أن يكــون خليفــة السيســتاين كاملرجــع األكثــر تقليـ ًـدا.
ممكنًــا ،فإنــه مــن غــر ّ
احتمــال اختيــار مرجــع أعلــى جنفـ ّـي وخطــورة اإلخــال مبي ـزان التد ّخــل
السيا سـ ّـي
املرجــح أن يعمــد
متاشــيًا مــع التقليــد املتّبــع يف اختيــار املرجــع األعلــى وتعينــه ،مــن ّ
طـ ّـاب حــوزة النجــف إىل الدفــع مبرشــديهم خلالفــة السيســتاين ،مــا ســيُدخل
هــؤالء يف مرحلـ ٍـة مــن التنافــس اللبــق النت ـزاع اع ـراف النــاس هبــم وكســب شــعبيّ ٍة
بــن صفــوف رجــال الديــن وعمــوم املؤمنــن .إن أصــول حــوزة النجــف يف مجيــع
ألي حماولـ ٍـة
أحنــاء العــامل ومواردهــا املاليّــة متين ـةٌ وصلب ـةٌ ،وتســمح هلــا بالتص ـ ّدي ّ
إيرانيّـ ٍـة للســيطرة علــى عمليّــة انتقــال الســلطة الدينيّــة فيهــا.81
علــى الرغــم مــن الضبابيّــة الــي حتيــط هبــذه العمليّــة ،يقــول حيــدر اخلوئــي أن
ـاع حــول
ـددا ضئيـ ًـا مــن املراجــع القادريــن علــى خلــق إمجـ ٍ
النجــف تضـ ّـم حاليًــا عـ ً
أعلميّتهــم وتقواهــم ،وتالي ـاً ،املؤهلــن خلالفــة السيســتاين وهــم :آيــة هللا العظمــى
حممــد ســعيد احلكيــم وآيــة هللا العظمــى حممــد عشــق الفيــاض وآيــة هللا العظمــى
بشــر حســن النجفــي .82وبــن هــؤالء الثالثــة ،يبــدو أن آيــة هللا العظمــى حممــد
عشــق الفيــاض هــو األكثــر حظًــا ،وهــو رجــل ديـ ٍن أفغــاينّ انتقــل إىل النجــف يف
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ســن العاشــرة .ويُقــال إنــه األكثــر تش ـ ّد ًدا يف رفــض نظريـّـة اخلميــي حــول واليــة
الفقيــه .83فعلــى الرغــم مــن تضــارب التقاريــر حــول هــذا املوضــوع ،فهــو يصــف يف
تســجيل مرئـ ّـي رجــل الديــن الــذي يشــارك يف العمــل السياسـ ّـي بأنــه عــدمي القيمــة،
ألن العمليّــة السياســيّة يف هــذا الزمــن مفعمــة بالفســاد .84ولكــن ،وعلــى الرغــم
مــن األمهيّــة والشــعبيّة اللتــن يتمتــع هبمــا يف النجــف ،وال جــدال يف ذلــك ،فهــو
يف عمــر السيســتاين وال يتمتّــع ،أقلّــه حاليًــا ،بشــعبيّ ٍة بــن عمــوم املؤمنــن.85
مــن ناحيــة أخــرى ،يتحـ ّدث البعــض عــن ابــن السيســتاين ،حممــد رضــا السيســتاين،
كخلـ ٍ
ـف حمتمـ ٍـل لــه ،وهــو كمــا يُقــال يديــر مكتــب والــده وغالبًــا مــا ينقــل رســائله.
وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن حممــد رضــا السيســتاين جياهــر بــآراءه حــول السياســة
يف العـراق .86يف املقابــل ،تتحـ ّدث تقاريـٌـر أخــرى عــن مبالغـ ٍـة يف تقديــر أمهيّــة ابــن
87
املرشــح األوفــر حظًــا
السيســتاين  .فكمــا أوردنــا ســاب ًقا ،حتـ ّـول السيســتاين إىل ّ
لتــويل منصــب املرجــع األعلــى بعــد مــوت مرشــده ،ألن هــذا األخــر أملــح أنــه
املفضــل لديــه بــن مريديــه قبــل أن توافيــه املنيــة بوقـ ٍ
ـت قصـ ٍر .ومــن األمهيّــة مبــكان
ّ
ّ
انتظــار مــا إذا كان السيســتاين ســيحذو حــذو مرشــده قبــل وفاتــه ويشــر إىل
مفضلــه خلالفتــه .إذا كان السيســتاين يســعى لتعزيــز فــرص أحــد مريديــه ليخلفــه،
ّ
مهمــا يف دعــم هــذا املريــد .ومــع
ستشـ ّكل شــبكته العامليّــة ومـوارده املاليّــة عامـ ًـا ًّ
ذلــك ،مــن غــر املألــوف أن يعمــد أحدهــم إىل التلميــح بــأن ابنــه هــو خيــاره
وخصوصــا السيســتاين ،الــذي لطاملــا ســعى إىل إثبــات تعاليــه عــن األمــور
خلالفتــه،
ً
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والرغبــات الدنيويـّـة كتوريــث ابنــه الســلطة والنفــوذ.
وعلــى الرغــم مــن أن حــوزة النجــف ســتعمد بعــد وفــاة السيســتاين إىل الرتويــج
لبعــض املر ّشــحني خلالفتــه ،فــإن العــبء األكــر يف اختيــار اخلليفــة العتيــد ســيقع
علــى عمــوم املؤمنــن .بعــد وفــاة السيســتاين ،ســيعمد هــؤالء إىل اختيــار مرجــع
تقليـ ٍـد جديـ ٍـد هلــم مــن بــن املراجــع يف النجــف ،88حــى يســتقطب أحدهــم يف
النهايــة مــا يكفــي مــن املقلّديــن ليصبــح بذلــك املرجــع األكثــر تقليـ ًـدا .قــد تأخــذ
هــذا العمليــة ســنو ٍ
ات طـوال وقــد ال تفضــي يف هنايــة املطــاف إىل متيّــز أحــد املراجــع
يف عــدد مقلّديــه .وإذا جنــح مرجـ ٌـع قــدميٌ أو مرجـ ٌـع جدي ـ ٌد يف النجــف يف اثبــات
أي تغيــر يف املســتقبل
مكانتــه كاملرجــع األكثــر تقليـ ًـدا ،فهــذا يعــي أنــه لــن يطـرأ ّ
ـي يف العـراق .وميكــن القــول إننــا ســنصل إىل النتيجــة
القريــب علــى نفــوذ إيـران الديـ ّ
نفســها يف حــال تقاســم عــدة مراجــع املقلّديــن بينهــم ،شــرط أن يكونـوا مــن اتبــاع
املدرســة النجفيّــة الصامتــة .ســتنعم حــوزة النجــف مبــا يكفــي مــن القـ ّـوة ملقاومــة
إي ـران طاملــا مل هتتــز حظــوة رجــال الديــن فيهــا لــدى عمــوم الشــيعة يف الع ـراق،
منيعــا ض ـ ّد حمــاوالت إي ـران
وتاليّــا ،يش ـ ًكل دعــم هــؤالء لعلمــاء النجــف حصنًــا ً
الســيطرة دينيًــا علــى البــاد.
ـح واحـ ٌد وجنــح يف توحيــد العراقيــن حولــه كمرجـ ٍع
ومــع ذلــك ،حــى ولــو ظهــر ّ
مرشـ ٌ
ـي أعلــى كمــا هــو حاصــل اليــوم مــع السيســتاين ،مثـّـة خماطــر تلــوح يف األفــق.
ديـ ٍّ
جتــدر اإلشــارة بــادئ ذي بــدء ،أن أمهيّــة السيســتاين تكمــن يف قدرتــه علــى إجيــاد
ٍ
تدخلــه السياسـ ّـي حبيــث ال ميكــن وصفــه أنــه مفــر ٌط وال أنــه ضئيـ ٌـل .فلــو
تـوازن يف ّ
أفــرط يف تدخلّــه لفقــدت مواقفــه أمهيّتهــا ألنــه رســخ يف إذهــان العراقيــن أنــه عندمــا
تدخلــه يف
يتدخــل السيســتاين ،يكــون األمــر جلـ ًـا وبالــغ األمهيّــة .إىل هــذا ،فــإن ّ
ّ
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ـيضر مبكانتــه كضمــر األمــة
الشــؤون السياســيّة اليوميّــة ويف سياســات احلــزب سـ ّ
وصــوت العقــل فيهــا عندمــا تتعلــق املســألة بكيــان الدولــة العراقيّــة .أمــا إذا أحجــم
التدخــل ،ســيعتقد النــاس أنــه ختلــى عنهــم وسيشــعرون بغربـ ٍـة عــن املرجــع الــذي
عــن ّ
يقلّــدون ألنــه مل يعــد يُظهــر االهتمــام حبياهتــم السياســيّة الــذي اعتــادوا عليــه .إذا
فتدخــل يف شــؤون العـراق
عجــز خليفــة السيســتاين عــن احملافظــة علــى هــذا التـوازن ّ
ـات وخيم ـةٌ:
السياســيّة أكثــر ممــا جيــب أو أقـ ّـل ممــا جيــب ،ســيكون لذلــك تداعيـ ٌ
تدخلــه أو مل
التدخــل قــد يفقــد مكانتــه ومقلّديــه ،وإذا خ ّفــف مــن ّ
فــإذا أفــرط يف ّ
يتدخــل علــى اإلطــاق ،قــد يتحـ ّـول النــاس عنــه إىل مرج ـ ٍع آخــر أكثــر نشــاطًا،
ّ
89
ارد .
واحتمــال أن يكــون مــن حــوزة قــم و ٌ
مــن ناحيـ ٍـة آخــرى ،ال ميكننــا التغاضــي عــن مقتــدى الصــدر بســبب الــدور
ـيعي
السياسـ ّـي الــذي يلعبــه والداللــة الدينيّــة لنســبه كونــه ابــن شــقيق املرجــع الشـ ّ
الكبــر حممــد باقــر الصــدر .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،مــن املســتبعد أن يتب ـوأ
ٍ
ـي رفيــع املســتوى ،90ألن مقامــه بــن رجــال الديــن وضيـ ٌـع
الصــدر ّ
أي منصــب ديـ ٍّ
جـ ًـدا كونــه ،وف ًقــا ملــا يُقــال ،مل يســتكمل تعليمــه يف احلــوزة حيــث اكتســب يف
“مــا األتــاري” بســبب تفضيلــه ألعــاب الفيديــو علــى الدراســات
شــبابه لقــب ُ
اإلســامية .91اكتســب الصــدر مكانتــه باعتمــاده خطـ ٍ
ـاب وطـ ٍّـي وديـ ٍّـي يف آن
ّ
ـي ،وتوجــه بــه إىل الطبقــة الريفيّــة الفقــرة
واحــد دون أن يتّخــذ طابــع اإلرشــاد الديـ ّ
طابعــا ثوريـًّـا .وذكــرت بعــض
بــن الشــعية كمــا إىل األقليــات ،لكنــه اكتســى أحيانـًـا ً
التقاريــر عــام  ،92 2007أن مقتــدى الصــدر عــاد إىل الدراســة ليحصــل علــى
 89راجع برام ( ،)2010ص.16 .
 90راجع رضوي ( ،)2010ص.1305 .
 91راجــع اجلزيــرة ( :)2010شــخصيات :مقتــدى الصــدر .اجلزيــرة .متوفــر علــى الرابــط اإللكــروين التــايل:

http://www.

aljazeera.com/news/middleeast/2008/04/200861517227277282.html

[مرتجــم] ( :)2007مقتــدى الصــدر يــدرس أصــول اإلفتــاء .أخبــار العربيــة .متوفــر علــى الرابــط اإللكــروين
 92راجــع فريــد ،صونيــا ُ
التــايلhttps://www.alarabiya.net/articles/2007/12/16/43018.html :
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درجــة اجملتهــد ،ولكــن حــى لــو صــح هــذا األمــر ،أمامــه ســنو ٍ
ات ع ـ ّدة قبــل أن
ّ
يصــل إىل الوقــار (والعمــر) الــازم لتكــون لــه مكانـةٌ يف النجــف .إىل هــذا ،لطاملــا
املؤسســة الدينيّــة ،مــا صبــغ تيــاره بصبغــة التيــار املعــادي لرجــال
انتقــد الصــدر ّ
الديــن.
احتمال أفول املرجعيّة
يعتقد بعض ال ُكتّاب أن وفاة السيســتاين ســتكتب هناية املرجعيّة النجفيّة مبعناها
ـدي ،وحجتهــم يف ذلــك أن السيســتاين ســيكون املرجــع األعلــى األخــر
التقليـ ّ
الــذي ينجــح يف اكتســاب املكانــة والشــعبيّة العامليّــة اللتــن ح ّققهمــا .جــرت
العــادة علــى أن يتحـ ّدر معظــم املراجــع مــن إيـران  -كالسيســتاين  ،-بغــض النظــر
ـرا عــن إيـران وأدى
عــن احلــوزة الــي يتتلمــذون فيهــا .اليــوم ،ابتعــدت النجــف كثـ ً
التنافــس السياسـ ّـي بــن احلوزتــن والتوتــر الــذي شــاب عالقتهمــا إىل تراجــع تقليــد
تبــادل الطــاب التارخيـ ّـي بينهمــا ،مــع احنســار قــدوم العلمــاء اإليرانيــن إىل النجــف
ليدرس ـوا فيهــا ،وحــذر النجــف الشــديد مــن قبوهلــم خوفًــا مــن أي ممارسـ ٍ
ـات
ّ
مغرضـ ٍـة .ونتيجـةً لذلــك ،بــات مــن الصعــب ،ال بــل مــن املســتحيل ،إجيــاد علمــاء
يف النجــف مؤهلــن لتبـوأ منصــب املرجــع األعلــى.93
ويقــال أن تدهــور مرجعيّــة النجــف بــدأ مــع الثــورة اإليرانيّــة والتســييس الــذي طاهلــا وطــال إجراءاهتــا .عندمــا ُتســك احلكومــة باحلــوزة بقبضـ ٍـة مــن
ـدي ،ليصبــح تعيينــه تعيينًــا حكوميًــا وسياســيًا ويفقــد بعــده
حديــد وتقـ ّـرر مــن ســيكون املرجــع األعلــى ،يفقــد هــذا األخــر شــرعيّته مبعناهــا التقليـ ّ
ـيعي مــن
ـي .يقــول خلجــي إنــه يف حــن سينقســم رجــال الديــن الشــيعة يف إيـران بــن مؤيديــن ومعارضــن هلــذا اإلجـراء ،ســينتقل الثقــل الشـ ّ
الديـ ّ
العـراق بســبب احنســار نفــوذ املرجــع األعلــى وحتولّــه إىل جمـّـرد زعيــم عشــرة .مــن شــأن هــذا األمــر ان يغـ ّـر عالقــة املرجعيّــة مــع السياســيني ،إذ أنــه
مــع غيــاب مرجـ ٍع أعلــى يتمتــع بنفـ ٍ
ـوذ كبـ ٍر ،لــن يســعى السياســيون إىل كســب دعمــه .94قــد يفقــد العـراق إثــر ذلــك مرشـ ًـدا قيّ ًمــا يلجــأ إليــه يف

 93راجع خلجي ( )2006صفحات.34-32 .
 94راجع خلجي ( )2006صفحات 4 .والصفحة اليت تليها.34-32 ،19 ،
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القوي صوت العقل وحيافظ على األسس اليت قام عليها العراق.
حلظات الفوضى واالرتباك ،حني يكون املرجع األعلى ّ

خامتة :هل يتصاعد نفوذ حوزة قم؟

كمــا أوضحــت هــذه الورقــة ،ال ن ـزال بعيديــن عــن مشــهديّة ســيطرة إي ـران علــى
املؤسســة الدينيّــة العراقيّــة .فحــى بعــد وفاتــه ،ســتبقى شــبكة السيســتاين الواســعة
ّ
منيعــا يصـ ّد حمــاوالت طهـران إحــكام
وأصولــه املاديـّـة ومـوارده املاليــة اهلائلــة حصنًــا ً
قبضتهــا علــى حــوزة النجــف .وعلــى الرغــم مــن اســتثنائيّة مكانــة السيســتاين
مؤسســة يعــود تارخيهــا
وعــدد مقلّديــه ومواقفــه التارخييــة ،فهــو يبقــى جــزءًا مــن ّ
إىل ألــف ســنة مضــت .وعلــى الرغــم مــن ضبابيّــة عملهــا الداخلـ ّـي فهــي مــا هــي
عليــه :قــوةٌ راســخةٌ وصلبـةٌ .حــى لــو عجــزت عــن إنتــاج مرشـ ٍـح يشــبه السيســتاين
يف املســتقبل القريــب وفقــدت التوافــق الشــامل حــول مكانتهــا ،فهــذا ال يعــي أن
ـورا إىل تقليــد مرجـ ٍع إيـر ٍ
اينّ .إن حصــول حتـ ّـوٍل كهــذا
الشــيعة العراقيــن ســيتحولون فـ ً
قادر على
اقي وال يوجد حاليًا مرشـ ٌ
ـح ٌ
يتطلّب ً
تغريا جذريًا يف ذهنيّة الشــعب العر ّ
إحــداث مثــل ذاك التحـ ّـول.
ومــع ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن أن حــوزة النجــف مــا زالــت تنــأى بنفســها عــن
حيثيّــات السياســة اليوميّــة ،ال ميكننــا جتاهــل التــازم بــن الوضعــن السياسـ ّـي
ـي :إن الكيــان الوحيــد القــادر علــى حتويــل والء النــاس عــن النجــف هــو
والديـ
ّ
ٍ
ـعيب ،ملــا يتمتّــع بــه مــن شــعبيّ ٍة كبــرة يف صفــوف العراقيــن
قـ ّـوات احلشــد الشـ ّ
الشــيعة .فــإذا ازدادت شــعبيتهم بعــد هزميــة داعــش ،سيشــكلون عامـ ًـا قويًــا يف
جــذب النــاس حنــو إيـران ودفعهــم للــوالء هلــا .يبقــى القـرار األخــر بيــد النــاس ،إذ
يعــود إليهــم وحدهــم اختيــار اجلهــة الــي يريــدون مواالهتــا ،وتتأثـّـر ق ـرارات النــاس
دل ذلــك علــى
مبحموعـ ٍـة مــن العوامــل تدخــل االعتبــارات السياســيّة بينهــا .وإن ّ
شـ ٍ
ـوي يتطلّــع النــاس
ـيء ،فهــو يـ ّ
ـدل علــى ضــرورة أن تدفــع النجــف مبر ّشـ ٍـح قـ ٍّ
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إليــه بعــد السيســتاين ويتم ّكــن مــن اســتقطاب عـ ٍ
ـدد مماثـ ٍـل مــن املقلّديــن ،أقلّــه
يف الع ـراق ،واألهــم ،مــن احملافظــة علــى الت ـوازن بــن العمــل السياسـ ّـي والنهــج
التكهــن
الصامــت الــذي بــرع السيســتاين يف احملافظــة عليــه .مــن الصعــب اليــوم ّ
املؤسســة الدينيّــة
هبويـّـة هــذا ّ
املرشــح بســبب آليــة االختيــار الصعبــة الــي تعتمدهــا ّ
الشــيعيّة .لكـ ّـن ذلــك ال يعــي أنــه لــن يكــون هنــاك مرجـ ٌـع أعلــى :مل يتصــور أحـ ٌد
ي حي ّقــق التوافــق
أن خيــرج مــن النجــف يف تســعينات القــرن املاضــي مرجـ ٌـع قـ ّـو ٌ
الشــامل حولــه ،ومــع ذلــك ،خــرج السيســتاين وتب ـوأ الســلطة ومــن املمكــن هلــذه
التجربــة أن تتكـ ّـرر ثاني ـةً.

كمؤسســة ،علــى األقــل يف
ويف كلتــا احلالتــن ،مــن املرجــح أن تســتمر املرجعيّــة ّ
الع ـراق .شــهد تاريــخ حــوزة النجــف ملراحــل تراجــع فيهــا نفوذهــا ،وطاملــا بقيــت
تدخلهــا
خــارج قبضــة احلكومــة اإليرانيّــة ،ســتبقى وفيّ ـةً لتقليدهــا الصامــت مــع ّ
انتقائيًــا يف السياســة .ســتبقى حــوزة النجــف علــى هــذه احلــال حــى لــو مل حتتضــن
ـددا مــن املراجــع مشــتيت القـ ّـوة .هــذا الوضــع ليــس
مرجعــا أعلــى ّقويًــا ،بــل عـ ً
أروقتهــا ً
باجلديــد بــل هــو الشــائع عــر تاريــخ احلــوزة ،مــع اختـ ٍ
ـاف بسـ ٍ
ـيط أن الظــروف
ـوي
التارخييّــة الــي متـ ّـر هبــا البــاد حاليًــا تدفــع بالنــاس إىل املطالبــة مبرج ـ ٍع أعلــى قـ ٍّ
ليقلّــدوه .ســتبقى إيـران حتــاول الســيطرة علــى حــوزة النجــف ،لكنهــا ســتخفق يف
النهايــة يف إحــكام قبضتهــا عليهــا .نؤكــد مــرًة أخــرى أن املعركــة الكبــرة ســتكون
يتوجــب علــى رجــال الديــن يف
معركــة الفــوز بقلــوب النــاس وعقوهلــم ،وهــذه املعركــة ّ
مؤسســتهم
النجــف االنتصــار فيهــا إذا أرادوا درء النفــوذ اإليـراينّ ،ليــس فقــط عــن ّ
أيضــا عــن النــاس.
الدينيّــة ولكــن ً
املؤسســة
ـرا ،مــن املهــم أن نــدرك ونعــرف ،ال ســيّما كمراقبــن خارجيــن ،أن ّ
وأخـ ً
مهمــة عــن املؤسســات األخــرى املماثلــة
الدينيّــة الشــيعيّة العراقيّــة ختتلــف جبوانــب ّ
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هلــا يف الشــرق األوســط ،والــي ترتبــط حبكوماهتــا وتعتمــد عليهــا .يف املســتقبل
املنظــور ،ســتبقى حــوزة النجــف مســتقلّة ماليًّــا وعقائديـًّـا عــن احلكومتــن العراقيّــة
تدخــل رجــال
واإليرانيّــة ،وهــي اســتقالليّةٌ تفتخــر هبــا .يف الوقــت عينــه ،ال ي ـزال ّ
دين حوزة النجف يف السياســة العراقيّة ّقوةً ال يســتهان هبا ،وال نســتطيع جتاهلها
توجهــات سياســييها .إذا جنــح رجــال
عنــد التدقيــق يف السياســة العراقيّــة ويف ّ
ديــن حــوزة النجــف يف اإلبقــاء علــى والء مقلّــدي السيســتاين هلــم بعــد وفاتــه،
فســيحافظون علــى النفــوذ الــذي يتمتعــون بــه اليــوم بــن صفــوف العراقيــن الشــيعة،
ويؤثــرون تاليًــا علــى ســلوكهم السياسـ ّـي .وكمــا أوضحنــا أعــاه ،حيتــاج رجــال ديــن
حــوزة النجــف إىل مواصلــة اســتخدام نفوذهــم حبكمـ ٍـة حــى ال يفقــدوا مــن جهـ ٍـة
التدخــل ،وال يفقــدوا مــن جهـ ٍـة أخــرى
ســلطتهم ومكانتهــم بســبب إفراطهــم يف ّ
تدخلهــم بشــكل يُشــعر النــاس أهنــم ختلـوا عنهــم
دعــم الشــعب هلــم إذا حـ ّدوا مــن ّ
يف أوقــات الشـ ّدة.
لورا هنسلمان
لــورا هنســلمان هــي حملّلــة مســتقلّة و باحثــة ســابقة يف مؤسســة كونـراد أدينــاور-
مكتــب ســوريا والعـراق .ترّكــز أحباثهــا علــى الديناميــات داخــل الطائفــة الشــيعيّة يف
الشــرق األوســط ودور الشــيعة يف العـراق .حائــزة علــى درجــة يف العلــوم السياســية
خترجهــا
والدراســات اإلســامية مــن جامعــة فرايبــورغ يف أملانيــا وناقشــت أطروحــة ّ
الــي تناولــت فيهــا نظريـّـات إضفــاء الشــرعيّة علــى الســلطة السياســيّة لــدى الطائفــة
الشــيعيّة االثــي عشـريّة.
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