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محنة العراق وموقف المرجعية
بتــراث وبعقيــدة مرجعيــة النجــف الرافضــة

مــن خالله الولي الفقيه الســلطة المطلقة من هللا

خاصــة فــي قلــوب المســلمين عمومً ــا والشــيعة

مــن األســاس للتدخــل فــي الشــؤون السياســية

نيابــة عن اإلمام الغائب ،ما يجعله المســؤول عن

خصوصــا ال يمكــن أن تقــارن بمكانة بــاد فارس،

واالنخــراط فــي النشــاط السياســي ،والمناهضــة

رعاية أحوال المســلمين جميعً ا وتدبير شــؤونهم

كما أن الشــيعة يعتبرون العراق منبع التشــيع ،أما

لنظريــة واليــة الفقيــه ،ورغــم أنــه إيرانــي األصل

الدينيــة والدنيويــة بتفويــض إلهــي وبموجــب

إيران فلم يكن لها وجود محســوس في الســاحة

والمولد فإنه ال يســتطيع أن يحيد عن هذا النهج

وظيفتــه زعيمً ــا لألمــة اإلســامية كمــا ينــص

الشــيعية قبل قيــام الدولة الصفويــة ،إضافة إلى

إلــى جانــب مؤسســة المرجعيــة الشــيعية فــي

الــذي اختطــه أســافه مــن كبــار مراجــع مرجعية

الدســتور اإليرانــي ،فــي مقابــل ذلــك فقــد أعلــن

ذلــك فــإن الــوالء المذهبــي لشــيعة إيــران نفســها

النجــف األشــرف عنــد هــذا المنعطــف بالــذات

النجف ،إلى جانب أنه شــخصيً ا ومنذ البداية من

السيســتاني فــي إحــدى خطــب الجمعــة مؤخــرً ا

وقلوبهــم تهفــوا إلــى مرجعيــة النجــف أكثــر مــن

وفــي هــذه المرحلــة فقــط ،وأن نقــف إلــى جانب

المعارضيــن لهــذه النظريــة شــأنه فــي ذلــك شــأن

“إن الحكومة إنما تســتمد شــرعيتها من الشــعب،

الخمس
مرجعيــة قم ،ولذلك فــإن أكثر من نصف ُ

مرجعهــا األعلــى الســيد علــي السيســتاني الــذي

الكثيــر مــن كبــار علمــاء الشــيعة حتى فــي إيران

وليــس هناك من يمنحها الشــرعية غيره ،وتتمثل

الــذي يدفعــه اإليرانيــون يذهــب إلــى مرجعيــة

ضغوطــا شــديدة ومتزايــدة مــن
ً
يواجــه ويقــاوم

نفســها الذيــن يــرون أن هــذه النظريــة مناكفــة

إرادة الشــعب فــي نتيجــة االقتــراع الســري العام

النجــف كمــا أكد الكاتــب اإليراني المعــروف أمير

مرجعيــة قــم ،أو باألحــرى مــن مرجعيــة طهــران،

ومخالفة للمنطق والعقل وتعاليم الدين.

إذا أجري بصورة عادلة ونزيهة”.

طاهــري فــي مقــال لــه نشــر فــي صحيفة الشــرق

Û Ûمــن حيث المبدأ والقناعة واإليمان وبكل وضوح
فإننا نقف دائمً ا ضد تدخل المؤسسة الدينية في

أمور السياسة وشؤون الحكم.
Û Ûولكــن نظرً ا للمحنة التي يعيشــها العراق الشــقيق
اليــوم ،فــإن األمــر الواقــع يفــرض علينــا الوقــوف

ومن أذرعها ومراكز نفوذها المتمددة في العراق،

األوسط األسبوع الماضي.

والتــي أصبحــت تمتلك قــدرات وإمكانات مادية

Û Ûلقــد وضــع مؤسســو وقــادة األمــة اإلســامية من
الســلف الصالــح القواعــد األساســية لمبــدأ “والية

Û Ûويُ شــهد لمرجعيــة النجــف كذلــك عــدم تدخلهــا

وعسكرية وإعالمية هائلة.

األمــة علــى نفســها” وليــس “واليــة الفقيــه”؛ فهذا

جعلت عالقتها بهم محصورة في نطاقها الديني

التــي يعيشــها العــراق الشــقيق اليــوم ،وكحالــة

هــو الخليفــة األول أبوبكــر الصديــق رضــي هللا

والروحي على خالف مرجعية طهران التي تجد

استثنائية ،فإن األمر الواقع يفرض علينا الوقوف

عنــه يخاطــب جماهيــر األمة بعــد تنصيبه خليفة

نفسها مسؤولة عن شيعة العالم.

إلى جانب مؤسسة المرجعية الشيعية في النجف

Û Ûنقــف إلــى جانــب مرجعيــة النجــف؛ ألن
السيســتاني أعلــن صراحــة انحيــازه إلــى صــف

في شــؤون الشــيعة فــي مختلف أوطانهــم ،وإنها

Û Ûوكمــا قلنا في بداية هــذا المقال ،إنه نظرً ا للمحنة

المحتجيــن والمتظاهريــن المطالبيــن بتوفيــر

قائــا “أمــا بعــد أيهــا النــاس فإنــي قــد
ً
للمســلمين

أبســط المتطلبــات المعيشــية ووضــع حد للفســاد

وليــت عليكــم ولســت بخيركــم ،فــإن أحســنت

Û Ûإن موقف مرجعية النجف تجاه ممارسات الولي
أيضــا مــن اختــاف صــارخ بيــن
ً
الفقيــه ينبثــق

والمحســوبية وســرقة المــال العــام والهيمنــة

فأعينونــي ،وإن أســأت فقومونــي ”...إلى أن قال

رؤيتين أساســيتين في الفكر الشــيعي السياسي

صميــم قلوبنــا ونتضرع إلى هللا جلــت قدرته بأن

األجنبيــة علــى مقــدرات الوطــن وتدخــل واليــة

“أطيعونــي مــا أطعت هللا ورســوله ،فــإذا عصيت

والدينــي الــذي انعكــس علــى شــكل صــراع خفي

تنقشــع الغمــة عن أرض الرافديــن العزيزة ،ويعود

الفقيه في الشــؤون الداخلية للعراق ،وألنه نصح

هللا ورسوله فال طاعة لي عليكم”.

ومنافســة صامتــة بين المرجعيتيــن ،إال أن الكفة

االســتقرار إليهــا ،وتســتتب األمــور فيهــا ،وتنعتق

فــي هــذا الصــراع وهــذه المنافســة ســتظل تميل

من نير الهيمنة األجنبية ،وتحظى بحكومة نزيهة

لصالــح النجف التي تتمتع بمكانة رمزية متأصلة

مخلصة ومنتخبة؛ عندها على المرجعية أن تبادر
باالنسحاب من الساحة السياسية وتترك السلطة

عند هذا المنعطف بالذات وفي هذه المرحلة فقط
لألســباب التــي ذكرناهــا ،ولذلــك فإننــا نتمنــى من

السلطات األمنية في العراق باالستجابة لمطالب
المتظاهرين وعدم اســتخدام القوة المفرطة في

Û Ûوقد وصف اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم
كيــف أنه تســلم زمــام الخالفة بــإرادة األمة حين

مواجهتهــم ،بعــد أن أدركــت المرجعيــة أن شــيعة

علي
ّ
قــال كمــا ورد في نهج البالغة “ثــم تداككتم

لدى الشــيعة وفــي وجدانهم أينمــا كانوا ال تتمتع

العــراق بشــكل خــاص والشــعب العراقــي عمومً ــا

تــداك اإلبل الهيم علــى حياضها يوم وردها حتى

بمثلهــا مرجعيــة قــم ،ثــم إن للتاريــخ والمــكان

بأوزارهــا وأثقالهــا فــي يــد السياســيين وتــدع مــا

وهب
َّ
ذرعــا وطفح بــه الكيل فانتفــض
ً
قــد ضــاق

انقطعــت النعــل وســقط الــرداء ووطــئ الضعيف

إســقاطات ومدلوالت أخرى مؤثرة ،فاإلمام علي

لقيصر لقيصر وما لله لله.

الســتعادة وصــون كرامتــه وإنقــاذ وطنــه مــن

وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها

اختــار الكوفــة بالعــراق عاصمــة لــه ،وهــو يرقــد

الهيمنة األجنبية ومن استباحة كرامته ومقدراته

الصغير”...

فــي النجــف وليــس فــي قــم أو غيرها مــن المدن

Û Ûوعليها أن تدرك أن عصر الحكم نيابة عن هللا قد
انتهى ،وأســقطت الشــعوب نظام حكم الكنيســة،

اإليرانيــة ،وأن أرض العــراق هــي التــي تشــربت

وولــى إلى غيــر رجعة نظام حكــم اآليديلوجيات

بالدمــاء الطاهــرة ألحفــاد الرســول التــي أهرقــت

بانهيار الحكم الشــيوعي في االتحاد الســوفيتي،
ولــن تســمح روح العصــر وتحدياتــه باســتمرار
الحكم باسم الدين.

باســم الدين ،واســتفاق من التنويم المغناطيسي

Û Ûإن مرجعيــة النجــف ال تؤمــن بواليــة الفقيــه ،بــل

لأليديولوجيــة السياســية التوســعية المصبوغــة

تؤمــن بـــ “واليــة األمــة على نفســها” ،وهــو موقف

بألوان مذهبية زاهية.

يخالف بشــكل حاد مفهوم الوالية المطلقة للولي

وأســيلت عليهــا وليــس علــى أرض فــارس ،وأن

الفقيه الذي أرساه اإلمام الخميني والذي يستمد

للعــراق منــذ فجــر اإلســام قامــة مميــزة ومكانــة

Û Ûنقــف إلــى جانــب السيســتاني؛ ألنه مُ لــزَ م وملتزم

بحضور  2000شخص“ ...بيان البحرين” تجدد العهد وتحتفل بالعيد الوطني وعيد الجلوس

للعي ــد الوطن ــي المجي ــد وعي ــد جل ــوس

مخت ــارة م ــن األلع ــاب الش ــعبية المحبب ــة،

آل خليفة في مدرس ــة بي ــان البحرين زخم

لم ــا له ــا من ذكري ــات خاصة في نفوس ــهم.

صاح ــب الجالل ــة المل ــك حم ــد بن عيس ــى

خاص ،حيث تحرص المدرسة في كل عام

على االحتفال بالذكرى الس ــنوية بأس ــلوب
متفرد ومميز.

والتي تس ــمح بمشاركة جميع أفراد العائلة
كما خصص المهرجان زوايا متعددة ضمت
مجموعة من المطاعم والمقاهي الش ــهيرة

إلضافة صبغة وطنية تعتز بالتراث الشعبي

واحتف ــاال بالمناس ــبة نظمت مدرس ــة بيان

المتمث ــل في المأكوالت البحرينية اللذيذة،

أطلق عليه هذا العام “استرو البيان” ،بحرم

بحريني ــات مختصات بصن ــع تلك األطباق.

البحري ــن أم ــس مهرجانه ــا الس ــنوي ال ــذي

المدرس ــة ف ــي المنطق ــة التعليمي ــة .وق ــد
حض ــر االحتف ــال البهيج قراب ــة  2000فرد

من طالب المدرسة وعوائلهم.

حي ــث حرصت المدرس ــة على جلب نس ــاء

وأشادت رئيسة مجلس إدارة مدرسة بيان
البحري ــن الش ــيخة م ــي العتيب ــي بالجهود

الت ــي يبذله ــا القائمون عل ــى المهرجان من

وبه ــذه المناس ــبة ،تقدمت إدارة المدرس ــة

أجل إظهاره بأفضل صورة ممكنة بالش ــكل

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة،

على نفوس أهل البحرين.

بالتهنئ ــة لعاه ــل الب ــاد صاح ــب الجالل ــة
ورئي ــس ال ــوزراء صاح ــب الس ــمو الملك ــي

األمي ــر خليفة بن س ــلمان آل خليفة ،وولي
العه ــد نائ ــب القائ ــد األعل ــى النائ ــب األول
لرئي ــس مجل ــس ال ــوزراء صاح ــب الس ــمو

الملك ــي األمير س ــلمان بن حم ــد آل خليفة،
وقرين ــة جالل ــة المل ــك رئيس ــة المجل ــس

األعل ــى للم ــرأة صاحب ــة الس ــمو الملك ــي
األمي ــرة س ــبيكة بن ــت إبراهي ــم آل خليفة،
وش ــعب البحري ــن الوف ــي ،راجي ــة من هللا

العل ــي القدير أن يمن عل ــى البحرين بنعمة
األم ــن واألم ــان واالس ــتقرار والرخ ــاء في

س ــبيل تحقيق مزيد من التنمية على أرض
البحرين العزيزة.

وتضمن ــت فعالي ــات المهرج ــان مجموع ــة

ال ــذي يليق بمكان ــة المناس ــبتين العزيزتين
وازدان ــت حوائ ــط المدرس ــة وصفوفه ــا

باألع ــام الوطني ــة واأللوان الت ــي ترمز بها
لمن ــح المهرج ــان طابع ــا مختلف ــا وممي ــزا،

فيم ــا ح ــرص الط ــاب وأهاليه ــم عل ــى

اختيار المالبس الش ــعبية لتدلل على مدى
ارتباطه ــم به ــذا الوط ــن العزي ــز وثقافت ــه
المميزة.

م ــن جهته ــا ،عبرت رئيس مجل ــس األهالي

بمدرس ــة البي ــان ميع ــاد منصور ب ــن رجب،

عن “عمق هذه المناس ــبة الوطنية وضرورة

ترسيخها في نفوس الطالب من أجل حمل

رس ــالة الوطن خ ــال مس ــيرتهم الحياتية،
ً
رغبة في تعزيز نهضة هذا الوطن لس ــنوات
وسنوات”.

