دراســـــة

الشيعي:
البيت
ِ
أزمة
ُ
ِّ

الدينية ِمن احتجاجات
موقف النُّ خب
ُ
َّ
العراق َولبنان

ﺡ ﺭﺻﺎﻧﺔ  -ﺍﻟﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﻧﻳﺔ ١٤٤١ ،ﻫـ

ﻓﻬﺭﺳﺔ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻓﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻧﺷﺭ
ﺍﻟﺻﻳﺎﺩ  ،ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺳﻳﺩ
ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺑﻳﺕ ﺍﻟﺷﻳﻌﻲ :ﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﻧﺧﺑﺔ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﺣﺗﺟﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﻭﻟﺑﻧﺎﻥ / .ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﺻﻳﺎﺩ  -.ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ١٤٤١ ،ﻫـ
..ﺹ ؛ ..ﺳﻡ
ﺭﺩﻣﻙ٩٧٨-٦٠٣-٩١٣٦٥-٢-١ :
 -١ﺍﻟﺷﻳﻌﺔ  -ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  -٢ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  -ﺍﻻﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ  -ﺍﻟﻌﺻﺭ
ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  -٣ﻟﺑﻧﺎﻥ  -ﺍﻻﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ  -ﺍﻟﻌﺻﺭ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﺃ.ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ
ﺩﻳﻭﻱ ٣٢٠٫٩٥٦٧

١٤٤١/٣٠٦٤

ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ١٤٤١/٣٠٦٤ :
ﺭﺩﻣﻙ٩٧٨-٦٠٣-٩١٣٦٥-٢-١ :

الشيعي:
البيت
ِ
أزمة
ُ
ِّ

الدينية ِمن احتجاجات
موقف النُّ خب
ُ
َّ
العراق َولبنان

4

ُ
ِ
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مقدمة
ـفي َوالفقاهـ ّـي
أظهــرت انتفاضتــا العــراق َولبنــان ،ذلــك اخلــاف الفلسـ ّ
الكامــن بــن املرجعيــات الدينيــة الشــيعية ،ذلــك اخلــاف بــن
التقليديــن واإلصالحيــن ،وكذلــك بــن النجــف وإيــران.
فاإلصالح ّيــون الذيــن ميتـ ّـدون بجذورهــم إلــى آيــة اهلل النائينــي
ُم ّ
ـيادة شــعب ّي ٍة
ـات َوسـ ٍ
نظــر الدســتورية َينشــدون دولـ ًـة مدنيــة ،ذات حريـ ٍ
حقيقيــة ،ويتعاملــون مــع األوطــان وحدودهــا املرســومة بفقــه الواقــع،
بخــاف األصوليــن ِ مــن ال ّنخــب الدينيــة اإليران ّيــة الذيــن ينظــرون
إلــى خـ ّ
ـط الدســتورية بريبـ ٍـة َوشـ ّـك ،ويقدمــون عليــه تيــار «املســتبدة»
بزعامــة الشــيخ فضــل اهلل نــوريّ ،إل أ ّنهــم فــي الوقــت نفســه كثيـ ًـرا مــا
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ـوع مــن البراغماتيــة فــي إبــراز هــذا الوجــه أو ذاك.
يتعاملــون بنـ ٍ

فاخلــاف إذن بــن التياريــن خـ ٌ
ـاف تاريخـ ّـي علــى مســتوى التأسيســات
الفلســفية َوالفقهية ،فانســحب على فقه الدولة ،واملواقف السياســية.
ففريـ ٌـق يريــد تأســيس دولـ ٍـة مدنيـ ٍـة حديثـ ٍـة تتحاكــم إلــى القوانــن
واملؤسســات ،وفريـ ٌـق يــرى وجــوب تأســيس دولـ ٍـة دينيـ ٍـة تنــوب
والدســتور
َّ
عــن املعصــوم إلــى حــن ظهــوره.
هنــاك خـ ٌ
ـاف ال يقـ ّـل أثـ ًـرا عــن ذلــك اخلــاف بــن األصوليــن
احلركيــن واإلصالحيــن ،هــو ذلــك اخلــاف بــن التقليديــن أنفســهم،
فالتقليديــون احلركيــون مــن الوالئيــن /النخــب الدينيــة اإليرانيــة،
ينظــرون بريبـ ٍـة إلــى التقليديــن االنتظاريــن /النجفيــن ،ويــرون
فيهــم عناصـ َر ســلبية ال ُتع ّبــر التعبيــر الصــادق عــن الثــورة احلســينية،
هــذا اخلــاف ميتــد إلــى زمــن آيــة اهلل محســن احلكيــم َواخلمينـ ّـي
عندمــا كان فــي النجــف.
جميعــا ال تتحاكــم إلــى الفكــر والقناعــات
لكـ ّـن العالقــة بــن هــؤالء
ً
ـوذ سياسـ ٍّـي
املذهبيــة فحســب .لكــن قــد تخلقــت شــبكات مصالــح َونفـ ٍ
ـددا
َواقتصـ ٍّ
ـادي عنكبوتيــة ،مــع مــرور الزمــن ،فباتــت تلــك املصالــح محـ ً
مؤثـ ًـرا ِمــن محــددات العالقــة بــن هــذه التيــارات.
وإذا كانــت املرجعيــة العليــا فــي النجــف ال تؤمــن بواليــة الفقيــه ،وال
بالعمــل السياسـ ّـي فــي ظـ ّـل غيــاب املعصــومّ ،إل أ ّنهــا تدلــي برأيهــا فــي
األحــداث احملوريــة بالنســبة للداخــل العراقــي ،وليــس ِمــن عادتهــا
ـات ملــا يحــدث خــارج العــراق ،بخــاف النُّ خبــة الدينيــة
ْ
أن تصــدر بيانـ ٍ
اإليرانيــة التــي تؤمــن بواليــة الفقيــه َومركزيتهــا ،وكونهــا ِمــن ضــرورات
املذهــب الشــيعي ،وامتــداد واليــة الفقيــه لتشــمل كافــة الشــيعة بــل
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واملســلمني فــي العالــم ك ّلــه ،وليــس داخــل احلــدود اإليرانيــة فقــط،
وهيمنــة املرشــد األعلــى اإليرانــي حتــى علــى غيــره ِمــن الفقهــاء ،وعــدم
إميانــه بواليــة الفقهــاء ،أو مجلــس شــورى الفقهــاء ،أو صيغـ ٍـة حتـ ّـد ِمــن
صالحياتهــا أو تعمــل علــى تقســيمها.
هــذا االعتقــاد اجلــازم لــدى النُّ خــب الدينيــة اإليرانيــة الوالئيــة جعلهــا
تنظــر إلــى الشــيعة العراقيــن َواللبنانيــن ،واجلماعــات الشــيعية
احملل ّيــة كرعايــا للولـ ّـي الفقيــهَ ،وتتعامــل معهــم بنفــس منطــق التعامــل
مــع املجتمــع اإليرانـ ّـي علــى مســتوى الوصايــة والواليــة ،فاالقتصــاد
ـوي فــي النظريــة السياس ـ ّية لــدى
وحتســن معيشــة املواطنــن أمـ ٌـر ثانـ ّ
أن الثــورة والهيمنــة ،والتمــدد والتطييــف تأتــي
تلــك النُّ خــب ،فــي حــن ّ
كمرحلـ ٍـة أولــى فــي فكــر هــؤالء.
ـات عميقـ ٍـة بــن النُّ خــب الدينيــة الشــيعية إزاء
ولــذا فإ ّننــا وجدنــا خالفـ ٍ
انتفاضتـ ْـي /ثورتـ ْـي تشــرين األول فــي العــراق َولبنــان ،فاإليرانيــون
لــم يلتفتــوا إلــى معانــاة الشــعوب ،ولــذا ر ّدوا األمــر برمتــه إلــى
املؤامــرة واأليــادي اخلارجيــة كعادتهــم فــي كافــة التظاهــرات التــي
ُتهــدد مصاحلهــم ،وأمنهــم وحدودهــم ،فــي حــن أ ّيــد فقهــاء محليــون
ـرات
إصالحيــون وتقليديــون تلــك التظاهــرات إلدراكهــم أ ّنهــا تظاهـ ٍ
عفويــة ،تســبب فيهــا فســاد نخــب احلكــم احملليــة ،والهيمنــة اإليرانيــة
علــى تلــك البلــدان.
وفــي هــذه الدراســة نســعى إلــى تفكيــك مواقــف رجــال الديــن واحلــوزات
العلميــة مــن انتفاضتـ ْـي تشــرين األول فــي العــراق َولبنــانَ ،وأثــر تلــك
املواقــف علــى عالقــة اجلماعــة الشــيعية مــع النُّ خبــة الدينيــة اإليرانيــة.
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مدخل:
انتفاضات ذات جذور
ٌ
بيئة الحدث..
فــي أول أكتوبــر 2019م اندلعــت انتفاضــة العراقيــن –وهــي
االنتفاضــة األكبــر فــي العــراق منــذ الغــزو األمريكــي 2003م-ضــد
الفســاد َوالبطالــة َوالهيمنــة اإليرانيــةَ ،وتركــزت املظاهــرات فــي بغــداد
ومــدن الوســط واجلنــوب العراقــي ،ذات الكثافــة الشــيعية ،وهتــف
املتظاهــرون ضــد إيــران وضــد املرشــد األعلــى ،ورددوا عبــارات:
اخلمينــي َوخامنئــي وبعــض قــادة
«إيــران بــرة بــرة» وأحرقــوا صــور
ّ
احلشــد املوالــي إليــران (.)1
وامتــدت التظاهــرات لتشــمل عواصــم التشــيع املركزيــة مثــل النجــف
وكربــاء ،وهتفــوا ضــد إيــران واملرشــد األعلــى ،ففي الثامن والعشــرين
مِ ــن أكتوبــر قامــت القــوات األمنيــة بفــض اعتصــام للمتظاهريــن فــي
مدينــة كربــاء ،إحــدى عواصــم التشــيع املركزيــة ،ممــا أســفر عــن
محتجــا ،وإصابــة أكثــر مِ ــن مئــة آخريــن
مقتــل مــا ال يقــل عــن 14
ً
( .)2وفــي الثالــث مِ ــن نوفمبــر ،حــاول املتظاهــرون الشــيعة اقتحــام
القنصليــة اإليرانيــة فــي كربــاء ،وأحرقــوا العلــم اإليرانــي ،وصــورة

((( جبريــل العبيــدي ،مظاهــرات العــراق ...ثــور ٌة ضــد التغلغــل اإليرانــي ،الشــرق األوســط 6 ،أكتوبــر2019م.
http://ksa.pm/nyw
والعربيــة نــت ،العــراق ..قتلــى وجرحــى وفــرض للطــوارئ وهتافــات ضــد إيــران 3 ،أكتوبــر2019مhttp:// .
-ksa.pm/nyx
((( منظمــة العفــو الدوليــة ،العــراق :مشــاهد مروعــة للجــوء قــوات األمــن إلــى اســتخدام القــوة المميتــة
لتفريــق احتجاجــات كربــاء 29 ،أكتوبــر2019مhttp://ksa.pm/np2 .
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املرشــد األعلــى ،وهتفــوا ضــد الهيمنــة اإليرانيــة (.)1
وترجــع األزمــة إلــى مــا قبــل ذلــك التاريــخ ففــي ســبتمبر2018م ،علــى
احتجاجا
ســبيل املثــال ،اندلعــت مظاهــرات كبيــرة فــي مدينة البصــرة،
ً
علــى تلــوث امليــاه والفســاد ،وقطــع امليــاه عــن املدينــة بســبب السياســة
ـص بناء الســدود ومنع تدفــق املياه إلى
اإليرانيــة جتــاه العــراق فيمــا يخـ ّ
األراضــي العراقيــة .وقــام املتظاهــرون بحــرق القنصليــة اإليرانيــة فــي
البصــرة ،ورفــع الشــعارات املنــددة إليران ( ،)2ثُ َّم جتــددت االحتجاجات
مــر ًة أخــرى فــي يونيــو2019م ( ،)3وفــي أغسطس-ســبتمبر2019م نظــم
ٍ
ودكتوراه-وقفات
ـات مِ ــن احلاصلــن على شــهادات عليــا –ماجســتير
مئـ ٌ
احتجاجيـ ٍـة أمــام مجلــس الــوزراء العراقــي فــي وســط بغــداد ،وقامــت
ـض اعتصامهــم بالقـ ّوة ،وأدانــت املرجعيــة
القــوات األمنيــة بقمعهــم وفـ ّ
العليــا اســتعمال القــوة ضــد املتظاهريــن وقتئـ ٍـذُ ،
وشـ ّكلت جلنــة تقصــي
حقائــق ملعرفــة أســباب وأبعــاد اســتعمال القــوة ضــد املتظاهريــن (.)4
((( بــي بــي ســي :مظاهــرات العــراق :متظاهــرون فــي مدينــة كربــاء يحاولــون اقتحــام القنصليــة اإليرانيــة،
 4نوفمبر2019م.
http://ksa.pm/not
والجزيــرة نــت :ليلــة رعــب جديــدة ..خفايــا مثيــرة عمــا يجــري فــي كربــاء 4 ،نوفمبــر2019مhttp://ksa. .
pm/nou
والجزيــرة نــت :غضــب المتظاهريــن العراقييــن يمتــد إلــى القنصليــة اإليرانيــة فــي كربــاء 4 ،نوفمبــر2019م.
http://ksa.pm/nov
((( الحــرة :إيرانيــون يعلقــون علــى حــرق قنصليــة بالدهــم فــي البصــرة 7 ،ســبتمبر2018مhttp://ksa. .
pm/nyy
((( الجزيرة نت :بالصور ..مظاهرات البصرة تعود من جديد 29 ،يونيو2019مhttp://ksa.pm/nyz .
يتحــدون القمــع ويجــددون تظاهراتهــم للمطالبــة
((( القــدس العربــي :العــراق :حملــة الشــهادات العليــا
ّ
بفــرص عمــل 26 ،ســبتمبر2019م.
http://ksa.pm/nnn
والعتبــة الحســينية المقدســة :تعــرف علــى موقــف المرجعيــة الدينيــة العليــا مِــن حملــة الشــهادات العليــا
وماهــي الكلمــة التــي وجهتهــا للحكومــة والجهــات النيابيــة26 ،ســبتمبر2019مhttp://ksa.pm/nno .
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ولــم يتـ ّم التعامــل بجديــة حينئـ ٍـذ مــع تلــك املظاهــرات وال مــع مطالــب
اجلماهيــر ،إذ ّ
مت اللعــب علــى عامــل الوقــت ،وهــدوء موجــات التظاهر.
أن الهتــاف ضــد إيــران كان وار ًدا فــي أغلــب تلك املوجات
لكـ ّـن الالفــت ّ
مــدن شــيعية ،أو ذات كثافــة
ٍ
أساســا مِ ــن
التظاهريــة التــي انطلقــت
ً
أن هتــاف املــدن ذات الكثافــة الســنية فــي تظاهــرات
شــيعية ،فــي حــن ّ
2013م كمثــال ،خــا تقري ًبــا مِ ــن ذكــر اســم إيــران.
ـإن انتفاض ـ ًة أخــرى قويــة اندلعــت مســاء
وعلــى املســتوى اللبنانــي ،فـ ّ
اخلميــس  17أكتوبــر2019م ،ضــد احلكومــة والفســاد والضرائــب
ٍ
واحــد فقــط مِ ــن نشــوب التظاهــرات ألقــى
يــوم
اجلديــدة ،وبعــد ٍ
األمــن العــام حلــزب اهلل حســن نصــر اهلل خطا ًبــا يــوم الســبت 19
أكتوبــر ،رفــض فيــه جميــع مطالــب املتظاهريــن وعلــى رأســها :تشــكيل
حكومــة تكنوقــراط ،أو إجــراء انتخابـ ٍ
ـات نيابيـ ٍـة جديــدة .وفــي تهديـ ٍـد
صريــح للمتظاهريــن هــدد حســن نصــر اهلل بنــزول حــزب اهلل إلــى
ٍ
الشــارع ،قائـ ًـا« :ســتجدوننا جمي ًعــا فــي الشــارع ونغيــر كل املعــادالت»
( .)1وأصــدر اجليــش اللبنانــي بيا ًنــا رســم ًّيا بعــد خطــاب نصــر اهلل
ينحــاز فيــه للمتظاهريــن ،ويؤكــد تضامنــه مــع مطالبهــم (.)2
وبعــد خطــاب نصــر اهلل نــزل املتظاهــرون بعشــرات األلــوف إلــى
الشــوارع فــي عمليـ ٍـة أشــبه بالتحــدي للتهديــدات املبطنــة التــي جــاءت

((( بــي بــي ســي :مظاهــرات لبنــان :الجيــش يتضامــن مــع المتظاهريــن ونصــراهلل يحــذر “ســوف ننــزل
إلــى الشــارع ونغيــر المعــادالت” 19 ،أكتوبــر2019مhttp://ksa.pm/nz1 .
((( الموقــع الرســمي للجيــش اللبنانــي :بيــان حــول التحــركات المطلبيــة للمتظاهريــن 19 ،تشــرين األول
2019مhttp://ksa.pm/nz7 .
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ُ
ِ
موقف النُّخب الدين َّية مِ ن احتجاجات العراق َولبنان
الشيعي:
البيت
أزم ُة
ِّ

فــي خطابــه ،وهتفــوا ضــده ،بوصفــه مِ ــن ضمــن الفاســدين (.)1
أن مدينــة النبطيــة فــي جنــوب لبنــان ذات الكثافــة الشــيعية
والالفــت ّ
–واحملســوبة علــى حــزب اهلل-شــهدت مظاهـ ٍ
ـرات كبيــرة وضخمــة ممــا
يشــير إلــى هشاشــة احلواضــن الشــعبية حلــزب اهلل التــي ضخمهــا
فــي األعــوام املاضيــة (.)2

ً
أول :موقف النُّ خب الدينية اإليرانية ِمن
انتفاضتي العراق َولبنان
ْ

َ
كل مِ ــن
اختلــف املوقــف
فــي بــادئ األمــر
اإليرانــي جتــاه تظاهــرات ٍ
ّ
العــراق َولبنــان ،فاتخــذ مِ ــن انتفاضــة العراقيــن موق ًفــا معاد ًيــا
َووصائ ًيــا ،فــي حــن كان خفيــف اللهجــة جتــاه مظاهــرات اللبنانيــن،
اإليراني
لكــن ومــع اســتمرار كال االنتفاضتــن ،اتخــذ املوقــف الرســمي
ّ
خامنئــي صــور ًة أكثــر
سياســي علــي
دينــي َو
رأس
ممثــا فــي أكبــر ٍ
ّ
ّ
ٍّ
ً
حديــة ،وســلبية جتــاه االنتفاضتــن؛ استشــعا ًرا خلطــر تقــزمي النفــوذ
اإليرانـ ّـي املذهبـ ّـي َوالسياسـ ّـي فــي اإلقليــم ،إذا مــا جنحــت أهــداف
االنتفاضتــن الرئيســة املمثلــة فــي نبــذ الطائفيــة واحملاصصــة ،وبنــاء
دولـ ٍـة مدنيـ ٍـة حديثــة.

1موقف املرشد األعلى ..فقه الدماءفــي بدايــات املوجــة األولــى لتظاهــرات العراقيــن أ ّول أكتوبــر2019م،
((( ســي إن إن بالعربــي :رد متظاهريــن علــى كلمــة حســن نصــراهلل اميــن عــام حــزب اهلل ..مقاطــع فيديــو
تبــرز بتويتــر 20 ،أكتوبــر2019م.
http://ksa.pm/nz8
((( الحــرة“ :ثــورة ..ثــورة” مــن بيــروت إلــى “مناطق حــزب اهلل” ..واألمن فــي الشــارع 18 ،أكتوبر2019م.
http://ksa.pm/nz9
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قــال املرشــد األعلــى علــي خامنئــي ،فــي تدوينــة رســمية لــه علــى تويتر:
«إن األعــداء يســعون لــدق اإلســفني بــن العــراق وإيــران ،ولكــن بــا
َّ
جــدوى» ( ،)1وقــد جتاهــل متا ًمــا دمــاء أكثــر مِ ــن مئــة شـ ٍ
ـهيد ســقط
فــي تلــك التظاهــرات فــي موجتهــا األولــى ،ممــا يُثيــر أســئل ًة عميق ـ ًة
حــول فقــه الدمــاء عنــد النخبــة الدينيــة احلاكمــة .لكــن إذا رجعنــا إلــى
أن إراقــة الدمــاء
املقــوالت الدينيــة والفقهيــة ،لتلــك النخــب ،ســنجد ّ
مبــررةٌ َومشــروع ٌة فــي ســياق احلفــاظ علــى الدولــة اإلســامية ،وواليــة
الفقيــه.
فآيــة اهلل مصبــاح يــزدي ( ،)2يــرى وجوب اســتعمال القــوة للحفاظ على
احلكومــة اإلســامية حتــى ولــو كانــت منبــوذ ًة منــذ أكثــر مِ ــن نصــف
الشــعب فيقــول« :الكـ ّم ليــس معيــا ًرا فــي احلفــاظ علــى احلكومــة ،بــل
املعيــار أ ْن يقـ ّدم عــد ٌد مِ ــن أتبــاع اإلمــام عليــه الســام ،أو واليــة الفقيــه
املشــروعة دعمهــم للمحافظــة علــى احلكومــة ،أحيا ًنــا تكــون نســبة
هــؤالء  ،%90أو  ،%50أو  .%40إ ّنــه الولــي الفقيــه ،مأمــو ٌر باحملافظــة
علــى احلكومــة اإلســامية ،فمــا دام هنــاك َمــن ميكــن بواســطتهم
احملافظــة علــى احلكومــة اإلســامية فإ ّنــه ملــز ٌم باحملافظــة عليهــا،
لــذا ،فــا اعتبــار بالكم ّيــة» ( .)3فيجــب بقــاء احلكومــة حتــى ولــو ل ـ ْم
ـأي صــورة ووســيلة كانــت
يكــن لهــا داعمــن ســوى  %10مــن الشــعب ،بـ ّ
((( رابط تدوينة خامنئي ،بتاريخ  6أكتوبر2019م.
1180922270535032833/https://twitter.com/ar_khamenei/status
ـي.
((( هــو أحــد فالســفة النظــام ُ
ومن ّظريــه المعاصريــنُ ،ولــد ســنة 1934م ،أخــذ عــن الطباطبائــي ،والخمينـ ّ
وهــو مــن الصقــور المتشــديين فــي نظــام واليــة الفقيــه.
ـي مصبــاح اليــزدي“ :آنجــه روشــنفكران مذهبــى ادعــا ميكننــد ،انــكار ديــن اســت” ،رضــا
((( محمــد تقـ ّ
صنعتــي ،كفتمــان مصبــاح ،ص.658
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ُ
ِ
موقف النُّخب الدين َّية مِ ن احتجاجات العراق َولبنان
الشيعي:
البيت
أزم ُة
ِّ

( .)1فاألهــداف اإلســامية إذا لــم يتيســر حتقيقهــا إال عــن طريــق
العنــف ،عندئــذ يُصبــح هــذا العنــف ضــرورة (.)2

وليــس ذلــك فحســب بــل يجــب القتــل خــارج نطــاق القانــون ،ودون
الرجــوع إلــى القضــاء ( ،)3ذلــك حلمايــة القيــم اإلســامية للدولــة (.)4
ثـ ّم يتـ ّم متلــك الدولــة للولـ ّـي الفقيــه ،فهــو الــذي يُقــرر َمــن يعيــش علــى
أرضهــا َو َمــن ال يعيــش ،ولكــي يعيــش اإليرانـ ّـي علــى األرض اإليرانيــة
البــد أن يكــون مؤم ًنــا بواليــة الفقيــه ،وحســب يــزدي« :إذا أردت العيــش
فــي هــذا البلــد ،عليــك القبــول بالدولــة اإلســامية حتى لو اســتخدمت
معــك أســاليب القـ ّوة ،ك ّل مــن يعــارض الدولــة اإلســامية فهــو مــدان،
ـخص واحـ ٌد فــي هــذه البــاد» (.)5
وينبغــي محاربتــه ،حتــى لــو بقــي شـ ٌ
فــإذا كان هــذا هــو فكــر النخبــة الدينيــة احلاكمة جتاه حرمة اإلنســان،
وحرمــة الدمــاء فــي الداخــل اإليرانـ ّـي ،فمــن البدهــي أ ْن يكــون هو ذات
املوقــف وأشـ ّد جتــاه دمــاء املتمرديــن علــى مواقــع النفــوذ لواليــة الفقيــه
فــي اإلقليم.
وبعــد املوجــة الثانيــة مــن االنتفاضــة يــوم  25أكتوبــر وســقوط أكثــر مِ ــن
ســتني شــهي ًدا ،وأكثــر مــن ألفــي مصــاب ،قــال املرشــد اإليرانــي ،أثنــاء
مراســم تخريــج دفعــة مِ ــن الض ّبــاط فــي اجليــش اإليرانــي أقيمــت فــي
جامعــة خــامت األنبيــاء للدفــاع اجلـ ّوي ،يــوم األربعــاء  30أكتوبــر2019م،
((( صــادق حقيقــت ،توزيــع الســلطة فــي الفكــر السياســي الشــيعي ،ترجمــة حســين صافــي ،ط /1مركــز
الحضــارة بيــروت 2014م ،ص.294
((( محمــد تقــي مصبــاح اليــزدي :صحيفــة خــرداد1999 /9 /3 ،م ،صحيفــة آفتــاب يــزد 26مايــو2001م،
صحيفــة نشــاط 7يونيــو .1999
((( صادق حقيقت ،توزيع السلطة في الفكر السياسي الشيعي ،ص.295
((( توفيق السيف ،حدود الديمقراطية الدينية ،ص.137
((( محمد تقي مصباح اليزدي :صحيفة آفتاب يزد 26مايو 2001م .نقال عن توزيع السلطة ص.305
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«إن مطالــب النّــاس احمل ّقــة
ُمعل ًقــا علــى تظاهــرات العــراق َولبنــانّ :
ّ
إنــا تتح ّقــق حصـ ًرا ضمــن األطــر القانون ّيــة لبالدهــم» (.)1

أي بلــد هــي أن
وقــالّ :
يوجههــا األعــداء إلــى ّ
«إن أكبــر ضربــة ُيكــن أن ّ
يســلبوه األمــن ،األمــر الــذي بــدؤوه فــي بعــض بلــدان املنطقــة .أُوصــي
احلريصــن علــى العــراق ولبنــان أ ْن يعاجلــوا أعمــال ّ
الشــغب وانعــدام
األمــن الــذي تس ـ ّببه فــي بالدهــم أمريــكا والكيــان الصهيونــي وبعــض
الدول الغربيّة بأموال بعض الدول الرجعيّة» (.)2

((( الموقــع الرســمي للمرشــد اإليرانــي علــى خامنئــي :اإلمــام الخامنئــي :تحقّــق مطالــب النّــاس المحقّــة
فــي العــراق ولبنــان متــاح ضمــن األطــر القانونيّــة حصــراً 30 ،أكتوبــر2019مhttp://arabic.khamenei. .
4806/ir/news
((( المرجع نفسه.
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ُ
ِ
موقف النُّخب الدين َّية مِ ن احتجاجات العراق َولبنان
الشيعي:
البيت
أزم ُة
ِّ

ورغــم اســتعمال املرشــد اإليرانـ ّـي ملصطلــح «أعمــال الشــغب» ووجــود
كالمــه علــى موقعــه الرســمي ،وفــي خطابه املســجل ،فإ ّنــه وبعد غضب
العراقيــن مِ ــن تلــك األوصــاف ،خــرج عضو هيئة رئاســة مجلس خبراء
ـي اســتعمال املرشــد األعلــى لهــذا
القيــادة الشــيخ عبــاس الكعبــي ،لينفـ َ
املصطلــح« :ولـ ْم يســتخدم ســماحة القائــد فــي كلمتــه مفــردة (أعمــال
الشــغب) فــي وصــف املظاهــرات واالحتجاجــات املطلبيــة الســلمية فــي
ـأن مطالــب النــاس ح ّقــة يعنــي بذلــك أن
لبنــان والعــراق بــل صــرح بـ ّ
حتســن الوضــع املعيشــي ومكافحــة الفســاد والســعي لتحقيــق العــدل
مــن أهــم واجبــات الدولــة ومــن أبــرز مصاديــق حقــوق عامــة النــاس.
أن حتقيــق مطالــب النــاس يتــم باألطــر
وبعــد ذلــك أشــار ســماحته إلــى َّ
القانونيــة» (.)1
صريحــا ال يحتمــل اللبــس،
واضحــا َو
لكـ ّـن كالم املرشــد األعلــى كان
ً
ً
ولفهــم أبعــاد كالمــه ومقصــده ينبغــي قراءتــه مــن خــال كافــة مقوالتــه
ومقــوالت النخــب اإليرانيــة الدينيــة والسياســية والعســكرية ،املتعلقــة
باالنتفاضتــن العراقيــة واللبنانيــة ،وليــس مــن خــال التجزئــة مِ ــن
الســياق العــام.

2موقف رئيس السلطة القضائيةقــال حجــة اإلســام ( )2إبراهيــم رئيســي -رئيــس الســلطة القضائيــة
إن اإلمــام الخامنئــي لــم يصــف التظاهــرات الســلمية
((( وكالــة أنبــاء الحــوزة ،تحليــل للشــيخ عبــاس الكعبــيّ :
واالحتجاجــات المطلبيــة بأعمال الشــغب 3 ،نوفمبــر2019مhttps://cutt.us/oHBTl .
((( ال يــزال إبراهيــم رئيســي فــي رتبــة حجــة اإلســام ،ولــم يصــل بعــد لمرتبــة آيــة اهلل ،ومــع ذلــك ومنــذ
أن تولــى الســلطة القضائيــة بــات اإلعــام الرســمي اإليرانــي يصفــه بـــ “آيــة اهلل”.
وكالــة أنبــاء فــارس :آيــة اهلل رئيســي :الفتنــة األمريكيــة الســعودية فــي العــراق تســتهدف مســيرة األربعيــن،
 7تشــرين األول 2019مhttp://ksa.pm/o0r .
وراجع :مجموعة من األخبار في إذاعة طهران تصفه بآية اهلل23491/http://arabicradio.net/tag :

15

َوأبــرز املرشــحني خلالفــة خامنئــي ،-تعلي ًقــا علــى املوجــة األولــى
إن تلــك املظاهــرات فتنــ ٌة أمريكية-ســعودية؛
لالنتفاضــة العراقيــةّ ،
إلحــداث فوضــى ومنــع العراقيــن مِ ــن املشــاركة فــي األربعينيــة
احلســينية .ونفــس الــكالم ردده يحــي رحيــم صفــوي املستشــار
العســكري األعلــى للمرشــد ،وعــد ٌد مِ ــن املســؤولني اإليرانيــن (.)1
واحلديــث عــن مســيرة األربعــن فــي ســياق االحتجاجــات هــو مبثابــة
تطييــف للمســألة برمتهــا ،وإثــارة للنزعــة املذهبيــة ،ومحاولــة تذكيــر
املتظاهريــن ذوي األغلبيــة الشــيعية مبذهبهــم وحواضــن طائفتهــم،
واإلحســاس باخلطــر الــذي يتهــدد املذهــب واجلماعــة الشــيعية،
بســبب تلــك التظاهــرات!

3موقف أئمة جمعة طهرانفــي أول جمعـ ٍـة بعــد املوجــة األولــى النتفاضــة العراقيــن ،قــال آيــة اهلل
إمامــي كاشــاني ،إمــام جمعــة طهــران ،فــي صــاة اجلمعــة  4أكتوبــر
«إن العــدو يولــي اهتما ًمــا مبســيرة
2019م ،تعلي ًقــا علــى التظاهــراتَّ :
ألن قضيــة األربعــن ثقيلــة بالنســبة
األربعــن والعــراق ويخلــق املتاعــب؛ ّ
لهــمَ .ومِ ــن الثقيــل بالنســبة للعــدو أ ْن يتوجــه أكثــر أو أقــل مــن 20
أن رايــة
إن ســبب هــذه املعارضــة هــو َّ
مليــون شــخص إلــى كربــاءَّ .
احلســن هــي الشــهادة والصمــود ،وهــذه الرايــة تُوقــظ األمم للوقــوف
ضــد القمــع .وهــذه الرايــة هــي رايــة :هيهــات منــا الذلــة ،وكل اجلمــوع
التــي تشــارك فــي مســيرة األربعــن هــم جتســي ًدا لـــ هيهــات منــا الذلــة،
والعــدو ال يريــد أن يــرى ذلك .بعــون اهلل ،ســيتم حل القضايا واملشــاكل
دسون”7 ،
((( العربي الجديد :تظاهرات العراق ُتقلق إيران“ :فتنة أميركية سعودية” و”من ّ
أكتوبر2019مhttp://ksa.pm/nzh .
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الشيعي:
البيت
أزم ُة
ِّ

التــي ظهــرت ،وســوف تشــارك اجلمــوع فــي مســيرة األربعــن» (.)1
أن
ـات مهمــة يجــب أن تُقــرأ فــي هــذه اخلطبــة ،أهمهــاّ :
وهنــا مفارقـ ٌ
ـارج،
إمــام جمعــة طهــران ربــط بــن تظاهــرات العــراق ،والعمالــة للخـ ِ
أوضاع معيشـ ٍ
ـية َوسياســية،
العراقي ال يتحرك مِ ن أجل
وكأن الشــعب
ّ
ٍ
ّ
وربــط كذلــك بــن التظاهــرات وبــن مســيرات األربعــن ،فــي إثــارةٍ
واضحــة للنزعــة الطائفيــة واملذهبيــة.
ـض فــي خطبــة إمــام جمعــة طهــران حديثــه عــن الشــهادة
وأبــرز تناقـ ٍ
والصمــود ،وشــعار هيهــات منــا الذلــة ،في ســياق املظاهــرات العراقية،
وكأن تلــك املظاهــرات ً
أول ال ينطبــق عليهــا شــعار «هيهــات م ّنــا الذلــة»
َّ
وليســت صمــو ًدا وال شــهاد ًة علــى درب احلســن ،ثـ ّم هــي ثان ًيــا كأ ّنهــا
فــي هــذا الســياق ،ضــد الصمــود ومقاومــة االســتكبار ،وضــد شــعار
«هيهــات م ّنــا الذلــة» .وهــو ال شـ ّ
ـك اتهــا ٌم مباشـ ٌر للمتظاهريــن.

هــذا مــا التفــت إليــه الشــيخ ياســر عــودة فــي لبنــان ( ،)2عندمــا انتقــد
التعامــل العنيــف مــع املتظاهريــن ،وأملــح إلــى تناقــض الشــعارات
الشــيعية مثــل شــعار «هيهــات م ّنــا الذلــة» مــع طرائــق التعامــل العنيــف
مــع املتظاهريــن الذيــن خرجــوا يطبقــون هــذا الشــعار عمل ًيــا .ويبــدو
أن هــذا الشــعار تســتعمله النخبــة الدينيــة اإليرانيــة توظي ًفا َواسـ ً
ـتغالل
َّ
ضــد خصومهــا املذهبيــن والسياســيني فقــط ،أ ّمــا أ ْن يُســتعمل
ضدهــا فهــذا مــا لــم تقبلــه تلــك النخبــة؛ أل ّنهــا منصوبـ ٌة مِ ــن اهللَ ،وف ًقــا
((( وكالــة أنبــاء فــارس :حضــور  ۲۰میلیــون نفــر در راهپیمایــی اربعیــن بــرای دشــمن ســنگین اســت،
لــذا ایجــاد مزاحمــت میکنــد ،۱۳۹۸ /۷/۱۲ .تاريــخ االطــاع 6 :نوفمبــر2019م31PS3lK/https://bit.ly .
((( الشــيخ ياســر عــودة ،رجــل ديــن لبنانــي ،ولــد ســنة 1969م ،مــن أشــهر اإلصالحييــن الشــيعة
المعاصريــن ،تتلمــذ علــى يــد الشــيخ حســين فضــل اهلل.
راجــع :ياســر عــودة  ...الشــيخ الــذي أثــار جــدال واســعا ،تقريــر :يمنــه فــواز ،منشــور علــى يوتيــوب بتاريــخ:
 29أكتوبر2015مhttps://www.youtube.com/watch?v=F8B9BryjCts .
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ملقتضيــات واليــة الفقيــه ،بقراءتهــا اخلمينيــة!
أن احليــاة احلقيقيــة هــي حيــاة الشــهداء فــي طريــق
واعتبــر كاشــاني ّ
اهلل« :أولئــك الذيــن يواصلــون طريــق الشــهداء ويتصــدون للمشــاكل
وكأن الثائريــن العراقيــن ً
أيضــا
واألعــداء ولديهــم حيــاة حقيقيــة» (،)1
ّ
ال تنطبــق عليهــم تلــك احليــاة! وهــذا علــى مــا فيــه مِ ــن تناقــضّ ،إل
أ ّنــه ُمع ّبــر عــن عقيــدة النخبــة الدينيــة اإليرانيــة ،التــي حتتكــر الديــن
نظــام ُيكــن الثــورة
أي
واملذهــب والثــورة ،فهــي وحدهــا َمــن تُقــررُّ :
ٍ
وأي نظـ ٍـام ال ُيكــن اخلــروج عليــه ،أل ّنهــا تتحــدث نياب ـ ًة عــن
عليــهّ ،
املعصــوم ،وهــو ترســي ٌخ ملبــدأ معصوميــة نائــب املعصــوم ،وإ ْن لـ ْم يُص َّرح
بــه فقه ًيــا.
وفــي يــوم اجلمعــة  11أكتوبــر2019م ،خطــب إمــام اجلمعــة املؤقــت فــي
«إن أعــداء
طهــران أحمــد خامتــي ،خــال خطبــة يــوم اجلمعــة ،قائــاَّ :
الشــعب اإليرانــي قــد ركبــوا علــى موجــة االحتجاجــات فــي العــراق.
وقــد ســعى أعــداء الشــعب اإليرانــي مِ ــن وراء هــذه االحتجاجــات إلــى
حتقيــق أربعــة أهــداف :أولهــا :التعتيــم علــى املســيرة األربعينيــة حيــث
أرادوا بــثّ اخلــوف والرعــب فــي قلــوب الشــعب حتــى ال يذهبــوا إلــى
هــذه املســيرة ،ولكنهــم فشــلوا فــي حتقيــق ذلــك .والثانــي :بــثّ الفرقــة
بني الشــعبني اإليراني-العراقي .والهدف الثالث هو :اســتهداف محور
املقاومــة ،ويرجــع الهــدف الرابــع إلــى االنتقــام مِ ــن بعــض املســؤولني
العراقيــن الذيــن صمــدوا فــي مواجهــة املطالــب غيــر املشــروعة
للكيــان الصهيونــي وأمريــكا» (.)2
((( المرجع نفسه.
((( تســنيم ،آیـتاهلل خاتمــی :راهپیمایــی اربعیــن جهــان اســام را معطــر کــرده اســت 11 ،أكتوبــر2019م.
http://ksa.pm/nmm
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وأرجــع خامتــي تلــك التظاهــرات إلــى ثالثــة أضــاع :الضلــع األول
إن الكيــان
فــي نظــره يتمثــل فــي :أمريــكا وبريطانيــا وإســرائيل ،وقــال ّ
الصهيونــي يلقــب املتظاهريــن العراقيــن بالثوريــن العراقيــن ،وهــذا
كفي ـ ٌل فــي نظــره لتشــويه املتظاهريــن ،وإلغــاء مطالبهــم!
أمــا الضلــع الثانــي يتمثــل فــي بعــض الــدول العربيــةَ ،ووف ًقــا لكالمــه
ـإن تلــك االحتجاجــات مــن قبيــل الفوضــى التــي تقــف وراءهــا بعــض
فـ ّ
ألن هــذه الــدول تريــد نشــر االضطرابــات
الــدول العربيــة الرجعيــة؛ ّ
والفوضــى فــي العالــم! وجعـ َل مِ ــن فلــول البعثيــن الضلــع الثالــث الــذي
يثيــر الفوضــى بالعــراق (.)1
وبعــد املوجــة الثانيــة النتفاضــة العراقيــن ( 25أكتوبــر2019م)،
خطــب آيــة اهلل موحــدي كرمانــي فــي خطبــة اجلمعــة فــي طهــران
«إن النّقطــة ا ّلتــي ينبغــي أن
( ،)2األول مــن نوفمبــر ،ليقــول معل ًقــاّ :
أب ّينهــا فــي احتجاجــات العــراق هــي نفــوذ بعــض املجاميــع املنحرفــة
والتــي نصطلــح عليهــا بشــيعة اإلجنليــز ً
خصوصــا وقــد ارتكبــوا
أيضــا،
ً
جرائــم فــي كربــاء والبصــرة وحتديـ ًدا العمــارة ،ويجــب علــى ّ
الشــعب
العراقــي أ ْن يعــزل صفوفــه عنهــم» (.)3
ّ
ـاوالت حثيثــة لتطييــف الصراع مر ًة ثانية ،باتهام الشــيرازيني
وهــي محـ
ٌ
((( المرجع نفسه.
ـي ،ولــد ســنة 1931مُ ،عيــن إمــام جمعــة مؤقــت فــي طهــران ،ومــن
((( هــو رجــل ديــن وسياســي إيرانـ ّ
المناصــب التــي توالهــا :األميــن العــام لجمعيــة علمــاء الديــن المجاهديــن ،وعضــو مجلــس الخبــراء ،وعضــو
رئيســا مؤقتًــا لــه بعــد وفــاة رفســنجاني .راجــع :المعهــد الدولــي
مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــامُ ،
وعيّــن ً
للدراســات اإليرانيــة «رصانــة» :كرمانــي علــي عــرش رفســنجاني فــي مجمــع التشــخيص 3 ،فبرايــر2019م.
http://ksa.pm/nta
المؤرخــة 1 :تشــرين الثّانــي2019 ،م .نــص الخطبــة بالفارســية ،وترجمتهــا
((( خطبــة الجمعــة فــي طهــرانّ ،
ـي إصالحي-علــى صفحتــه الرســمية بموقــع
بالعربيــة بواســطة الشــيخ ميثــاق العســر –رجــل ديــن عراقـ ّ
الفيــس بــوكhttp://ksa.pm/nzo .
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بأنهــم يقفــون خلــف تلــك االنتفاضــة ،ولــم يُ ِشــر مجــرد اإلشــارة آلالف
الشــهداء واملصابــن مِ ــن جانــب املتظاهرين!
ً
«ســائل املولــى عــز
وقــد ختــم موحــدي كرمانــي خطبتــه بالدعــاء:
وجــل بــأ ْن تخمــد نــار هــذه الفــن ســري ًعا وأ ْن يــذوق الشــعبان اللبنانــي
ُ
ونلحظ هنا اســتعمال
والعراقــي طعــم الوحــدة علــى وجــه الســرعة» (.)1
مصطلــح «الفتنــة» ،مِ ــن النخــب الدينيــة اإليرانيــة لوصــف كل مــا يُهــدد
مصاحلهــا ،فــي حــن يســتعملون مصطلــح الثــورة واالنتفاضــة لوصــف
التحــركات التــي تخــدم أهدافهــم اإلســتراتيجية.

ويكــن تلخيــص اجلامــع املشــترك فــي خطــب اجلمعــة بطهــران طيلــة
ُ
ـهري أكتوبــر ونوفمبــر جتــاه املظاهــرات العراقيــة واللبنانيــة ،بأ ّنهــا:
شـ ْ
¬يقف وراءها الغرب وأمريكا ودو ٌل عربية.
¬فوضى وفتنة هدفها تقسيم الشعوب.
يؤججها فلول البعث.
¬ ّ
ُ
تستهدف محور املقاومة.
¬
يؤججها شيعة اإلجنليز.
¬ ّ

وأخيــراً
فــإن موقــف رجــال الديــن ال يختلــف كثيــ ًرا عــن موقــف
ّ
ٍ
بيانــات
الدبلوماســية اإليرانيــة ،التــي تبنتــه وزارة اخلارجيــة فــي
رســمية ( ،)2وكذلــك مــع تصريحــات املســؤولني األمنيــن ،ف َوف ًقــا ألحــد
((( وكالــة تســنيم ،خطيــب جمعــة طهــران :بعــض الجماعــات المنحرفــة تغلغلــت بيــن صفــوف الشــعب
العراقــي 1 ،نوفمبــر2019م.
http://ksa.pm/nml
((( وكالــة تســنيم لألنبــاء :الخارجيــة اإليرانيــة تعــرب عــن أســفها العميــق لألحــداث األخيــرة فــي العــراق،
 26أكتوبــر2019م.
http://ksa.pm/o0s
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ـإن تلــك التظاهــرات
قــادة الوحــدات اخلاصــة بالشــرطة اإليرانيــة فـ ّ
تســتهدف إضعــاف جبهــة املقاومــة فــي املنطقــة ،التــي هــي أعظــم
إجنــاز للجمهوريــة اإلســامية (.)1

ثانيا :طرق تعامل اإليرانيين مع االنتفاضتين
ً

الســلبي ،إزاء
بعــد كالم خامنئــي والنخــب الدينيــة َوالسياســية،
ّ
تظاهــرات العــراق ،دخــل احلــرس الثــوري علــى اخلـ ّ
ـطَ ،فوف ًقــا لتقريـ ٍـر
ً
ضباطــا كبــا ًرا فــي احلــرس الثوري ذوي خبــرة في احتواء
ـإن
لرويتــرز فـ ّ
االضطرابــات املدنيــة ،اجتمعــوا أثنــاء االحتجاجــات مبســؤولني أمنيني
عراقيــن ،وحــذر املستشــارون اإليرانيــون مِ ــن تقويــض املظاهــرات
للحكومــة فــي حــال اســتمراريتها ( .)2ولــذا كانــت هنــاك ن ّيــ ٌة مبيتــ ٌة
لقتــل املتظاهريــن ،وهــو مــا صـ ّرح بــه حيــدر العبــادي ،رئيــس الــوزراء
العراقـ ّـي الســابق ،وهــو ال شـ ّ
ـك مِ ــن املصــادر املطلعــة علــى مــا يــدور
فــي دوالب الدولــة العراقيــة (.)3
ـوم
ويبــدو ّ
أن اخلبــراء اإليرانيــن أدلــوا بتوصياتهــم مبك ـ ًرا مِ ــن أول يـ ٍ
((( أمــد لإلعــام :رغــم الغضــب الشــعبي مــن التدخــل ..مســؤول إيرانــي“ :االضطرابــات فــي العــراق ولبنــان
تســتهدف اضعــاف جبهة المقاومــة”2019 /11 /4 ،مhttp://ksa.pm/nzq .
((( رويتــرز :حصري-فصائــل تدعمهــا إيــران نشــرت قناصــة فــي احتجاجــات العــراق 17 ،أكتوبــر2019م.
http://ksa.pm/nzr
“إن العــدد الرســمي للشــهداء فــي انتفاضــة مطلــع تشــرين الــذي أعلــن عنــه
((( قــال حيــدر العبــاديّ :
والــذي ورد فــي تقريــر اللجنــة الوزاريــة للتحقيــق  149شــهيد ،ولكــن عــدد المتظاهريــن الســلميين الذيــن
أن إطــاق النــار كان بقصــد
أصيبــوا إصابــات مميتــة ولكنهــم لــم يموتــوا أكثــر مــن  400متظاهــر .بمعنــى ّ
القتــل وليــس لدفــع المتظاهريــن إلــى التفــرق والهــرب” .راجــع :فــي متنــاول اليــد حيــدر العبــادي ،تلفزيــون
الشــرقية ،حلقــة منشــورة علــى يوتيــوب بتاريــخ  22أكتوبــر2019مhttps://www.youtube.com/ .
watch?v=S2mU6tcC3G4
وبــي بــي ســي :بــا قيــود مــع رئيــس الــوزراء العراقــي الســابق حيــدر العبــادي ،حلقــة منشــورة علــى
يوتيــوب بتاريــخ  20أكتوبــر2019مhttps://www.youtube.com/watch?v=pBcY7pOdkqk .
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النتفاضــة العراقيــن ،فتــ ّم التعامــل مــع املظاهــرات واملتظاهريــن
بعــدة وســائل اسـتُعملت مِ ــن قبــل فــي احتجاجــات ديســمبر2017م فــي
إيــران ،أهمــا:

1القنص والقتل املباشرحيــث بلــغ عــدد القتلــى فــي موجــة التظاهــرات األولــى فــي العــراق أول
أكتوبــر ،أكثــر مــن مئــة شـ ٍ
ـهيد مِ ــن املتظاهريــن ،ومــا يقــرب مــن أربعــة
آالف جريــح ،بعضهــم فــي حالـ ٍـة خطــرةٍ جـ ًدا ( .)1وفــي املوجــة الثانيــة
للتظاهــرات العراقيــة التــي انطلقــت يــوم  25أكتوبــر ُقتــل أكثــر مِ ــن
 60متظاهـ ًرا ،وأُصيــب أكثــر مــن ألفــي شــخص ( .)2عــاو ًة علــى مقتــل
وإصابــة العشــرات فــي موجـ ٍ
ـات جزئيـ ٍـة بــن املوجتــن ،وبعــد املوجــة
الثانيــة ،فــي كربــاء والنجــف وبغــداد ومــدن الوســط (.)3
ألي مِ ــن
وقــد نفــت احلكومــة العراقيــة رســم ًيا تعــرض قواتهــا األمنيــة ٍّ
احملتجــن بالرصــاص احلـ ّـي ،ون ّوهــت إلــى أنها ســتفتح حتقي ًقا موسـ ًعا
أن القناصــة
صحــة تقريــر رويتــرز ّ
حــول مقتــل املتظاهريــن ،ممــا يؤكــد ّ
الذيــن شــاركوا فــي قتــل املتظاهريــن مِ ــن امليليشــيات املنضويــة حتــت
مظلــة واليــة الفقيــه وليســت مِ ــن القــوات األمنيــة النظاميــة ( ،)4خاصــة
(((  :DWالعــراق :آخــر حصيلــة لضحايــا التظاهــرات بلغــت  100قتيــل وأربعــة آالف جريــح 5 ،أكتوبر2019م.
http://ksa.pm/nzs
(((  63 :DWقتيــا وآالف الجرحــى حصيلــة احتجاجــات العــراق خــال يوميــن 26 ،أكتوبــر2019مhttp:// .
ksa.pm/nzt
((( منظمــة العفــو الدوليــة ،العــراق :هجمــات مميتــة للقناصــة وترهيــب المحتجيــن وحملــة قمــع مكثفــة
ضدهــم 9 ،أكتوبــر2019م.
http://ksa.pm/noz
((( ســكاي نيــوز :الحكومــة العراقيــة تنفــي قتــل المتظاهريــن ..وتتحدث عن طــرف ثالــث 26 ،أكتوبر2019م.
http://ksa.pm/nzu
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فــي مجــزرة املوجــة األولــى لالنتفاضــة.

2منع اإلنترنت وحظر التجوالحيــث قامــت احلكومــة العراقيــة مبنــع اإلنترنــت فــي البــاد وحظــر
التجــوال يــوم اخلميــس  3أكتوبــر2019م ،خو ًفــا مِ ــن مظاهــرات
اجلمعــة  4أكتوبــر ( .)1لكـ ّـن آالف املتظاهريــن كســروا حظــر التجــوال
ونزلــوا إلــى مياديــن التظاهــر ،ممــا أفشــل القــرار احلكومــي فــي نهايــة
املطــاف ( ،)2وتكــررت إجــراءات حظــر التجــوال طيلــة أيــام االنتفاضــة،
وتكــرر فشــل منــع املتظاهريــن مِ ــن التظاهــر .فلــم ُ ْ
أي مِ ــن
تــد نف ًعــا ٌّ
تلــك الوســائل ملنــع الثائريــن مِ ــن مياديــن املظاهــرات فــي كافــة املــدن
العراقيــة تقري ًبــا ،واســتم ّر دو ّيهــا دون توقــف.

3-حمامات الدم

حتولــت مياديــن التظاهــر فــي العــراق إلــى حمامــات دم حســب تقاريــر
منظمــة العفــو الدوليــة ،فقــد مت ترهيــب املتظاهريــن وتهديدهــم
وعوائلهــم جســد ًيا َونفســ ًيا مِ ــن املالحقــةَ ،واالعتقــالَ ،والطــرد مِ ــن
ـال خــارج نطــاق
الوظائــف العامــة ،واالختطــاف ،وغيــر ذلــك مِ ــن أعمـ ٍ
القوانــن (.)3
(((  :DWالعــراق :المحتجــون يتحــدون حظــر التجــول وعــدد القتلــى فــي ارتفــاع 3 ،أكتوبــر2019مhttp:// .
ksa.pm/nzv
وبــي بــي ســي :مظاهــرات العــراق :الســلطات تحجــب اإلنترنــت ومواقــع التواصــل االجتماعــي وانتشــار
وســم #العراق_ينتفــض 3 ،أكتوبــر2019مhttp://ksa.pm/nzw .
((( بــي بــي ســي :مظاهــرات العــراق :آالف يكســرون حظــر التجــول فــي العاصمــة بغــداد ،وقتلــى ومئــات
الجرحــى فــي مصادمــات فــي كربــاء 29 ،أكتوبــر2019مhttp://ksa.pm/nzx .
((( منظمــة العفــو الدوليــة :العــراق :وقــوع مجموعــة مــن اإلصابــات الشــنيعة المميتــة بســبب اختــراق قنابــل
غــاز جديــدة مســيلة للدمــوع جماجــم المحتجيــن 31 ،أكتوبــر2019مhttp://ksa.pm/noy .
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4وبخصوص االنتفاضة اللبنانيةـإن ثمــة ميليشــيات تابعــة حلــزب اهلل نزلت واعتــدت على املتظاهرين
فـ ّ
فــي الســاحات ،عــاو ًة علــى التخويــن وتهــم التآمــر والعمالــة التــي
الحقــت املتظاهريــن مــن إعــام حــزب اهلل وموالــن لــه (.)1
وهــذا التعامــل مــع انتفاضتــي العــراق ولبنــان ،خاصــة االنتفاضــة
العراقيــة ،مِ ــن قبــل امليليشــيات واملستشــارين العســكريني التابعــن
إليــران ،حســب رويتــرز ،يتوافــق متــام االتفــاق مــع الطــرح الدينــي
واأليديولوجــي للنخبــة الدينيــة احلاكمــة فــي إيــران ،ورؤيتهــا فــي
الولــي الفقيــه ،وصوريــة االنتخابــات والســيادة الشــعبية،
منصوبيــة
ّ
وهــو مــا نقلنــاه آن ًفــا مِ ــن كالم مصبــاح يــزدي وغيره ،مما انســحب على
التعامــل العنيــف مــع املتظاهريــن رغــم انتمائهــم للمذهــب الشــيعي.

ً
ثالثا :موقف المرجعية الدينية في النجف

اختلــف موقــف النجــف عــن موقــف طهــران ،واتخــذ شـ ً
ـكل تصاعد ًيــا
ـان للنجــف جــاء
أن أش ـ ّد بيـ ٍ
مــع مــرور األحــداث .ولكــن مِ ــن املالحــظ ّ
بعــد اتهــام املتظاهريــن بالعمالــة مِ ــن قبــل املرشــد اإليرانــي علــي
خامنئــي ،فقــال آيــة اهلل السيســتاني –فيمــا اعتُبــر ر ًّدا علــى التدخــل
اإليرانــي« :-ال يحــق ألي جهــة أو طــرف إقليمــي أو دولــي مصــادرة
ّ
((( عربــي :21أنصــار حــزب اهلل و “أمــل” يعتــدون علــى متظاهريــن ببيــروت (شــاهد) 29 ،أكتوبــر2019م.
http://ksa.pm/np6
والحــرة“ :زعــران” حــزب اهلل يعتــدون علــى المتظاهريــن جنوبــي لبنــان 23 ،أكتوبــر2019مhttp://ksa. .
pm/np7
وأورينــت نيــوز :بالســكاكين والعصــي ..عناصــر مــن “حــزب اهلل” يعتــدون علــى المتظاهريــن اللبنانييــن
(فيديــو) 29 ،أكتوبــر2019م.
http://ksa.pm/np8
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إرادة العراقيــن» ( ،)1فــي إشــارةٍ إلــى اتهــام خامنئــي للمتظاهريــن
وأن املطالــب تنحصــر فــي الطــرق
بالعمالــة للخــارج ،وإثــارة الشــغبّ ،
القانونيــة فقــط.
وفــي نفــس ذلــك اليــوم الــذي قالــت فيــه املرجعيــة العليا –السيســتاني-
هــذا الــكالم ،وحــذرت مــن تدخــات خارجيــة تصــادر إرادة العراقيــن،
ـأن العــراق يتعــرض ملؤامــرة!
قــال خطيــب جمعــة طهــران بـ ّ
أن موقــف املرجعيــة العليــا
وإذا مــا تأملنــا تسلســل األحــداث ســنجد ّ
ثابــت وواضــ ٌح جتــاه تأييــد املظاهــرات ،بيــد أ ّنهــا فــي
فــي النجــف
ٌ
مؤسسـ ًة صلبــة ،وال ميكــن أ ْن تدخــل فــي اشـ ٍ
ـتباك
نفــس الوقــت ليســت َّ
ـوح مــع اإليرانيــن غيــر محمــود العواقــب بالنســبة لهــا ،وكذلــك مــع
مفتـ ٍ
امليليشــيات العســكرية علــى األرض.
ففــي يــوم اجلمعــة املوافــق  4أكتوبــر بعــد أحــداث املوجــة األولــى
لالنتفاضــة ،قالــت املرجعيــة العليــا فــي خطبــة اجلمعــة« :يجــب تــدارك
«إن هنــاك
األمــور قبــل فــوات األوان» .وبخصــوص العنــف قالــتَّ :
اعتــداءات مرفوضــة ومدانــة علــى املتظاهرين الســلميني وعلى القوات
األمنيــة .وعلــى احلكومــة أ ْن تغيــر نهجهــا فــي التعامــل مــع مشــاكل
البلــد .علــى احلكومــة النهــوض بواجباتهــا وأن تقــوم مبــا فــي وســعها
لتحســن اخلدمــات العامــة وتوفيــر فــرص العمــل للعاطلــن عــن العمــل
واالبتعــاد عــن احملســوبيات فــي الوظائــف العامــة واســتكمال ملفــات

((( شــفقنا ،ســماحة الســيد السيســتاني “دام ظلــه” :ال يحــق ألي جهــة أو طــرف إقليمــي أو دولــي
مصــادرة إرادة العراقييــن 1 ،نوفمبــر2019مhttp://ksa.pm/nmn .
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املتهمــن بالتالعــب باألمــوال العامــة وســوقهم إلــى العدالــة» (.)1
وفــي يــوم اجلمعــة  11أكتوبــر ،قــال الشــيخ عبــد املهــدي الكربالئــي،
ممثــل آيــة اهلل الســيد علــي السيســتاني خــال خطبــة صــاة اجلمعــة
إن «احلكومــة وأجهزتهــا األمنيــة مســؤول ٌة عــن الدمــاء
فــي كربــاء َّ
الغزيــرة التــي أريقــت فــي مظاهــرات األيــام املاضيــة» ،محــد ًدا مهلــة
أســبوعني للســلطات كــي تعلــن نتائــج حتقيقاتهــا (.)2
وفــي خطبــة اجلمعــة  25أكتوبــر وهــو يــوم نشــوب املوجــة الثانيــة
«إن اإلصــاح
لالنتفاضــة ،قالــت املرجعيــة فــي خطبــة اجلمعــةَّ :
احلقيقــي ،والتغييــر املنشــود إلدارة البــاد ينبغــي أ ْن يكــون بالطــرق
الســلمية .وينبغــي مكافحــة الفســاد ،وإلغــاء امتيــازات كبــار املســؤولني.
إن تقريــر جلنــة التحقيــق بشــأن التظاهــرات الســابقة لــم يحقــق
ّ
الهــدف املرتقــب منــه ،ولــم يكشــف عــن احلقائــقَ ،ومِ ــن هــذا املنطلــق
نطالــب بتشــكيل هيئـ ٍـة قضائيـ ٍـة مســتقلة ،ملتابعــة أحــداث التظاهــر،
ـون انتخابـ ٍ ّـي جديــد .وينبغــي
وحصــر الســاح بيــد الدولــة ،وسـ ّـن قانـ ٍ
التصــدي للتدخــات اخلارجيــة فــي شــؤون البــاد ،بقــوة» (.)3
((( مونــت كارلــو الدوليــة :العــراق :المرجعيــة الدينيــة الشــيعية العليــا تدعــو الحكومــة لتغييــر نهجهــا فــي
التعامــل مــع مشــاكل البلــد 4 ،أكتوبــر2019مhttp://ksa.pm/nng .
وشــفقنا :موقــف ســماحة الســيد السيســتاني (دام ظلــه) مــن األحــداث الجارية فــي العــراق 4 ،أكتوبر2019م.
http://ksa.pm/nnh
((( السيســتاني :الحكومــة “مســؤولة عــن الدمــاء الغزيــرة” فــي احتجاجــات العــراق 11 ،أكتوبــر2019م.
http://ksa.pm/nni
وراجع موقع السيستاني على هذا الرابط/26350/https://www.sistani.org/arabic/archive :
((( إيليفنــت نيــوز :بعــد مقتــل اثنيــن مــن المتظاهريــن السيســتاني يدعــو قــوات األمــن العراقيــة بضبــط
النفــس 25 ،أكتوبــر2019م.
http://ksa.pm/nnl
وراجع خطبة السيستاني على موقعه الرسمي/26351/https://www.sistani.org/arabic/archive :
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أن املرجعيــة طالبــت فــي هــذه اخلطبــة بالتصــدي للتدخــات
ورغــم ّ
أن املرشــد اإليرانــي تكلــم فــي الشــأن العراقــي
اخلارجيــة بقــوةّ ،إل ّ
خطــاب لــه يــوم األربعــاء  30أكتوبــر ،وحســب موقعــه الرســمي
فــي
ٍ
فقــد «أوصــى احلريصــن علــى البلديــن بــأن يعاجلــوا أعمــال الشــغب
املــدارة مِ ــن قبــل أمريــكا والكيــان الصهيونــي» (.)1
وفي خطبة اجلمعة األول مِ ن نوفمبر أكدت املرجعية العليا نصيحتها
للدولــة بعــدم اســتعمال العنــف ضــد املتظاهريــن ،وعــدم الــز ّج بالقــوات
اإليرانــي،
األمنيــة فــي مواجهــة الشــباب ،ونــددت باطن ًيــا بالتدخــل
ّ
خاصــة تصريحــات املرشــد األعلــى الــذي وصــف فيهــا أحــداث العــراق
«إن املرجعيــة الدينيــة جتــدد
بأعمــال الشــغب ،فقالــت املرجعيــةَّ :
التأكيــد علــى موقفهــا املعــروف مِ ــن إدانــة التعــرض للمتظاهريــن
الســلميني وكل أنــواع العنــف غيــر املبــرر ،وضــرورة محاســبة القائمــن
بذلــك ،وتُش ـ ّدد علــى اجلهــات املعنيــة بعــدم الــز ّج بالقــوات القتاليــة
بــأي مــن عناوينهــا فــي التعامــل مــع االعتصامــات والتظاهــرات
ّ
إن احتــرام إرادة
الســلمية ،خشــية االجنــرار إلــى مزيـ ٍـد مِ ــن العنــفَّ .
اإلداري لبلدهــم مِ ــن خــال
العراقيــن فــي حتديــد النظــام السياسـ ّـي َو
ّ
إجــراء االســتفتاء العــام علــى الدســتور واالنتخابــات الدوريــة ملجلــس
النــواب هــو املبــدأ الــذي التزمــت بــه املرجعيــة الدينيــة وأكــدت عليــه
أن اإلصــاح وإ ْن كان
منــذ تغييــر النظــام الســابق ،واليــوم تؤكــد علــى ّ
أن مــا
ضــرور ًة حتميــة ـ كمــا جــرى احلديــث عنــه أكثــر مِ ــن مــرة ـ إال َّ
يلــزم مِ ــن اإلصــاح ويتعــن إجــراؤه بهــذا الصــدد موكــو ٌل ً
أيضــا إلــى
((( موقــع خامنئــي :اإلمــام الخامنئــي فــي مراســم تخريــج دفع ـٍة ِمــن طــاب جامعــات الضبــاط للجيــش:
تحقّــق مطالــب النّــاس المحقّــة فــي العــراق ولبنــان متــاح ضمــن األطــر القانونيّــة حصـ ًـراhttp://ksa.pm/ .
np9
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اختيــار الشــعب العراقــي بــكل أطيافــه وألوانــه مِ ــن أقصــى البلــد إلــى
أي
ألي شـ ٍ
ـخص أو مجموعـ ٍـة أو جهـ ٍـة بتوجــه معــن أو ّ
أقصــاه ،وليــس ّ
طـ ٍ
ـرف إقليمــي أو دولــي أ ْن يصــادر إرادة العراقيــن فــي ذلــك ويفــرض
رأيــه عليهــم» (.)1
ولــم يختلــف موقــف املراجــع اآلخريــن عــن موقــف السيســتاني ،إذ
قــال ممثــل آيــة اهلل النجفــي« :موقفنــا جتــاه املظاهــرات فــي العــراق
واحلكومــة العراقيــة والتحديــات التــي تواجــه العــراق هــو نفســه مــا مت
إن النجــف
عرضــه عبــر خطــب اجلمعــة املقامــة فــي العتبــة احلســينيةَّ .
األشــرف لطاملــا شــخصت األخطــاء فــي الدولــة العراقيــة ولفتــت انتباه
املســؤولني فيهــا إلــى هــذه األخطــاء وضــرورة إيجــاد احللــول املناســبة
لهــا ،والبــد مــن إيجــاد احللــول الصحيحــة واملناســبة لهــذه املشــاكل
وتأمــن احليــاة الكرميــة للمواطــن العراقــي» (.)2
بيــان للمرجعيــة الدينيــة يــوم الســبت  9نوفمبــر2019م ،نفــت
وفــي ٍ
ـاق بــن املرجعيــة والقــوى
فيــه مــا تــردد فــي وســائ َل إعالم َّيــة عــن اتفـ ٍ
السياسـ َّية إلبقــاء حكومــة عبــد املهــدي ،وإنهــاء االحتجاجــات اجلارية،
أن موقــف املرجعيــة الدينيــة جتــاه االحتجاجــات الشــعبية
وأ ّكــد البيــان َّ
والتعامــل معهــا واالســتجابة ملطالــب احملتجــن هــو مــا أعلنــت عنــه
بوضــوح فــي خطــب اجلمعــة ،وقــد أبلغتــه جلميــع َمــن اتصلــوا بهــا بهذا
الشــأن .وكل مــا يُنســب إليهــا خــاف ذلــك فهــو لغــرض االســتغالل
السياســي مِ ــن قبــل بعــض اجلهــات واألطــراف وال أســاس لــه مِ ــن
ّ
((( شــفقنا :ســماحة الســيد السيســتاني “دام ظلــه” :عــدم زج القــوات القتاليــة فــي مواجهــة التظاهــرات
الســلمية ،وليــس ألي جهــة أو طــرف إقليمــي أو دولــي مصــادرة إرادة العراقييــن 1 ،نوفمبــر2019مhttp:// .
ksa.pm/nnj
وكالــة أنبــاء الحــوزة ،ممثــل آيــة اهلل النجفــي :موقفنــا تجــاه المظاهــرات العراقيــة يطابــق لمــا
(((
عــرض عبــر خطــب الجمعــة فــي الصحــن الحســيني 26 ،أكتوبــر2019م.
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الصحــة (.)1
ّ

وصــدر بيــان للمرجعيــة يــوم االثنــن  11نوفمبــر2019م ،بعــد اســتقبال
آيــة اهلل السيســتاني للســيدة جينــن هينيــس بالســخارت رئيســة بعثــة
األمم املتحــدة فــي العــراق (يونامــي) ،جــاء فيــه تأكيــد املرجعيــة علــى
وأن املتظاهريــن لــن يرجعــوا إلــى بيوتهــم
حــقّ النــاس فــي التظاهــرّ ،
حتــى تتحقــق مطالبهــم احل ّقــة ،ومنْــع التدخــل اخلارجــي ،وقــال آيــة
اهلل السيســتاني« :إنــه ال ميكــن أ ْن يســتمر احلــال علــى مــا كان عليــه
قبــل االحتجاجــات األخيــرة» (.)2
أن املرجعيــة كــررت التأكيــد علــى رفــض التدخــل اخلارجــي،
ونالحــظ ّ
ألن املرجعيــة
وعلــى حــقّ النــاس فــي التظاهــر الســلمي ،وذلــك َّ
إن أعــداد القتلــى
استشــعرت احلــرج مِ ــن النــاس واحملتجــن ،إذ َّ
واملصابــن كبيــرةٌ جـ ًدا ،ممــا وضــع املرجعيــة فــي مواجهــة املتظاهريــن
الذيــن طالبــوا بفتــوى مِ ــن املرجعيــة حتميهــم مِ ــن بطــش القــوات
األمنيــة ،وامليليشــيات املواليــة إليــران.
وتتمثــل أه ـ ّم النقــاط التــي ر ّكــزت عليهــا املرجعيــة العليــا فــي كافــة
خطــب اجلمعــة وبياناتهــا ،فــي النقــاط التاليــة:
العراقي.
1منع تدخل األطراف اخلارجية في الشأنّ
ٍ
ٍ
مســتقلة للتحقيــق ومتابعــة ســير
قضائيــة
جلــان
ٍ
2تشــكيل((( شــفقنا ،تصريــح لمصــدر مســؤول فــي مكتــب ســماحة الســيد (دام ظلّــه) حــول بعــض مــا ُنشــر فــي
وســائل اإلعــام 9 ،نوفمبــر2019م.
http://ksa.pm/nnk
((( موقــع آيــة اهلل السيســتاني ،اســتقبال ســماحة الســيد (دام ظلــه) لرئيســة بعثــة األمــم المتحــدة فــي
العــراق 11 ،نوفمبــر2019م.
http://ksa.pm/nte
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املظاهــرات.
3نبذ العنف جتاه املتظاهرين ،والعكس.4حصر السالح بيد الدولة العراقية.5عدم الزج بالقوات األمنية في وجه املتظاهرين.6ينبغي تلبية مطالب احملتجني املشروعة.فــي حــن لــم جنــد فــي خطــاب املرجعيــة ،أ ّيــة مفــردات متعلقــة بالتآمر
والعمالــة ،وأحــداث الشــغب ،والتشــيع البريطانــي ،واأليــادي الصهيــو-
أمريكيــة ،علــى نحــو مــا جــاء فــي خطــب وبيانــات النخــب الدينيــة
اإليرانيــة.
ولكــن ال يُتوقــع أ ْن مي ّتــد موقــف املرجعيــة العليــا فــي النجــف ملــا هــو
أبعــد مِ ــن التنديــد وإصــدار البيانــات ،كمــا حــدث فــي أحـ ٍ
ـداث ســابقة،
كمظاهــرات البصــرة التــي جوبهــت بالرصــاص احلـ ّـي ( ،)1وغيرهــا مِ ــن
تظاهـ ٍ
ـرات التزمــت فيهــا املرجعيــة بالبيانــات والتنديــد فقــط؛ ذلــك
أن املرجعيــة الدينيــة فــي العــراق ذات سـ ٍ
ـلطة روحيـ ٍـة علــى الساســة
ّ
والسياســة ،وال واليــة لهــا علــى الشــأن العام باملفهــوم الوالئي اإليراني،
مؤسســات الدولــة الصلبــة التــي ميكــن
مؤسس ـ ًة مِ ــن َّ
وليســت كذلــك َّ
أ ْن تتحــدى بعــض امليليشــيات املســلحة التابعــة إليــران ،ولــذا تدعــو
املرجعيــة دو ًمــا حلصــر الســاح بيــد الدولــة .باإلضافــة إلــى تشــابك
بعــض املصالــح والنفــوذ لرجــال الديــن ،مبــا يُهــدد شــبكات املصالــح
االقتصاديــة والسياســ ّية برمتهــا إذا حدثــت تغييــرات جوهريــة فــي
العراقــي وأمنــاط العالقــة بــن الفقهــاء والساســة
صلــب الدســتور
ّ
املُش ـ ّكلة منــذ 2003م وحتــى اليــوم!
((( اإلمــام الحســين ،المرجعيــة العليــا تعلــن عــن قلقهــا البالــغ إزاء األوضــاع فــي البصــرة وترفــض إطــاق
الرصــاص علــى المواطنيــن 7 ،ســبتمبر2018مhttp://ksa.pm/nnp .
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وفــي هــذا الســياق جــاء قــرار احلكومــة اإليران ّيــة بإيقــاف الرحــات
الدينيــة إلــى املــزارات الدينيــة الشــيعية فــي العــراق وكأنــه تأدي ًبــا
للنجــف علــى موقفهــا املســاند للمتظاهريــن.
ـدر فــي بعثــة املرشــد اإليرانــي
فقــد نقــل التلفزيــون اإليرانــي عــن مصـ ٍ
أن «األمــن غيــر متوفــر فــي الوقــت الراهــن حلضــور
علــي خامنئــي َّ
الــزوار اإليرانيــن» ( ،)1فرمبــا يكــون هــذا جــزءٌ مِ ــن رسـ ٍ
ـالة للمرجعيــة
ـأن اســتمرار التظاهــرات يعنــي ضع ًفــا فــي واردات املــزارات
العليــا بـ َّ
الدينيــة فــي النجــف وكربــاءَ ،ومِ ــن ثَــ َّم تأثــر الوضــع االقتصــادي
إن املــوارد املاليــة للمــزارات
للمرجعيــات الدينيــة العراقيــة ،حيــث ّ
الشــيعية فــي النجــف وكربــاء تعتمــد فــي األســاس علــى كثافــة
الســياح اإليرانيــن .وحــدث مثــل هــذا تاريخ ًيــا ،فعندمــا وص ـ َل رضــا
خــان (1944 -1878م) إلــى الســلطة فــي إيــران ســنة 1925م ،منــ َع
الــز ّوار اإليرانيــن مِ ــن زيــارة النجــف وكربــاء ،وأوقــف الدعــم املالــي
حلــوزة النجــف ،وهــو مــا ســبب معانــا ًة كبيــر ًة لعلمــاء الديــن وكيفيــة
توفيــر املــوارد املاليــة ،لإلنفــاق علــى املــدارس احلوزويــة والطــاب،
ً
شــروطا
واملشــروعات القائمــة التابعــة للمرجعيــة .ووضــع الشــاه
للموافقــة علــى إعــادة إرســال األمــوال ،منهــا معرفــة األشــخاص الذيــن
تُنفــق عليهــم تلــك األمــوال ،وقــد اشــتكى املرجــع األصفهانــي ،وامليــرزا
وأن
النائينــي عــدم وصــول األمــوال واحلقــوق الشــرعية مــن إيــرانَّ ،
مــا يصلهــم فقــط مِ ــن أفغانســتان وزجنبــار ،فحصــل إربـ ٌ
ـاك واض ـ ٌح
فــي الوضــع املالــي تسـ ّبب مبــرور الوقــت فــي هجــرة عـ ٍ
ـدد مِ ــن طــاب
وانخفــض عــدد الدارســن بشــكل ملحــوظ .وعندمــا زار
احلــوزة،
َ
((( الجزيــرة نــت ،بســبب االحتجاجــات ..إيــران توقــف الرحــات الدينيــة إلــى العــراق 3 ،نوفمبــر2019م.
http://ksa.pm/npl
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ـيرازي
ناصــر الديــن شــاه (1896-1831م) النجــف ،رفــض امليــرزا الشـ
ّ
أن باقــي فقهــاء النجــف رحبــوا بــه ،وتوتــرت
االجتمــاع بــه ،فــي حــن َّ
عالقتهــم بالشــيرازي بســبب موقفــه املتع ّنــت مِ ــن الشــاه ،خشــية مــن
العواقــب االقتصاديــة احملتملــة ملوقــف الشــيرازي (.)1
وبعبــارة أحــد املفكريــن الشــيعة« :فاقتصاديــات النجــف وصورتهــا
كمركــز فــي العــراق وإيــران ،ومتيزهــا عــن باقــي املــدن في ظل الســلطة
العثمانيــة كانــت إلــى حـ ٍـد كبيـ ٍـر ثمــر ًة مِ ــن ثمــار مثــل هــذه الزيــارة التــي
يقــوم بهــا زعمــاء وأشــخاص بــارزون ،وتكفــي قــراءة ســريعة لتاريــخ
أن املشــروعات العمرانيــة املهمــة التــي جــرت
املــدن املقدســة الكتشــاف ّ
فيهــا كانــت ثمــر ًة لزيــارات زعمــاء مــن هــذا النــوع ،وال ســ َّيما مــن
ملــوك وأمــراء إيــران» (.)2

اإليرانــي مبنــع الــزوار اإليرانيــن مِ ــن
فــإن القــرار
وعلــى ك ّل حــال ّ
ّ
الســفر إلــى املــزارات الشــيعية فــي العــراق يحمــل رســال ًة إلــى املرجعية
العليــا فــي النجــف ،وإلــى األعيــان والتجــار واملســؤولني فــي النجــف
ـي بالتظاهــرات وفاعليتهــا ،وزيــادة
وكربــاء ،وكذلــك فيــه إقــرا ٌر ضمنـ ّ ٌ
ٌ
ـتهدف
ـأن الوجــود والنفــوذ اإليرانـ ّـي مسـ
رقعتهــا ،وفيــه كذلــك إقــرا ٌر بـ ّ
حتــى فــي قلــب العواصــم الشــيعية.

دين مستقلون َوإصالحيون
ً
رابعا :رجال ٍ

هنــاك عــد ٌد كبي ـ ٌر مِ ــن رجــال الديــن غيــر التابعــن ملرجعيــة النجــف،

((( راجــع :محمــد الســلمي ،ومحمــد الصيــاد :الفقيــه والديــن والســلطة ،ط /مركــز الخليــج العربــي للدراســات
اإليرانية2017م ،ص.22 -21
((( توفيــق الســيف ،ضــد االســتبداد ..الفقــه السياســي الشــيعي فــي عصــر الغيبــة ،ط /المركــز الثقافــي
العربــي 1999م ،ص.17
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وال احملســوبني كل ًيــا علــى الدولــة اإليرانيــة ،ســاندوا التظاهــرات،
وبعضهــم شــارك فيهــا.
فرجــل الديــن اللبنانــي الشــيخ ياســر عــودة –أحــد رجــال الديــن
اإلصالحيــن َومِ ــن تالمــذة حســن فضــل اهلل ،أعلــن تضامنــه مِ ــن
أول يــوم مــع التظاهــرات اللبنانيــة والعراقيــة ،وشــارك بنفســه فــي
انتفاضــة اللبنانيــن يــوم  17أكتوبــر2019م (.)1
وفــي االنتفاضــة األولــى للعراقيــن  1أكتوبــر2019م ،قال الشــيخ ياســر
عــودة« :هــل حكومــة احلســن تنهــب؟ هــل حكومــة احلســن ســارقة؟
حكومــة احلســن تقتــل النــاس بــدم بــارد؟» ( ،)2فــي إشــارةٍ إلــى الفســاد
املستشــري فــي احلكومــة العراقيــة.
وبعدمــا تعــرض عــد ٌد مِ ــن املتظاهريــن للمضايقــات والعنــف فــي لبنــان
قــال عــودة« :ســا ٌم لــك ّل الشــباب املنتفــض ،فهــم أحــرار لبنــان .أقــول
لهــم :اســتمروا مهمــا كان الضغــط كبي ًرا ،والتهديــد عظي ًما ،على األقل
كــي ال يلعنكــم أبناؤكــم ،كمــا فعــل أبناؤنــا ألننــا كنــا أزال ًمــا للزعمــاء فــي
طوائفنــا .إننــي أقــف مــع الشــباب حتــى لــو كانــوا علمانيني ،مســيحيني،
ألن احلــقّ هــو أ ْن
دروز ،علويــن ،س ـنّة ،ومهمــا كانــوا ســأبقى معهــم؛ ّ
يأخــذ اإلنســان ح ّقــه حتــى ولــو كان كاف ـ ًرا ،هكــذا تعلمنــا مــن اإلمــام
علـ ّـي» (.)3
((( راجع :رسالة إلى ثوار لبنان ،منشور على يوتيوب بتاريخ  21أكتوبر2019م.
https://www.youtube.com/watch?v=Zl1vJwZR6j0
((( راجــع :الصفحــة الرســمية للشــيخ ياســر عــودة علــى الفيــس بــوك ،فيديــو بتاريــخ 17 :أكتوبــر2019م.
http://ksa.pm/nti
ـام علــى المحتجيــن 10 ،نوفمبــر2019مhttp:// .
((( جنوبيــة :بالفيديــو الشــيخ عــودة ً
رافضــا التخويــن :سـ ٌ
ksa.pm/ntc
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ور ّد الشــيخ ياســر عــودة علــى أحــد فقهــاء واليــة الفقيــه الذيــن حرمــوا
«دفــن شــهداء االنتفاضــة املقتولــن برصــاص قــوات األمــن ،فــي
مقابــر املســلمني ألنهــم مرتديــن علــى الدولــة اإلســامية» ( ،)1والدولــة
اإلســامية املــرادة – َوف ًقــا للوالئيني-هــي إيــران ،واســتنكر عمليــة
التشــويه األخالقــي ،والتســقيط الدينــي الــذي يتعــرض لــه املنتفضــون،
قائــا« :أنــا عمي ـ ٌل للفقــراء ،أنــا عمي ـ ٌل للمســتضعفني» (.)2
وأعلــن املرجــع الدينــي الشــيخ محمــد اليعقوبــي زعيــم حــزب الفضيلة،
أن مِ ــن أغلــى الثمــرات
دعمــه للتظاهــرات ،وقــال فــي بيـ ٍ
ـان لــه« :أعتقــد َّ
التــي حققتهــا نهضــة الشــباب الواعــي الغيــور فــي انتفاضــة التحريــر
هــي اســتعادة ال ُهو َّيــة الوطن َّيــة التــي ســلبها الطائفيــون والفاســدون
والعمــاء حتــى أفقدونــا األمــل بإحيائهــا وأجبــروا الكثيــر مِ ــن أبنــاء
الوطــن علــى الهجــرة منــه تاركــن أهلهــم وذكرياتهــم وعيونهم شــاخصة
إلــى مــن خلفهــم» .ورفــض العنــف ضــد املتظاهريــن فقــال« :أمــا
اإلصــرار علــى سياســة القمــع واســتعمال العنــف فإنــه ال يجــدي نف ًعــا
بــل يج ـ ّر البــاد والعبــاد إلــى الهاويــة ،وإنكــم ال تســتطيعون هزميــة
شــباب يُقدِ مــون علــى املــوت ويتلقــون الرصــاص بصــدور عاريــة» (.)3
أن بيانــه
واليعقوبــي وإ ْن كان محســو ًبا علــى نخبــة احلكــم العراقيــة ّإل ّ
أن املتظاهريــن أجبــروا الداخــل العراقــي الدينـ ّـي برمتــه علــى
يؤكــد ّ
وطنــي،
أن التظاهــرات محــ ّل إجمــاع
أ ْن يعلــن دعمهــم ،ممــا يؤكــد ّ
ّ
وأن مفــردات العمالــة والتخويــن لــم تتوجــه صــوب املتظاهريــن مِ ــن
ّ
((( ياســر عــودة ،لمــاذا تخلقــون الفتــن بيــن أبنــاء الشــعب الواحــد؟ ،منشــور علــى صفحتــه الرســمية علــى
فيــس بــوكhttp://ksa.pm/nth .
((( المرجع نفسه.
ـان للشــيخ اليعقوبــي مرشــد حــزب الفضيلــة يتملــق بــه انتفاضــة تشــرين الباســلة،
((( البديــل العراقــي ،بيـ ٌ
 31أكتوبــر2019مhttp://ksa.pm/nnm .
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مرجعيـ ٍ
ـات دينيـ ٍـة معتبــرة داخليــة ،بــل ُجلّهــا مِ ــن خــارج احلــدود!

َومِ ــن رجــال الديــن العراقيــن اإلصالحيــن الذيــن ســاندوا املظاهــرات
الشــيخ ميثــاق العســر ،الــذي دافــع عــن حــقّ املتظاهرين ،وانتقــد تعامل
اإليرانيــن مــع االنتفاضــة العراقيــة ،وحاكمهــم إلــى مقــوالت اخلمينـ ّـي
ورفاقــه فــي الثــورة والدولــة ،وأورد بعــض نصــوص اخلمينــي الــذي كان
يلقيهــا فــي أتباعــه أثنــاء الثــورة اإليرانيــة ويدعوهــم فيهــا لإلضــراب
والتظاهــر وإيقــاف احليــاة العا ّمــة.

َومِ ــن املراجــع الذيــن دعمــوا التظاهــرات وطالبــوا بإقالــة احلكومة املرجع
درس له« :إنه مع شــديد األســف ُوضع
الديني كمال احليدري ،فقال في ٍ
الشــعب العراقــي فــي محنـ ٍـة أخــرى ال تقــل خطــور ًة عــن ســابقتها ،حيــث
استحكمت طبق ٌة فاسدةٌ على مقدرات األوضاع السياس َّية َواالقتصاد ّيَة
َواالجتماع َّيــة ،أوجــدت لــدى األمــة حالـ ًة مِ ــن اليأس واإلحبــاط في وطنه.
ـت مــرا ًرا فــي الســنوات املاضيــة إلــى تفشــي حالــة الفســاد التــي
لقــد ن ّبهـ ُ
تعيشــها الطبقــة احلاكمــة بــكل اجتاهاتهــا ومكوناتهــا وتياراتهــا وأحزابها
ديني
معممـ ًة في احليــاة العامة للبلــد دون ّ
والتــي أصبحــت حالـ ًة َّ
أي ٍ
رادع ٍ ّ
أو قانونـ ّـي .ومــا املظاهــرات التــي خرجــت وســتخرج إال مبثابــة ر ّد فعـ ٍـل
طبيعـ ٍ ّـي علــى هــذه احلالــة .إننا نعلــن وقوفنا الكامل مع مطالب احملتجني
فــي القضــاء علــى هــذه الطبقة احلاكمــة ،ونطالب الشــعب العراقي بعدم
ألي جهـ ٍـة فاســدة شــاركت فــي الفســاد بــكل مكوناتهــا ومختلــف
الســماح ّ
ألي
مرجعياتهــا ،لركــوب املوجــة ،نطالــب الشــعب العراقــي بعــدم الســماح ّ
جهـ ٍـة فاســدة شــاركت فــي احلكومــات الفاســدة بركــوب املوجــة وتضييــع
املطالــب احلقة للمتظاهريــن» (.)1
((( راجــع :الســيد كمــال الحيــدري يدعــو إلــى إســقاط الطبقة الحاكمة فــي العراق ويتضامن مــع المتظاهرين،
منشور على يوتيوب بتاريخ  23أكتوبر2019مhttps://www.youtube.com/watch?v=ksHxylhjzQY .
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َومِ ــن املؤيديــن ً
أيضــا رجــل الديــن محمــد حســن األمــن ،الــذي أ ّيــد
ـأن الدولــة املدنيــة باتــت مطل ًبــا
تظاهــرات اللبنانيــن والعراقيــن ،وقــال بـ ّ
شــعب ًّيا للجميــع (.)1

اإليرانــي واتهمــوه بالوقــوف وراء قمــع
َومِ ــن الذيــن هاجمــوا املرشــد
ّ
الشــعبني العراقــي واللبنانــي الشــيخ صبحــي الطفيلــي ( ،)2واتهــم إيــران
بتخريــب العــراق ولبنــان (.)3
َومِ ــن املراجــع املؤيديــن للتظاهــرات منــذ أول يــوم املرجــع الدينـ ّـي تقــي
املدرســي ( ،)4الــذي طالــب رجــال الديــن بتوجيــه احلكومــة والوقــوف
بجانــب النــاس ( ،)5وقــد جــدد تأييــده للتظاهــرات بعــد أحــداث العنــف
((( جنوبية :محمد حسن األمين يحي االنتفاضة البيضاء 4 ،نوفمبر2019مhttp://ksa.pm/nnr .
أن ينشـ ّق عليــه ،ولــه
ـي ،ولــد ســنة 1948م ،وهــو أول أميـ ٍ
((( هــو رجــل ديـ ٍ
ـن عــام لحــزب اهلل ،قبــل ْ
ـن لبنانـ ٍّ
ـات كثيــرة علــى العمــل
ـ
مالحظ
ـه
ـ
ول
ـن.
ـ
واليم
ـراق
ـ
والع
ـوريا
ـ
س
ـي
ـ
ف
اهلل
ـزب
ـ
وح
ـران
ـ
إي
ـل
ـ
لتدخ
ـف مناهضــة
مواقـ َ
ٌ
ـي لحــزب اهلل.
السياسـ ّ
خصمــا وللمظلــوم عونًــا» ،منشــورة علــى يوتيــوب
((( راجــع :خطبــة الجمعــة « :2019/11/1وكونــا للظالــم
ً
بتاريــخ  1نوفمبــر2019م.
http://ksa.pm/ntf
َوعــن مواقفــه القديمــة مــن إيــران ،راجــع :بيــروت أوبزيرفــر ،صبحــي الطفيلــي ٣ :دول يحكمهــا شــيعة..
وهــذا هــو حالهــا 25 ،أغســطس2018مhttp://ksa.pm/ntg .
ـيرازي ،قبــل تشــظي
((( هــو مرجـ ٌ
ـي ،ولــد فــي كربــاء ،ســنة 1945م ،وكان ُمن ّظـ ًـرا للتيــار الشـ ّ
ـي عراقـ ّ
ـع دينـ ٌّ
التيــار وانشــقاقه عنــه بعــد وفــاة محمــد مهــدي الشــيرازي .راجــع :الســيرة الذاتيــة علــى الموقــع الرســمي
للســيد محمــد تقــي المدرســي ،علــى هــذا الرابــطhttp://ksa.pm/ntb :
وراجــع بعــض أفــكاره ،فــي :بــدر اإلبراهيــم ومحمــد الصــادق ،الحــراك الشــيعي فــي الســعودية ،ط/1
الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر  2013م ،ص 86ومــا بعدهــا.
((( وكالــة أنبــاء الحــوزة ،آيــة اهلل المدرســي يحــدد أبــرز أســباب المظاهــرات ويدعــو العلمــاء لتوجيــه الحكومــة
والوقــوف مــع الناس 13 ،أكتوبــر2019مhttp://ksa.pm/nnv .
الضغــط لتصحيــح مســار الدولــة
ووكالــة أنبــاء الحــوزة ،المدرســي :آيــة اهلل المدرســي :ضــرورة وجــود قــوى َّ
وتنظيــم الجماهير 26 ،أكتوبــر2019مhttp://ksa.pm/nnw .
والمدرســي :كنــز األمــوال وســلب حقــوق النــاس ســبب دمــار البــاد 13 ،أكتوبــر2019مhttp://ksa.pm/ .
nnx
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ـرات مِ ن املعممني ورجال الدين الشــيعة شــاركوا
األخيرة ( .)1وهناك عشـ ٌ
فــي تظاهــرات لبنــان والعــراق ،ضــد الهيمنــة العراقيــة والنخــب احلاكمــة
(.)2
تيــارات شــيعية عريضــة ســاندت املتظاهريــن ،وانتقــدت
وهنــاك
ٌ
التدخــات اإليرانيــة ،مثــل التيــار الشــيرازي ،فقــد أصــدر املرجــع الدينــي
«يؤســف للعــراق هذا
صــادق الشــيرازي زعيــم الشــيرازيني بيا ًنــا جاء فيهَ :
أ ْن يصبــح أتو ًنــا للقتلــى واجلرحــى للمؤمنــن .إ ّننــي وفــي هــذه املأســاة
اجلاريــة واألليمــة أُوصــي اجلميــع بالســعي احلثيــث إليقاف هــذه املجازر
التــي ينــدى لهــا جبــن التاريــخ .كمــا أُوصــي احلكومــة واجليش والشــرطة
واألمــن لفســح املجــال للمظاهــرات الســلمية أ ًّيــا كانــت ،واملســارعة إلــى
تنفيــذ مطالــب املتظاهريــن الكــرام وتــرك املســاس بهــم ،كمــا كان يصنــع
أميــر املؤمنــن عليــه الصــاة والســام أ ّيــام حكومتــه العظيمــة العادلــة
والفضيلــة .كمــا أُوصــي الشــعب العراقــي األبـ ّـي واملظلــوم واملثابــر الــذي
عانــى ومنــذ العقــود العديــدة األخيــرة عبــر احلكومــات الظاملــة كل حيـ ٍـف
واســتبداد وطغيــان بااللتــزام فــي املظاهرات (بالســلمية) وبكل تأكيــد ،أ ْن
ال يســمحوا بــكل إصــرار بــأ ْن ّ
يتوغــل فــي صفوفهــم مــن يشـ ّوهون ســمعة
هــذا الشــعب الغيــور» (.)3
((( وكالــة أنبــاء الحــوزة ،آيــة اهلل المدرســي يجــدد دعمــه للمظاهــرات الســلميّة ويح ـ ّذر مــن التأثــر بإعــام
الفتنــة 10 ،نوفمبــر2019م.
http://ksa.pm/npa
((( جنوبيــة ،رغــم االضطهــاد رجــال الديــن الشــيعة يشــاركون فــي الحــراك 10 ،نوفمبــر2019مhttp:// .
ksa.pm/nnt
َوراجــع :جنوبيــة ،الشــيخ كاظــم ياســين للشــيعة :ممنــوع يكــون فيــه ضربــة عصايــة 31 ،أكتوبــر2019م.
http://ksa.pm/nnu
((( الشــيرازي نــت :بيــان ســماحة المرجــع الشــيرازي حــول المظاهــرات األخيــرة فــي العــراق واألحــداث
الفجيعــة التــي تلتهــا 30 ،صفر1441هجــريhttp://ksa.pm/nnq .
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أن النخبــة الدينيــة اإليرانيــة احلاكمــة هي وحدها
ونخلُــص مِ ــن هــذا كلّــه َّ
مــن تــرى فــي التظاهــرات تآمـ ًرا ،وعمالـ ًة ،وأنهــا ممولـ ٌة مِ ــن قــوى دول َّيــة
لكــن النخــب الدينيــة احملليــة التقليديــة واإلصالحيــة فــي
َوإقليم َّيــةّ ،
ٍ
ولدولة
معظمها تدرك حاجات الشباب واألجيال اجلديدة للدميقراطية
مدنيــة ،وعدالـ ٍـة اجتماعيــة! لكـ ّـن إيــران هــي من متلك الق ّوة علــى األرض،
ممــا يجعــل كفتهــا راجحـ ًة فــي مواجهة النخب الدينية واحلــوزات احمللية
التــي تناهــض الهيمنــة اإليرانية.

خامسا :الدالالت واألبعاد
ً

ـي العراقيــن
هنــاك ع ـ ّدة دالالت ُيكــن قراءتهــا مِ ــن خــال انتفاضتـ ْ
َواللبنانيــن ،مِ ــن أهمهــا:

الولي الفقيه
1حواضن التقليد َوالتم ّرد علىّ

واجهــت واليــة الفقيــه متـ ٍ
ـردات عميقـ ٍـة فــي بنيــة املجتمعــات الشــيعية
ٍ
تغييــرات جوهريــة آخــذةٌ
أن َثَ َّمــة
فــي الســنني األخيــرة ،تــدل علــى َّ
ـيعي ،والعقــل اجلمعـ ّـي ،والذاكــرة
فــي التطــور فــي بنيــة النســيج الشـ ّ
التاريخيــةُ ،تــاه النخبــة الدينيــة اإليرانية وأطروحتهــا .تلك التحوالت
فــي املشــهد الدينــي الــذي تولــى كبرهــا الشــباب والنســاء وأجيــال
مــا بعــد الثــورة اإليرانيــة ،بــدت ملفت ـ ًة وجاذبــة ،إذ هــي لــم تنحصــر
إن اإلشــكال مكانـ ّـي أو زمانـ ّـي،
فــي مـ ٍ
ـكان واحــد حتــى ميكــن القــول َّ
بــل اتســعت رقعــة تلــك التحــوالت لتشــمل مواضــع النفــوذ الصلبــة
للوالئيــن ،وتشــمل الداخــل اإليرانـ ّـي نفســه ،بــل بــدأت تلــك التمــردات
ـراض فرديــة أو فئويــة ،حتــى تشــكلت
مِ ــن الداخــل نفســه كحــركات اعتـ ٍ
مطالــب عامــة لهــا مالمــح واضحــة ،سياســ َّي ًة َواقتصاد َّيــ ًة
بوصفهــا
َ
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َواجتماع َّيــة.
ويكــن تفكيــك خارطــة تــآكل بنــى التقليــد علــى مســتوى الداخــل
ُ
واخلــارج مــن خــال مــا يلــي:
¬تآكل بنى التقليد داخل ًيا:
ٍ
موجــات احتجاج َّي ٍــة ضخمــة فــي
تواجــه النخبــة الدينيــة اإليرانيــة
الداخــل اإليرانـ ّـي ،مســتمرةٌ منــذ ســنني ،كان آخرهــا العــام املاضــي،
ففــي ينايــر2018م ،قــام احملتجــون بحــرق إحــدى احلــوزات العلميــة
ٍ
بيــوت لرجــال الديــن .وقــال آيــة اهلل غيــاض الديــن طــه
ومهاجمــة
محمــدي ،إمــام صــاة اجلمعــة فــي همــدان ،فــي إشــارةٍ إلــى الغضــب
واالشــمئزاز مِ ــن النــاس بشــأن القمــع والفســاد والســرقة« :إنــه خــال
االنتفاضــة تعــرض  60مكت ًبــا مِ ــن مكاتــب أئمــة اجلمعــة للهجــوم فــي
معظــم املــدن اإليرانيــة» (.)1
ٍ
موجــة احتجاج َّي ٍــة أخــرى فــي أغســطس2018م ،هوجمــت
ثــ ّم فــي
بيــوت رجــال الديــن ،وأُلق َيــت احلجــارة علــى بعــض احلــوزات العلميــة،
وحــاول املتظاهــرون كســر أبوابهــا ،ورددوا هتافــات «املــوت للديكتاتور»
( ،)2فــي إشــارةٍ إلــى املرشــد األعلــى.
وكانــت تلــك التمــردات الداخليــة والتجرؤ على املرشــد األعلى والنخبة
الدينيــة ،مبثابــة كسـ ٍـر للقداســة الدينيــة والهالــة التــي أحاطتهــا تلــك
النخبــة بنفســها وبشــخص املرشــد ،وهــي فــي حقيقــةِ األمـ ِـر متـ ٍ
ـردات
علــى التقليــد ،وعلــى واليــة الفقيــه.
((( المعهــد الدولــي للدراســات اإليرانيــة :اإليرانيــون يتظاهــرون أمــام حــوزة رجــال الديــن… قــراءة فــي
الســياقات والــدالالت 7 ،أغســطس2018مhttp://ksa.pm/o0o .
((( المرجع نفسه.
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¬ تآكل بنية التقليد خارج ًيا:
لــم ميــر ســوى عــا ٌم واحـ ٌد مِ ــن تلــك التمــردات الداخليــة ،حتــى واجهــت
النخبــة الدينيــة اإليرانيــة متـ ٍ
ـب هاللهــا الشــيعي
ـردات خارج َّيــة فــي لُـ ّ
فــي العــراق ولبنــان ،ومواقــع نفوذهــا التاريخيــة واملذهبيــة ،وعواصــم
التشــيع املركزيــة ،فانتفــض العراقيــون واللبنانيــون ومنهــم أكثريــ ٌة
شــيعية ،ضــد املرشــد اإليرانـ ّـي والنخبــة اإليرانيــة وأذرعهــا احملليــة
الدينيــة وامليليشــياتية.
اإليراني-النجفيّ
2بروز اخلالفّ

تباينــت مواقــف احلــوزات العلميــة والنخــب الدينيــة الشــيعية إزاء
االنتفاضتــن اللتــن نشــبتا فــي العــراق ولبنــان ،فــي أكتوبــر2019م.
أن مواقـ َ
ـف النُّخــب الدينيــة الشــيعية جتــاه تلــك املظاهــرات
واحلقيقـ ُة ّ
التاريخــي بــن النجــف َو ُقــ ّم،
دالالت عميقــ ٌة متعلقــ ٌة باخلــاف
لهــا
ٌ
ّ
وبــن اإلصالحيــن والتقليديــن.
ٍ
واليــة للفقهــاء علــى شــؤون النــاس
فالنجــف تاريخ ًيــا ال تؤمــن بأ ّيــة
ـور احلســبية فحســب ،فــي حــن أ ّنــه
السياسـ َّية َواملدن َّيــة ،إال فــي األمـ ِ
ـإن واليــة املرشــد
َو َوف ًقــا لنظريــة واليــة الفقيــه بقراءتهــا اخلمينيــة فـ ّ
اإليرانـ ّـي ال تنحصــر داخــل احلــدود اإليران ّيــة ،بــل متتـ ّد لتشــمل كافــة
املســلمني بــك ّل مذاهبهــم وأطيافهــم ،وليــس علــى عمــوم الشــيعة فقــط،
ولــذا فعــاد ًة مــا يُل ّقــب املرشــد فــي اإلعــام الرســمي اإليرانـ ّـي بـــ «ولـ ّـي
ـإن حتديــد احلكومــة الوالئيــة ضمــن رقعـ ٍـة
أمــر املســلمني»َ ،ومِ ــن ثَـ َّم فـ ّ
حجة اإلســام
جغرافيـ ٍـة
خاصــة هــو مــن بــاب االضطــرار فقط ،بعبارة ّ
ّ
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محســن كديــور (.)1

و َوف ًقــا للقــراءة املعتمــدة للنخبــة الدينيــة اإليران ّيــة و ُم ّ
نظــري التيــار
ـإن منصــب املرشــد األعلــى إمنا هــو بالتنصيــب ال باالختيار،
الوالئــي فـ ّ
ـس .وواليــة الفقيــه
ودور مجلــس اخلبــراء إمنــا هــو دو ٌر كاشــف ،ال ِّ
مؤسـ ٌ
ـوي.
واليـ ٌة مطلقـ ٌة تشــمل مــا هــو دينـ ّـي َومــا هــو دنيـ ّ
وهــذه األبعــاد الثالثــة (واليــة املرشــد خــارج احلــدود ،وشــمول الواليــة
الدنيــوي ،وابتنــاء الواليــة علــى النصــب ال االختيــار) هــي
للدينــي َو
ّ
ّ
املتحكمــة فــي فلســفة النخبــة الدينيــة وجماعــة الفقهــاء اإليرانيــن
فــي العالقــة مــع الداخــل املذهبــي واجلغرافــي ،ومــع اخلــارج املذهبــي
واجلغرافــي ً
أيضــا.
ُواجــه بصــدود وعــدم رضاءٍ
وهــذه الفلســفة التــي يعتمدهــا الوالئيــون ،ت َ
ٍ
خالفــات
مِ ــن التقليديــن النجفيــن وال ُق ّميــن علــى الســواء ،فثمــة
ٍ
عميقــة بــن املدرســتني :الوالئيــة والتقليديــة بخصــوص النظريــة
السياســ ّية ومتعلقاتهــا.

وقــد حــاول اإليرانيــون «الوالئيــون» الســيطرة علــى النجــف منــذ جنــاح
إن الشــاه لــم يســع لهــذه الســيطرة مِ ــن قبــل
الثــورة العــام 1979م ،إذ َّ
ـروعا دين ًّيــا حرك ًيــا ،وأل ّنــه ً
أيضــا هــدف إلــى
أل ّنــه علمانـ ّـي ال يتبنــى مشـ ً
نقــل الثقــل الشــيعي إلــى النجــف بعيـ ًدا عــن قـ ّم كــي يتجنــب الصــراع
املســتم ّر مــع احلركيــن مِ ــن رجــال الديــن.
أن نظــام مــا بعــد 1979م هــو دينـ ّـي صــرف ،يصــارع النجــف
فــي حــن ّ
املؤسســات الدينيــة كاألزهــر ،وكذلــك
علــى املذهــب داخل ًيــا ويُصــارع
َّ

مؤسســة االنتشــار
((( محســن كديــور ،الحكومــة الوالئيــة ،ترجمــة الســيد مهــدي محمــد حســن األميــن ،طَّ /
العربي 2015م ،ص.11

41

العواصــم الســنية املركزيــة مثــل مكــة واملدينــة ودمشــق وإســطنبول،
ـراع
والقاهــرة ،علــى الديــن خارج ًيــا ،فاملعركــة عنــده هــي معركــة صـ ٍ
علــى اإلســام ومتثيلــه ،وعلــى توجــه والءات املســلمني.
وت َب َّنــى اإليرانيــون إســتراتيجي ًة عمليـ ًة فــي هــذا الصــراع الدائــر حــول
الديــن واملذهــب ،تشــكلت مِ ــن مســارين :تعلَّــ َق املســار األ ّول ،بخلــق
صلْبــة علــى غــرار منــوذج احلــرس الثــوري اإليرانـ ّـيَ ،كـــ
جيــوب وأذرع ُ
«احلشــد الشــعبي» فــي العــراقَ ،و«حــزب اهلل» فــي لبنــانَ ،و«أنصــار
اهلل» فــي اليمــن.
وتعلَّــق املســار الثانــي بتخليــق بيئـ ٍـة دينيـ ٍـة مواليـ ٍـة لطهــران ،وموازيـ ٍـة
ٍ
ومنافســة لهــا فــي ذات الوقــت بغيــة إضعافهــا إ ْن لــم يتــ ّم
للنجــف
الســيطرة عليهــا مبــرور الوقــت خاص ـ ًة بعــد رحيــل املرجعيــة العليــا
احلاليــة -املمثلــة فــي آيــة اهلل السيســتاني-التي تــدرك إلــى حـ ّد بعيــد
تلــك التعقيــدات وخرائــط الصــراع التــي متـ ّر بهــا اجلماعــة الشــيعية
ومــدى الضغــوط اإليران ّيــة عليهــا .ولـ ْم يكــن االســتثمار فــي خلــق هــذا
ٍ
تخطيط
الهــال الشــيعي مصادفـ ًة أو محــض عشــوائية بــل كان نتيجــة
ـتراتيجي عملــت عليــه النخبــة الدينيــة احلاكمــة منــذ جنــاح الثــورة
إسـ
ٍ
اخلمينــي بـــ «البحــر
وحتــى اليــوم ،وقــد ســ ّماه أحــد املقربــن مِ ــن
ّ
الشــيعي املمتــد مــن حــدود باكســتان حتــى البحــر املتوســط» (.)1
ٍ
نتــوءات ع ّكــرت مــزاج اإليرانيــن،
لكــن لــم يســلم هــذا الهــال مِ ــن
صلــب ،وتعتريــه هشاشــة بســبب الطرائــق التــي
إذ بــدى أنــه غيــر ُ
أدار بهــا اإليرانيــون عالقتهــم مــع الــدول الوطنيــة ذات الســيادة،
ومــع اجلماعــات احملليــة دون الدولــة ،خاص ـ ًة فيمــا يتعلــق باألوضــاع
((( راجع :محمد حسنين هيكل ،مدافع آيات اهلل ،ط /دار الشروق القاهرة 2009م ،ص.265
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وربــا املذهبيــة ،عــاو ًة
االقتصاد َّيــة َوالسياســ ّيَة َواالجتماع َّيــة ،بــل ّ
القومــي جتــاه تلــك املجتمعــات.
اإليرانــي
علــى حالــة االســتعالء
ّ
ّ
بــدت هــذه الهشاشــة جل ّيـ ًة فــي تلــك االنتفاضــة العارمــة التــي شــهدتها
املناطــق الشــيعية فــي العــراق ولبنــان ،ومــا رافقهــا مِ ــن هتافــات ضــد
إيــران ومتزيــق لصــور املرشــد اإليرانـ ّـي ،ومحــاوالت اقتحــام للمقــرات
الدبلوماســية اإليران ّيــة فــي عواصــم التشــيع التاريخيــة كمــا حــدث فــي
النجــف وكربــاء.
وبــدا علــى الســطح ً
التاريخــي بــن النجــف
أيضــا ذلــك اخلــاف
ّ
واألطروحــة اخلمينيــة ،املســتم ّر منــذ آيــة اهلل محســن احلكيــم الــذي
اختلــف كثيـ ًرا مــع اخلمينـ ّـي عندمــا كان فــي النجــف ،ثــم خليفتــه آيــة
اخلوئــي الــذي اختلــف ً
أيضــا مــع اخلمينـ ّـي لكــن مبواجهـ ٍـة أعمــق،
اهلل
ّ
ومنافسـ ٍـة أش ـ ّد ،ث ـ ّم فــي صورتــه الراهنــة بــن آيــة اهلل السيســتاني
اإليرانــي علــي خامنئــي ،فلــم ترضــخ إيــران ّ
قــط ملرجعيــة
واملرشــد
ّ
اخلمينــي الــذي ذهــب إلــى النجــف بوصفــه مرجعيــ ًة
النجــف منــذ
ّ
حركيـ ًة يبحــث عــن بيئــة تقليـ ٍـد َونفــوذ ،ال ك ُمقلّــد وتابــع للنجفيــن ،ولــم
ترضــخ النجــف هــي األخــرى إلرادة اإليرانيــن وال لفلســفتهم ،وتنظـ ُر
إليهــم بريبــة وشـ ّ
ـك.
تدمير الذات ..تآكل الهالل الشيعيّ
خاتمة:
ُ

مِ ــن ّ
اللفــت للنظــر هــو انتفاضــة النــاس فــي العواصم املركزية للتشــيع
ُ
الشــيعي
احلــراك
ضــد الهيمنــة اإليرانيــة وأذرعهــا احملليــة ،فهــذا
ّ
ـض ضــد التبعيــة للولـ ّـي الفقيــه فــي إيــران ،فــي
يُعتبــر أول متـ ّر ٍد عريـ ٍ
ـوي
قلــب العواصــم التــي َّ
عدتهــا إيــران يو ًمــا ّمــا جــز ًءا مِ ــن مجالهــا احليـ ّ
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الصلــب ،لكــن مؤشــرات هــذا احلــراك تـ ّ
ـدل علــى أ ّنــه كان ثَ َّمــة تضخي ٌم
متعم ـ ٌد مِ ــن اجلانــب اإليرانـ ّـي للقــوة اإليرانيــة فــي املنطقــة ،وللهــال
وأن ثَ َّمــة هشاشـ ًة فــي بنيــة هــذا
الشــيعي واألذرع العســكرية اإليرانيــةَّ ،
الهــال ،هشاشـ ًة مذهبيـ ًةَ ،وسياســي ًةَ ،واقتصاديـ ًة ،أدت إلــى انفجــار
اجلماهيــر.
واحلقيقـ ُة أننــا شــهدنا متـ ٍ
ـردات داخليــة ضــد واليــة الفقيــه فــي إيــران
فــي أعــوام 2009مَ ،و2018-2017م ،بقــوة وبكثافــة ،وانتشــرت حتــى
ممــن شــاركوا
عمــت كافــة املــدن اإليرانيــة ،وال يــزال قطــا ٌع عريـ ٌ
ـض ّ
القســري .هــذه التمــردات تــزداد
فيهــا قيــد االعتقــال أو االختفــاء
ّ
وتتســع رقعتهــا وفاعليتهــا فــي أوقــات األزمــات ،ويــدرك النظــام
ذلــك جيـ ًدا فيحــاول دو ًمــا تخليــق أعــداء وصناعــة هاجــس مظلوميــة
واستشــعار للخطــر فــي جانــب األ ّمــة اإليرانيــة واملذهــب الشــيعي ،ممــا
املتوهــم
اإليرانــي ،فــي مواجهــة اخلطــر
يكفــل لــه متاســك العصــب
َّ
ّ
اخلارجـ ّـي ،واألعــداء احمليطــن بإيــران ممــن يريــدون القضــاء عليهــا.
فتــ ّم صناعــة العــدو التركــي ،والعــدو الســعودي ،والعــدو األمريكــي،
وهلــم ج ـ ّرا .واملتابــع للصحافــة اليوميــة اإليرانيــة وخطابــات النخــب
الدينيــة والسياســية يــدرك بأدنــى وهلــة صناعــة األعــداء وزيــادة وتيرة
النبــرة اإليرانيــة للتحذيــر مــن تلــك املخاطــر احمليطــة باألمــة اإليرانيــة
واحلضــارة اإليرانيــة .لكــن ومــع زيــادة معــدالت الفقــر والفســاد،
واالســتبداد ،داخل ًيــا ،مــا عــاد يجــدي هــذا اخلطــاب مــع النــاس التــي
مســها الض ـ ّر بفعــل النخبــة احلاكمــة.
ّ
قري ًبــا مِ ــن هــذا حــدث علــى املســتوى اخلارجــي إذ بعدمــا انتصــر
العراقيــون علــى تنظيــم الدولــة اإلســامية داعــش ،و ُهــزم العــد ّو
احلقيقـ ّـي واســتردوا املــدن احملتلــة ،بــدأ النــاس يطالبــون بحقوقهــم
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فــي احليــاة الكرميــة ،واملشــاركة السياســية العادلــة.
ً
اإليرانــي فــي العــراق،
ذرعــا بالنفــوذ
أيضــا
ّ
فــإن النجــف ضاقــت ً
ّ
ومحاولتهــا كبــح النجــف ،وتخليــق مرجعيـ ٍ
ـات مواليــة لهــا ،علــى خــاف
ـوزوي ،والــدرس الفقهــي التاريخي املعتمد جنف ًيا َوشــيع ًيا،
امليــراث احلـ ّ
وتــرى النجــف أنهــا أصــل التشــيع ،وأنهــا االمتــداد الطبيعـ ّـي لألئمــة
أن
املعصومــن َومــن بعدهــم ،وفــي نفــس الوقــت يــرى الولـ ّـي الفقيــه ّ
واليتــه متت ـ ّد حتــى علــى فقهــاء النجــف ،ويتجاوزهــم فــي كثيـ ٍـر مِ ــن
ـإن النفــوذ اإليرانـ ّـي فــي العــراق علــى مســتوى
األحايــنَ .ومِ ــن ثَ ـ َّم فـ ّ
املذهــب والسياســة هــو نفــو ٌذ غيــر خالــص ،وال ُيكــن اجلــزم بدميومته
علــى املــدى البعيــد.
ٍ
مواجهــة شــيعية-إيرانية ،اجلماعــة الشــيعية تُواجــه
إذن نحــن أمــام
إيــران فــي الداخــل واخلــارج ،فخطــاب الثــورة ،لــم ي ُعــد يغــري هــذه
ألن إيــران ترفــع شــعار الثــورة ،وتقمع ثورتهم ،في نفس الوقت.
الفئــات ّ
ترفــع شــعار «هيهــات م ّنــا الذلــة» ،وتذيقهــم ســوء القنــص واملعتقــات،
واالســتبداد ،والفســاد .فــأدرك النــاس ازدواجيــة اخلطــاب اإليرانــي،
ـإن إيــران ومــع دميومــة
وتوظيفــه للديــن ،واســتغالله للمذهــب .ولــذا فـ ّ
سياســتها فإنهــا تدمــر ذاتهــا ،وســيأتي يــو ٌم تواجــه فيــه اجلماعــة
ٍ
ـتراتيجية ملواجهــة إيــران
ـإن أفضــل إسـ
الشــيعية برمتهــاَ ،ومِ ــن ثَ ـ َّم فـ َّ
هــي إخــاء الســاحة لهــا كــي تســتمر فــي اســتفزاز أبنــاء طائفتهــا
الذيــن باتــوا يدركــون جي ـ ًدا عد ّوهــم احلقيقـ ّـي.
ٍ
حينمــا أراد العراقيــون واللبنانيــون أن يتوحــدوا حتــت ٍ
وطنيــة
رايــة
أن القادة يرفضون
واحــدةٍ وأ ْن ينبــذوا الطائفيــة واحملاصصــة ،فوجئوا ّ
أن اإليرانيــن وأذرعهــم احملليــة
العــدول عــن احملاصصــة ،وفوجئــوا ّ
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ينفخــون فــي أوتــار املذهبيــة والطائفيــة كــي تتحــول التظاهــرات/
الثــورات إلــى تطاحـ ٍـن طائفـ ّـي ،واشـ ٍ
ـتباك مذهبـ ّـي ،وحينئــذ تبــرز إيــران
كنصيــر وحاضــن لطائفتهــا ومذهبهــا ،كعادتهــا فــي ذلــك التوظيــف.
انتفاضتــي
وأخيـ ًـرا ،فإ ّنــه وبغــض النظــر ع ّمــا ســتؤول إليــه أحــداث
ْ
فــإن اإليرانيــن خســروا جــز ًءا كبيــ ًرا مِ ــن هيبتهــم
العــراق َولبنــان
ّ
املذهبيــة ،إذ لــم تتوقــع اجلماعــة الشــيعية أ ْن يتوجــه الســاح اإليرانــي
وإن تلــك الهشاشــة فيمــا ظنتــه
ـوم مِ ــن األ ّيــامّ ،
صــوب رؤوســها فــي يـ ٍ
إيــران هـ ً
ـال شــيع ًّيا موال ًيــا لهــا ،آخــذة فــي التمــدد ال محالــة بفعــل
األجيــال اجلديــدة التــي ال يروقهــا خطابــات األيديولوجيــا واإلســام
السياسـ ّـي ،بقــدر مــا تريــد حيــا ًة كرمي ـ ًة علــى األرض.
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