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السنة الرابعة – العدد الحادي عشر – أبريــل ٢٠٢٠

تصـ ــدر عـ ــن

المرجعيــة الشيعيــة في العــراق
ُ
التكيــف
وآليــات
البنيــة االجتماعيـة والثقافيـة
ُ
ُّ

عل ـ ــي آل مظلـ ـ ـ ـ ــوم
باحــــــﺚ في االجتمـــاع السياســـي

ﱠ
لعﻞ من أﻫم التحديات المعاصرة التي تواجﻪ العراق ﻫو التفكير بﺸﺄن مستقبل
المرجعيــة الﺸــيعية العليــا فــي النجــف ،والمخاﻃــر المحتملــة بعــد وفــاة علــي
السيستاني المرجﻊ الﺸيعي اﻷعلى ،وإمكانية ﻫيمنة ما ُيسمى في أدبيات الحوزات
وضمور »الخﻂ النجفي«.
الﺸيعية بـ »ﺧﻂ وﻻية الفقيﻪ« على النجف،
ِ
مﻬم في
إذ لم ُ
يعد ﺧافي ـ ًا ما لعبﻪُ المرجﻊ السيســتاني منﺬ العام ٢٠٠٣م مــن ٍ
دور ٍ
العراق ،سواء بسعيﻪ نحو تﺄسيس النظام السياسي وكتابة الدستور العراقي الداﺋم
انتخابات عامة للجمعية الوﻃنية ،وﻫو ما تحقﻖ العام ٢٠٠٥م ،ودو ُره الكبير
عبر
ٍ
في ضبﻂ الﺸارع الﺸيعي أيام اﻻقتتال الطاﺋفي ﺧالل السنوات ٢٠٠٦م٢٠٠٨-م،
لدوره الكبيــر في امتصــاص صدمة ﻇﻬور ما يعــرف بتنظيم الدولة اإلســالمية
أو ِ
)داعﺶ( ،ﺛم دوره في تنحية رﺋيس الوزراء السابﻖ نوري المالكي.
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مــن هنــا تنبُــع أهميــة هﺬه الدراســة ،التي تســعى إلــى تقديم صــورةٍ مكثفة عــن تاريخية
ٍ
الصمود
المؤسسة الدينية الشيعية،
بتحديد أكثر ،تركز الدراسة على فلسفة البقاء وآليات ُ
ترســﺦ وجود المرجعية الشــيعية في العراق ،بوصفِ ها مؤسس ًة ديني ًة
والنشــأة التي رافقت ﱡ
الخوض في تفاصيلِ نشــأة المﺬهﺐ الشــيعي التي ال
حامي ًة للمﺬهﺐ ،راعي ًة ألبنائﻪ ،دو َن
ِ
تعني هﺬه الدراســة ،إذ تنحو منحى سوســيولوجياً يتتبع العوامل الشــخصية واالجتماعية
ترســﺦ وجود المرجعية الشــيعية في النجﻒ ،وتســعى إلى تقديم صورةٍ عامة
التي حكمت ﱡ
تُتيح للباحثين َفه َم أهم العوامل والمتغيرات التي تُسهم في مسيرة هﺬه المؤسسة ودورها
السياســي واالجتماعــي ،وهﺬه الدراســة هي دراســ ٌة ميدانيــة ،تعتم ُد على خبــر ِة الباحﺚ
وواقع الحوزة في النجﻒ.
بتاريﺦ
ِ
ِ
ً
أوال :ﺣركة االجتهاد وتشكُّ ﻞ المرجعية عند الشيعة اإلمامية
مبدئياً ،يمكن القول إن فكرة »الفقيﻪ المجتهد« بﺬاتها ليست واحد ًة عند الشيعة اإلمامية
فعلـي للمدرسـة اإلخباريـة بعـد َغلَبـة المدرسـة األصوليـة على
اليـوم ،ربمـا ال يوجـد تأثيـ ٌر
ٌ
)(١
اإلخباريـة ،لكـن المالحﻈـة الق ّيمـة التـي أبداها السـيد كمال الحيدري في أحد دروسـﻪ
عـن هيمنـة المدرسـة اإلخباريـة علـى العقـل الشـيعي تجعـل لموضوع »األخبـار« أهمي ًة في
هـﺬا الموضـع ،إذ َ
أن المدرسـة األصوليـة وإن انتصـرت علـى المدرسـة اإلخباريـة،
أوضـ َح َّ
لكن العقل اإلخباري ال يزال مهيمناً على العقلِ الشيعي.
َّ
ومــن المهــم أيضــاً المــرور علــى أصل تطــ ّور نﻈريــة االجتهاد عنــد الشــيعة اإلمامية،
ِ
ومناخها السياســي،
والمراحــل التــي مــ َّرت بها وتشــ َّكلت معالمها وفقــاً ألحداث عصرها
ٍ
عجالة شديدة.
وستتطرق الدراسة للموضوع بُ
يضع عدنان فرحان) (٢سبع مراحل م َّرت بها نﻈرية االجتهاد تنقُلها الدراسة نصاً عنﻪ،
ال كام ً
مرحلة فص ً
ٍ
ال ،وهي:
وقد أف َر َد لك ﱢل
دور التدوين.
دور التطور أو مرحلة االنطالق الفقهي االجتهادي.
دور التطور أو دور ال ُرشد والنمو لحركة االجتهاد.
مرحلة االتجاه العقلي في االستنباط.
ظهور الحركة اإلخبارية.
مرحلة االعتدال أو عصر الكمال العلمي.
مرحلة اإلبداع للفكر الفقهي واالجتهادي ،وهﺬه المرحلة األخيرة هي التي تعيشــها
الحوزة اليوم ِوف َق تصنيﻒ عدنان فرحان.
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قدمﻪ عدنــان فرحان بوصفِ ــﻪ ُمنتمياً
علــى أي حــال ،وبغــﺾ النﻈــر عن التأصيــل الﺬي َّ
للحوزة ،فﺈن ما يهم الدراسة عند هﺬا الموقع ليس تحديد وقت تبلور نﻈرية االجتهاد ،بل
المهــم فعــ ً
ُ
الوقوف على المِ فصل التاريخــي الﺬي ظهر فيﻪ المرجع األعلى ِضمن تراتبيةِ
ال
الحوزة الشيعية ،وفي هﺬا الخصوص ،تمي ُل الدراسة إلى الرأي القائل بنشأة هﺬا المنصﺐ
الروحــي مــع تطــور تقنيــة االتصال الال ســلكي ،المرحلــة التــي رافقت تقريبــاً اضمِ حالل
المدرسة اإلخبارية ،وهزيمة رؤوسها في كربالء على يد الشيﺦ محمد باقر بن محمد أكمل
البهبهانــي الحائــري ،المعروف بالوحيد البهبهاني المتوفــى العام ١٧٩١م ،ويمكن القول :إن
مرحلة البهبهاني التي تش ﱢكل المرحلة الخامسة ِضمن المراحل التي ذكرها عدنان فرحان
هــي مرحلــة تبلور فكــرة المجتهد األعلى ،التي ورثتها المرحلة السادســة وزعيمها الشــيﺦ
مرتضــى األنصــاري ،المرجع الشــيعي األعلى الﺬي ال تزال ُكتُبــﻪ في األصول والفقﻪ عمدةَ
الدرس في مرحلة »البحﺚ الخارج« حيﺚ يتم تدريس البحﺚ الخارج عليها.
 -١المرجﻊ اﻷعلى بوصفﻪ الفقيﻪ اﻷعلم
ٍ
بدرجة كبيـرة بالتضلﱡع باألصول والفقﻪ ،ولكن يمكن
مـن البديهـي أن شـرط »األعلـم« يرتبـط
للباحـﺚ أن يجـد فـي العديـد مـن المدونـات الفقهيـة التأكيـد علـى شـرط العلـم بالحديـﺚ
والرجال في هﺬا السياقَّ ،
مرجع أعلى للشيعة
ولعل من الدالئل المهمة هنا هو إصدار أبرز
ٍ
فـي القـرن العشـرين السـيد أبـو القاسـم الخوئـي )١٣١٧هـ١٤١٣-هــ( ل ُمعجمـﻪ ،معجـ ُم رجال
الحديـﺚ ،فبالرغـم مـن أن الرجـل يُعـ ُد واحـداً مـن بين أهم رؤوس المدرسـة األصولية ،حتى
توافـق الكثيـرون مـن مجتهـدي الشـيعة ورجـاالت الحـوزة علـى أن الخوئـي هـو أعلـ ُم األحيـاء
لكـن أهـم تﺂليفـﻪ التـي كتبهـا بيـده) (٣كان معجـم رجـال الحديـﺚ،
واألمـوات مـن المجتهديـنَّ ،
)(٤
الﺬي خالَ َﻒ فيﻪ الكثير من المباني الشيعية في هﺬا المضمار ،مما يضع بقايا المدرسة
اإلخبارية تحت المجهر ،في ظ ﱢل عزوف حوزة النجﻒ عن الفلسفة ،وتش ّ ُددها كثيراً بمسألة
الحديﺚ والنقل ،رغم أنها مدرس ٌة أصولية.
كمرجــع أعلى ،فــﺈن تحديده
يخــﺺ تحديــ َد المرجــع األعلــم ،الــﺬي يتم اختيــا ُره
وفيمــا
ُ
ٍ
وكما هو شــائع -يخض ُع نﻈرياً إلى طريقين :األول شــهادة أهل الخبرة ،أي شــهادة العلماءفقيــﻪ ُمعيــن وكونُــﻪ المؤه َل فِ عــ ً
ٍ
المجتهديــن ال ُعــدول بأعلميــةِ
المرجــ َع األعلى،
ال ألن يكو َن
ِ
المرج ِع األعلى الســابِق ألحد ال ُعلماء مــن بعدهِ ،وتوجد
وتدخــل ضمــن هﺬا الســياق وصي ُة
ِ
شــواهد علــى هــﺬا الموضوع ،كمــا ح َدثَ َمث ً
ال مع رائد المرحلة السادســة الشــيﺦ مرتضى
صاحــﺐ كتاب
المرجــ ُع األعلى الشــيﺦ محمد حســن النجفي
األنصــاري ،حيــﺚُ أوصــى لــ ُﻪ
ِ
ُ
وحﻈي بتأييدِ بقيةِ تالميﺬه.
جواهر الكالم،
َ
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والطري ُق اﻵخر هو الشــياع ،والشــيا ُع المقصود هو بي َن أهل العِ لم ،يعني أن يشــي َع بين
كبــار رجــال الديــن أن األعلــ َم هــو ُفالن ،وهــﺬه الحالة فيمــا تت َبعت الدراســة تنطب ُق على
المرجع ِاألعلى الحالي السيد علي السيستاني ،الﺬي نا َل مكانَتﻪ بالشياع ،حيﺚ لم يُﺬ َكر
ِ
ونقــاش بين ُﻪ وبين ال ُعلماء اﻵخريــن لتحديد ما إذا كا َن
تداول
فــي تاريخــﻪ أنــﻪ تم حصو ُل
ٍ
ٍ
ولكن الشــياع ،والتروي َﺞ القوي الﺬي قادهُ ِصهرهُ ووكيلُﻪ العام جواد الشهرســتاني
األعلم،
َّ
ٍ
مجموعــة بــارزة مــن رجال الديــن والمجتهديــن بينهم الشــيﺦ محمد باقر
باإلضافــة إلــى
َ
يترك هــﺬه المجموعة ،وإن أوصى
األيروانــي ،والســيد محمد حســين فضل اهلل َقبــ َل أن
بعــﺾ المجتهديــن الكبــار ُمقلديهم بأن يرجعوا إلى السيســتاني بعد وفاتِهم ،مِ ثل الشــيﺦ
ُ
محمــد علــي اﻵراكــي )١٣١٢هـ ١٤١٥ -هـ( ،والســيد محمد الروحانــي )١٣٣٦هـ١٤١٨-هـ(
والسيد محمد رضا الكلبايكاني )١٨٩٩م١٩٩٣-م( وغيرهم.
شبكتﻪ اﻻجتماعية
 -٢الفقيﻪُ اﻷعلم عب َر
ِ
بالرغم مما ُذكر سـابقاً ،فﺈن الجد َل بشـأن األعلم أيضاً لﻪ ناحي ٌة أخرى ،ال تتعل ُق بقدرتِﻪ
العِ لمية ،بل تمت ُد إلى طبيعة المصالح الخاصة وتكتيكات ما يُطلق عليهم اسم »الحواشي«
المرجـع ،رجـا ُل مكتبـﻪ مـن بيـن رجـال الديـن ،الﺬيـن يتمتعـون بنفـوذ ٍ كبيـر،
وهـم حاشـي ُة
ِ
ُ
ِ
ويضاف لهم
المرجـع الحاضـر،
الالحـق بعـد وفـاة
المرج ِـع
بدورهـم علـى اختيـار
ِ
ِ
ويؤثـرون ِ
مقدرةُ المجتهد ِ
بنفسﻪ وتكتيكاتِﻪ ،ومدى شعبيتِﻪ بين الطالب.
على ســبيل المِ ثال ،يقول البعﺾ :إن الســيد محســن الحكيم )١٨٨٩م١٩٧٠-م( لم ي ُكن
عما يُقال من دعم شــاه
أعلــ َم المجتهديــن وقتهــا ليُصبح المرج َع األعلى) ،(٥وب ِ ّ
ِغﺾ النﻈر َّ
إيران محمد رضا بهلوي للحكيم ،ومن استعانةِ الحكيم بأبناء ِ
منطقتﻪ ،طرف العمارة في
المراجع في النجﻒ،
النجــﻒ ،واســتعمالِﻪ أشــقياء المحلة ليتم َّكن من التســ ﱡيد على بقيــة
ِ
لكن الثابت أن درس ُﻪ كان من بين أفضل ال ُدروس في النجﻒ ،األمر الﺬي جاء فيما ذكره
ال ُمرشد اإليراني الحالي علي خامنﺌي عن أيام دراستﻪ في النجﻒ ،حيﺚ قال بعد تعدادِ ه
دروس المجتهدين التي حضرها في النجﻒ -من بين كل هﺬه الدروس ارتحت كثيراً
ع َد َد
ِ
)(٦
لــدرس آيــة اهلل الحكيم ،وذلك ألُســلُوبﻪ الســلِس وآرائﻪ الفقهية ال ُمتقنــة ، -كما أنﻪ أنت َﺞ
ستمس ُك ال ُعروة الوثقى يُعد من ال ُكتﺐ المِ فصلية في الفِ قﻪ الشيعي ،وك ﱡل
بغزارة ،فكتابُﻪ ُم
َ
هــﺬه األمــور َج َمعــت في حلقتِﻪ عدداً هائ ً
ترويــﺞ لمرجعيتﻪ
ال مِ ن الطلبة ،شــ َّكلوا وســائل
ٍ
فيما بعد.
األعلم بيــن الفُقهاء ال يخضــ ُع لمج َّرد القواعــد العلمية
علــى أي حــال ،الجــد ُل بشــأن
ِ
واجهتُها الرئيسة،
ومدى تم ﱡكن الفقِ يﻪ مِ ن أدواتﻪ ،بل يتعل ُق
بأمور كثيرةٍ أُخرى ،وإن كان هو ِ
ٍ
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ُ
محيﺺ عنﻪ.
وشرطها الﺬي ال
َ
كما أن مســأل َة النســﺐ العلوي ،أي أن يكون المجتهد ســيداً علوياً من نســلِ اإلمام علي
بن أبي طالﺐ لها دو ٌر مهم ،وأحياناً تُش ﱢكل عام ً
بالمرجع نفسﻪ ،على سبيل المِ ثال،
ال للغمز
ِ
هنــاك مــن يُشــير إلــى أن الخوئــي ليس ســيداً ،وأن زو َج أُمﻪ هــو من كان ســيداً و َقد ر ّباه
صغيراً.
 -٣من المجتمﻊ إلى الفقيﻪ
َ
المرجع والعامة ،ولنكن أكثر تحديداً،
الرابط الدقيق بين
يخﺺ
هناك موضو ٌع آخر ،فيما
ِ
ﱡ
المرجـع وفضائـﻪ االجتماعـي األول ،الـﺬي يُشـ ﱢكل ِ
الصلـة بينـﻪ وبين بقيـ َة األتباع ،أهل
بيـن
ِ
النجـﻒ وكربـالء ،وهنـا سـتتط َّرق الدراسـة إلـى مدينـة النجـﻒ تحديـداً .يمكـن القـول :إن
تتحدد باستعانة طبقة رجال الدين بـ
المرجع األعلى
درج َة تأثير المجتمع بعملية اختيار
ِ
َّ
طامح للمرجعية،
»العامة« واستخدامِ هم لتمرير مصالِحهم ِ ،وفق ُقدرة ومهارة وظروف ك ﱢل
ٍ
المرجـع ،لو اسـتعارت الدراسـة من ال ُعلوم التطبيقيـة أدواتها فيمكن
العامـة هـم وعـاء نمـو
ِ
المرجع ِضمنها ،ولكنها ال تُشـ ﱢكل َّإال
تشـبيﻪ دورهم بأنﻪ البيﺌة المختبرية التي يتم تخلي ُق
ِ
َّسـع أو يضيق برغبةِ الالعبين حصراً ،وأن موقِ عها األسـاس
الحاضن َة فقط ،وأن دورها يت ُ
المرجع خاللها.
يتم َّثل بكونِها المنصة التي يتم تعضيد أو توهي ُن
ِ
ستضرب الدراسة مثاالً معروفاً ،الشيﺦ عبد الكريم الزنجاني )١٣٠٤هـ١٣٨٨-هـ( ،يُع ُد
ُ
من أهم الفُقهاء ال ُمتفلسفين في النجﻒ ،وكانت لﻪ سمع ٌة عالمية ،وبعد عودتﻪ إلى النجﻒ
ٍ
أن الشيﺦ
هددت المرجعيات الموجودة أشــاع
وبزوغ نجمِ ﻪ
ُ
البعﺾ من الحواشــي َّ
بطريقة َّ
ضده لدرجة أ ْن شاعت ،وصار الطلب ُة القدامى يح ﱢﺬرون الطلب َة
شا ٌذ ،وكانت الدعاي ٌة قوي ًة َّ
وح ِ
وصــر الرج ُل في بيتــﻪ و ُعزل عن ُمحيطﻪ ،حتى مات بحســرتﻪ ،ويروي
الوافديــن مِ نــﻪُ ،
كيﻒ َّ
رجل الدين اللبناني السيد هاني فحﺺ َ
حﺬره الطلبة القُدامى حين و َر َد إلى النجﻒ
مــن االحتــكاك بهــﺬا الشــيﺦ ،وأنﻪ انصاع لمــا أخبروه عن الرجل ٍ
لوقت طويــل ،ثم ق َّرر أن
فصدموا بجاللةِ مكانةِ
يــزوره مــع زمــالءٍ لﻪ متمردين ليقفوا على حقيقة حالِﻪ بأنفُســهمُ ،
الرجل وتضلﱡعﻪ الفِ قهي والفلسفي) ،(٧وحين مات الرجل ووضعت جنازتُﻪ في جامع الترك
واحتد على من وضعــ ُﻪ ُهناك قائ ً
ال :إن
أصــل تركي -جاء أحــد آل الحكيم
حيــﺚ إنــﻪ مــنٍ
َّ
)(٨
هﺬا ملحد،
ولكن المتولين والمتجمعين ،ر ّدوه ألنﻪ كان تركياً مثلهم .
َّ
حادثٌ آخر كان أبطالﻪ الشــيﺦ محمد الحســين آل كاشــﻒ الغطاء )١٢٩٤هـ١٣٧٣-هـ(
الصــراع على ُ
المراجع من جهــة ،فقد كان ِ
أشــ ﱢده بينهم ،وكانت
مــن جهــة وحواشــي بقيــة
ِ
الجبهــة المعاديــة لكاشــﻒ الغطــاء تحــ ﱢرض مجموعــ ًة مــن الرجــال أن يقفــوا فــي طريق
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ســيارة الشــيﺦ آل كاشــﻒ الغطــاء حين يمر ليصرخوا جــاء أبو ناجي ال ُكنيــة التي أطلقها
العراقيــون علــى البريطانييــن بعــد احتاللهــم العراق ،وهو مــا يعني اتها َم كاشــﻒ الغطاء
بالعمالةِ للبريطانيين) .(٩وفي األربعينات أو قبلها بقليلُ ،ع َ
رف الخطيﺐ الحسيني )السيد
صالح الحلي( بلســانِﻪ الحاد وســلقِ ﻪ للحواشــي ،حتى قال مر ًة بحضور السيد أبي الحسن
ِ
األوســاط الحوزوية) :إن
األصفهانــي )١٢٧٧هـــ أو ١٢٨٤هـ١٣٦٥-هـ( كلمت ُﻪ المعروفة في
)(١٠
الحوض نﻈيﻒ لكن الحاشــية نجســة( فح َّرم األصفهاني حضو َر مجالســﻪ  ،هنا عز َ
َف
النــاس عن اســتجالبﻪ للقراءة في مجالس تعازيهــم وكادت مصادر رزقﻪ أن تنقطع تماماً،
ولكــن آل الجزائــري وآل كاشــﻒ الغطــاء ونكايــة باألصفهانــي اســتجلبُوه َ
وأخــ َﺬ يقرأ في
الصلح بين األصفهاني والحلي
منع األصفهاني ،ثم وق َع ُ
مجالِســهم في شــهر محرم ،رغم ِ
آخ َر األمر.
وما لﻪ دالل ٌة أيضاً هو حال الطلبة األفغانيين ،الﺬين يُسمو َن »ال َّت َّب ِت َّية« حيﺚ كانوا يش ﱢكلون
الطبقــ َة الثالثــة بين طلبة النجــﻒ ،اإليرانيون أوالً ،يلي ُهم العرب ،ثم التبتية المســحوقون،
كانت رواتبهم ال تكفي لس ﱢد رمقهم ،وحين خرجوا بتﻈاهرةٍ في الستينات أو قبلها يطالبون
الناس ،فتلقوا تﻈا ُهرتِهــم بالهراوات والحصى حتى
ضدهم
ض
بحقوقهــم ،ح َّر َ
الحواشــي َّ
َ
ُ
يحترمهم
بحســينية الششــترلية في محلة العمــارة ،ولم
ِ
أد ُموهــم وألجؤوهم إلى االحتماء ُ
أحــد حتى بزوغ نجم الشــيﺦ محمد تقي المــدرس صاحﺐ كتاب »جامع المقدمات« الﺬي
كان مقرراً على الطالب في الحوزة في مرحلة المقدمات ،فاســتطاع الرجل أن يبني لهم
مدرســ ًة في المنطقة الجديدة من النجﻒ خارج الســور ،والتي ال تزال حتى اﻵن يســكنها
األفغانيون وتسمى باسمهم ،وبنى لهم السيد عوض األفغاني مسجدا ًيُصلون فيﻪ.
ؤهل إلى
وبالمجمــل ،فقــد وضعــت الطبقــ ُة الدينية قيوداً عســيرة أمــام الفقيﻪ الــﺬي يُ َّ
ٍ
ٍ
مرتبــة فــو َق مرتبةِ اإلنســان
بهالــة تجعــل مِ نــﻪ فــي
المرجعيــة ،ألز ُمــوه أن يُحيــط نفســﻪ
ٍ
نشــاط فكــري خارج الفِ قﻪ واألصول ،كان متعاطو الفلســفة
االعتيــادي ،وح َّرمــوا عليﻪ أي
يقــرض الشــعر فــي موضــع ازدراء ،ويقــال :إن الســيد محمد ســعيد
موضــع تهمــة ،ومــن ِ
ِ
ناقش ذات يوم موضوعاً فقهياً
َ
الحبوبي )١٨٩٤م١٩١٥-م( الفقيﻪ والشــاعر المعروف قد
أو أصوليــاً وحيــن أعجــز الطرف المقابل لﻪ قال مهاجماً الحبوبي :ما شــأنك وهﺬا؟ إنما
ٍ
ٍ
معروفة للحبوبي،
موشحة
تحس ُن أن تقول يا غزال الكرخ واوجدي عليك ،وهو شط ٌر من
الرج َل كثيراً ،وق َّرر َ
ترك ِ
ما آل َم
الشعر لساعتﻪ).(١١
ُ
وكﺬلــك كانــوا يغمزون الشــيﺦ محمد رضا المﻈفــر )١٣٢٢هـ١٣٨٣-هـــ( ورجالَﻪ بﺬات
التهمــة ،فأحــد الﺬيــن قامــت كلية الفِ قﻪ ومنتدى النشــر من َقبل على أكتافِ هم كان الشــيﺦ
الغمــز عليﻪ في َّ
مجال ٍت كانت تص ُدر
عبــد المهــدي مطر ،وقد تتبعت الدراســة الكثي َر من
ِ
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في الستينات بالنجﻒ وت ُدور ِضمن َفل َ ِك آل الحكيم).(١٢
بقدر من
صنع المرجع كان يتَّســ ُم ٍ
عنــد هــﺬا الحــد يمكن القــول :إن دو َر المجتمع فــي ُ
فالمرجع كان يتَّقي قواع َد
أساســي في المعادلة،
جوهره ،لكن ُﻪ
هامشــي في
التعقيد ،فهو
ِ
َ
ٌ
ٌ
َ
يحيط نفســﻪ بهالةِ القداســة أما َمهم،
يحــرص علــى أ ْن
العامــة ،يُســاي ُرهم فــي رغباتِهــم،
ُ
ُ
ض ِ
ض على
الشــعر ،وال يأك ُل أما َمهــم ،وال
يعتر ُ
يقــر ُ
ينخرط في أحداثِهم العامــة ،وال ِ
فــال ِ
ُمسلَّماتِهم االجتماعية -مثل الموقﻒ من التطبير وبقية ما يُطلق عليﻪ »الشعائر الحسينية«-
يرى نفس ُﻪ أر َف َع مِ نهم ،ولكنَّهم في ذات الوقت مادةُ رياستِﻪ ،ونِطا ُق سيا َدتِﻪ.
ُ
ومﺄسسة الحوزة
ﺛاني ًا :اإلصالح والتحديﺚ
 -١اإلصالح وكوابﺢ المدرسة القديمة
كانت أولى بوادِ ر الجدل بشأن الدراسة في الحوزة وصالحية ِ
مناه ِجها مرتبط ًة باالنفتاح
علـى الغـرب ودخـول البعثـات االسـتعمارية ،والتعـ ﱡرف علـى منهـﺞ المدرسـة الحديثـة فـي
الغـرب ،مـع ذلـك ،فـال يمكـن مقاربـ ُة منهاجيـةِ التدريـس فـي الحـوزة بمجـ َّرد كونهـا نﻈـا َم
السـنّية مث ً
َ
ال بما
تدريس قديم ،ألنها من األسـاس لم
ٍ
تحﻆ ُ
بالحرية التي نالتها المدرسـة ُ
يُتيح لها أن تنم َو وتتطور دو َن عراقِ يل .يُشير بعﺾ من أرخوا لرجال النجﻒ إلى أن السيد
عيسى كمال الدين ،دعا في العشرينات زمالءه إلى إيجاد ٍ
كلية دينية تحفﻆ لهم أتعابهم،
وأنـﻪ ناضـل ل ُربـع قـرن مـن أجـل إيجادهـا ،وطلـﺐ مسـاعدة صالـح جبـر فـي هـﺬا الشـأن،
بهـدف أن يُلهـم الحكومـة فـي المسـتقبل بتكوين جامعـة للدين في النجﻒ َّ
تنﻈم على طراز
الجامعات في العالم ،ليكون الطالﺐ على بصيرةٍ من أمره ومعرفةِ مستقبلﻪ).(١٣
والســلطة ،المعارضــة والمصالحــة :مــن المهــم اإلشــارة إلــى أن المﺬهــﺐ
أ -الﺸــيعة ُ
الســنية ،لكن هﺬا ال يعنــي أنﻪ لم ت ُكن
الشــيعي ورغــم اصطباغــﻪ بنزعــةِ معارضةِ الدولة ُ
الحكام
الحــكام ووزرائهم على التشــ ﱡيع ،بعبارةٍ أدق،
هنــاك
ٌ
ٌ
عالقــات بين ُ
تأثيــرات لبعــﺾ ُ
والفُقهاءُ ،سن ًة و ُمتشيعين.
على سبيل المثال العالقة الدافﺌة بين العباسيين والشريﻒ المرتضى )٣٥٥هـ٤٣٦-هـ(
وأخيﻪ الشــريﻒ الرضي )٣٥٩هـ٤٠٦-هـ( ،التي أتاحت للمرتضى أن ينشــﺊ مدرس ًة كبرى
يؤ ّ ُمهــا الطــالب بالمﺌــات ،كﺬلك عالقة الشــيﺦ الصــدوق )٣٠٥هـ٣٨١-هـــ( بالصاحﺐ بن
عبــاد الوزيــر )٩٣٨م٩٩٥-م( ،الــﺬي أ َّلــﻒ مــن أجلﻪ كتابَــﻪ عيون أخبار الرضــا ،وأهداه لﻪ
ٍ
الســلطة إال المقدمــة التي
بمقدمــة عامــرةٍ بالمديــح) ،(١٤ال تبرزهــا بالمــداراة ومجاملــة ُ
الســلطان
كتبها محمد باقر المجلســي )١٠٣٧هـ١١١١-هـ( مهدياً بها كتابَﻪ زاد المعاد إلى ُ
الصواب لو ذهبت إلى أن بعضاً من
حســين الصفوي) ،(١٥وغيرهم ،ولن تجانِﺐ الدراســة
َ
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أهم مراحل التأســيس للفِ قﻪ الشــيعي والكالم الشــيعي تمت خالل فترات العالقة الجيدة
بالسلطة تلك.
ُ
ب -المرونة والال مﺆسسية :بنا ًء على هﺬا ،يمكن أن تفترض الدراسة أن الدرس الديني
َّ
ولعــل المرونة العالية تلك هي
الشــيعي أخــﺬ طابعاً ال مؤسســياً مرناً تبعاً لتِلك الﻈروف،
ما َ
حركات كانت شــديدةَ التنﻈيم ،هرمية،
التوســع والبقاء ،في حين انقرضت
ضمِ نت لﻪ
ٌ
ﱡ
مثــل أخــوان الصفا ،والتنﻈيمات اإلســماعيلية األخــرى ،تطورت قدرات الفقهاء الشــيعة
ٍ
بطريقة ال
الدفاعيــة وصــاروا يتكيفــون لدوامــة القتل والتنقل المســتمرة ،كانوا يدرســون
منهجية متنقلة ،يؤلفون ،يربون الطلبة ،ينقلون التجربة إلى األجيال التي تليهم.
ولعل ما يتعلق بالموضوع هو حالة القلق والخوف من اﻵخر التي َ
ضمِ نت سالمة عقيدة
ُبيات
عناصــر المؤسســة الدينيــة ،بعبــارةٍ أوضح ،لو كانت هناك مؤسســ ٌة واضحــة ،وترات ٌ
أوســع من الدخول والصعود إلى جســم المؤسسة لكان من الممكن
مكتوبة تُمكن شــريح ًة َ
تسلﱡل عناصر الدولة مث ً
شخصنَةِ
ال واخترا َقهم لجسم العقيدة الشيعية ،فعمِ د الفُقهاء إلى
َ
الــدرس ،والمؤسســة ،واالعتمــاد علــى نﻈام الثقاة وأوالد الســابقين في الرياســة الدينية
والــدرس الفقهــي .وإذا تجاوزنــا األبنــاء هــؤالء ،فهنــاك عنصــ ٌر مهم هو األصهــار ،الﺬين
يتخي ُرهــم الفقيــﻪ أحيانــاً من بيــن أبرز تالميﺬه وأنبَغِ هــم ،أصهاراً لﻪ علــى بناتﻪ ،ليدخلوا
بعدها في جسم المنﻈومة الفقهية الشيعية.
ولعل لهﺬا التنﻈيم الداخلي وصعوبة دخول ٍ
طلبة من خارج المؤسسة إليﻪ دوراً في منح
حريــة الــدرس ،واختيار األســتاذ والمادة فــي المقابل .ولعل من بين أفضــل البحوث التي
تناولــت الــدرس الحــوزوي هو ما كتب ُﻪ د .فاضل الجماليعن حوزة النجﻒ ،يقول الجمالي
بالنــﺺ» :ليــس فــي كل ما زُرت وشــاهدت من جامعات -بما في ذلــك الجامعات األلمانية
التي تفتخر بحريتها الفرايهات -ما يضاهي مدارس النجﻒ في حريتها واســتقاللها وفي
ترسيﺦ المادة العلمية في ذهن الطالﺐ وتكوين شخصيتﻪ وتركِ األثَر العميق في حياتﻪ«).(١٦
ورغم أن القدامى كانوا يفخرون بحرية انتساب الطلبة دو َن ٍ
البعﺾ
لكن
َ
قيد أو شرطَّ ،
أبواب الحياة أمامهم فلجأوا إلى طلﺐ العلم.
يجلﺐ للحوزة من انغلقت
َشكا من أن ذلك قد
ُ
ُ
على أي حال ،فﺈن الس ّرانية ،وطبيعة النجﻒ ،والنجﻒ السرية الموازية في السراديﺐ)،(١٧
فض ً
ال عن ارتكاز الشيعة على المؤسسة الدينية ،صنعت طبق ًة دينية سعت إلى أن تحصر
بيدهــا مغاليــق العلم الديني ،وبالتوازي مع ترســيخها لفكرة نائﺐ اإلمام ،الﺬي هو الفقيﻪ
الجامــع للشــرائط ،عقّــ َدت طبقة رجال الديــن مصطلحات الفِ قــﻪ ،وأح َوجت الطالﺐ إلى
ٍ
ســنوات طويلــة مــن الــدرس والعِ راك مــع النصوص والكتــﺐ والمصطلحــات ليتم َّكن آخر
ُ
الحكم الديني ،األمر الﺬي قد يكون بتقدير
األمر من فهم آلية عملها ،وكيﻒ يتم
استنباط ُ
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أي نﻈام -إلى حماية نفسﻪ.الدراسة منسجماً مع نزوع النﻈام ﱡ
وفــي الوقــت ذاتﻪ ،بقيت القاعدة التي تقــول :نﻈامها -أي الحوزة -في ال نﻈامها متبع ًة
تنﻈيم ثابت يُسبﺐ
وفاعلة ،تتيح أن يكون هناك مركز قوةٍ راسﺦ ،دو َن الحاجة إلى إيجاد
ٍ
االنهيار لو تمت تصفي ُة رموز المؤسسة.
ولكن نزعة الحماية،
بوعي تام من رجال المؤسســة،
وال يمكن الجز ُم بأن هﺬا كان يتم
َّ
ٍ
ٍ
قصد
بشــكل ميكانيكــي دو َن
ومبــدأ التُقيــة ،ربمــا يكونــان قــد و َّلدا هﺬه اﻵليــة الدفاعية
ٍ
سبق تام.
ُم ٍ
ومــا دامــت آليــة االنتقــال إلــى المراتﺐ العليــا ،تحديداً إلــى طبقة الحواشــي ،ثم رتبة
ٍ
ٍ
ٍ
عقبات
طويلة ُمتطاولــة ،يواجﻪ فيها رجل الدين
بســنوات
المرجــع ،والمرجع األعلى ،تمر
كثيرة ،ليست متعل ًقة بالدين ونُصوصﻪ وحسﺐ ،بل بطبيعة الطبقة الدينية ،فﺈن هﺬا َ
ضمِ َن
الســلطة الدينية بين األجيــال بثبات ،وإن لم ي ُكن مؤسســياً،
قــدراً مــن االطمﺌنــان لتنا ُقــل ُ
ِ
وضمن حماية الطبقة من ال ُدخالء ،ومن »جهل العامة« وطموح الطامحين.
وما لﻪ دالل ٌة هنا ما يُﺬكر عن محمد باقر الصدر )١٩٣٥م١٩٨٠-م( ،الﺬي كلَّﻒ الشيﺦ
محمد جواد مغنية بأن يعمل على تبســيط رســالتﻪ العملية -يعني مجموع فتاواه الفقِ هية-
بلغة بسيطة يفه ُمها كل من يقرأُها ،فبدأ الشيﺦ بالعمل فع ً
وإخراجها ٍ
ال على هﺬا ،ويروي
أحــد المشــايﺦ اللبنانييــن أنﻪ َ
دخ َل على الشــيﺦ محمد جــواد مغنية يوماً وهــو يعم ُل على
قادر على تبســيط عبارةٍ
رســالة الصدر ،فوجدهُ غاضباً ويص ُرخ محمد جواد مغنية غير ٍ
)(١٨
سطر ونصﻒ؟! لماذا عقَّد علماؤنا العِ لم بهﺬه الطريقة؟
من
ٍ
وعنــد هــﺬه النقطــة تحديداً يمكن أن نفه َم لماذا حورب الشــيﺦ محمــد رضا المﻈفر،
ألنﻪ عمل على تبسيط العِ لم الديني ،واستحداث جمعية منتدى النشر ،التي تكلَّل نضالُها
بﺈنشاء كلية الفِ قﻪ ،وكان هﺬا يعني صعود أبناء الصعاليك إلى مدارج الفِ قﻪ دو َن عناء ،دو َن
ِ
وحوصر
عقبات الحواشي ،وقدرتهم على كبح ِجماح الطامحين ،لهﺬا ُقطع راتﺐ المﻈفرُ ،
أســس كليــة الفِ قﻪ
بدعم خفي من بعﺾ
فــي مــوارد رزقﻪ ،ولكنﻪ لم يستســلم مطلقاً ،حتى َّ
ٍ
وتمويل من بعﺾ تُجار النجﻒ.
المراجع،
ٍ
ربمــا هــﺬا يجعلنــا نفهم لمــاذا مث ً
ال لم يالقِ الســيد محمد كالنتــر )١٣٣٥هـ١٤٢٠-هـ(
بدعم من التاجر
أسس جامعة النجﻒ الدينية العام ١٩٥٦م
هﺬه الحرب الضروس حينما َّ
ٍ
أرض
اإليرانــي محمــد علــي اتفــاق ،الﺬي رصــد لها مبلغاً ضخمــاً أم َك َن من شــراء قطعة ٍ
شاســعة في أول األحياء الســكنية استحداثاً خارج ســور النجﻒ ،وهو حي السعد الفخم،
وبعمارةٍ ضخمة).(١٩
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ج -بــوادر تحديــﺚ الــدرس الدينــي فــي النجــف :لــن تتطــرق الدراســة كثيــراً إلى تجربة
منتــدى النشــر وكليــة الفقــﻪ ،فقد كتبت عد ٌد من الدراســات عــن المنتدى ،وهــﺬه الفقرة
ٍ
تجربة تلتها ،من بين التجارب المهمة التي تناولت الدرس الديني في النجﻒ
ستر ﱢكز على
بالتحديﺚ هي تجرب ٌة و َق َﻒ خلفها السيد محمد باقر الصدر ،أيام قدرتﻪ على التأثير على
السيد محسن الحكيم ،وإن تلت كلية الفِ قﻪ في تاريﺦ تأسيسها.
أســس الحكيــم مدرســة العلــوم اإلســالمية العــام ١٩٦٣م ،ويﺬ ُكــر الســيد محمــد باقر
َّ
ٍ
نزعة إصالحية في الحوزة العلمية« وأنها ه َد َفت
الحكيم أن المدرســة كانت »تعبيراً عن
إلــى التجديــد فــي مناهﺞ الحــوزة وتطويرها لتالئم »متطلبــات األوضاع الفكريــة والبيﺌة
جيل من
بشــكل خاص وفي العالم
الجديــدة فــي العراق
بشــكل عام« ،وكﺬلك ألجــل »خلق ٍ
ٍ
ٍ
ال ُعلماء الشــباب الواعين ،الﺬين يتحملون مســؤولي َة التبليﻎ لﻺســالم في العراق وخارجﻪ،
ويساهمون في التح ﱡرك السياسي الﺬي تقوده المرجعية«).(٢٠
َ
كتﺐ محمد باقر الصدر التأسيســية ،اقتصا ُدنا وفلســفتُنا
وتض َّمنت مناهﺞ المدرســة َ
وكتاب البيان في تفسير القرآن للخوئي ،وبقي َة ال ُعلوم التقليدية.
وغيرها من ُكتُبﻪ،
ُ
بمقترح ومبادر ِة محمد باقر الصدر التي
أســس المدرســ َة
وهناك من يرى أن الحكيم َّ
ِ
طرحهــا بنفســﻪ عليــﻪ ،وآخرون يــرون أن الصدر فاتح أوال َد الحكيــم ،مهدي ومحمد باقر
بالموضوع وهما من أقنَ َع الحكيم بالفكرة) ،(٢١على أي حال ،المهم في الموضوع أن الصدر
هي َم َن على المدرسة ،ب ُكتُبﻪُ ،
وجعلت الدراسة فيها
وطالبﻪ الﺬين اختارهم للتدريس فيهاَ ،
علــى مــدار خمــس ســنوات ،وأَدخلت أســلوب إقامة ندوةٍ أســبوعية يُســاهم فيها الطالب
ٍ
ٍ
أدبية ِ
وش ٍعر وبحوث.
بكلمات
اعتراض الخــط القديم الرافــﺾ لﻺصالح
وكمــا هــو متوقــع ،فقــد واجهت المدرســة
َ
ولتطويــر المناهــﺞ ،خصوصــاً بعــد وفاة الحكيم ،وخســارة المدرســة والصــدر من خلفها
الســلطة
لحمايتــﻪ أمــام التقليدييــن ،فكانــت حربُهــم ناجحــ ًة َّ
ضدها ،وصــوالً إلى إغالق ُ
العراقية للمدرسة العام ١٩٧٧م.
ومن مطالعة أســماء أســاتﺬة مدرسة العلوم اإلسالمية ،ومقارنتها بأسماء أساتﺬة كلية
الفِ قﻪ الحقاً ومؤسســي منتدى النشــر يمكن أن نســتنت َﺞ مالحﻈ ًة تستح ُق التأمل ،وهي أن
دعاةَ اإلصالح كانوا بالدرجة األولى من العرب ،أو ال ُمستعربين ،يدع ُمهم الترك ،وأن دعاةَ
ٍ
فرضية تُفيد بأن فترات
التقليديــة كانــوا من اإليرانيين بالغالﺐ ،وبقدر ما يُحيل هﺬا إلى
هيمنــةِ المراجــع العــرب فــي النجﻒ كانت تشــه ُد حــراكاً واضطراباً اجتماعيا ً وسياســياً
لطبيعــةِ العراقييــن المتوتــرة ،بينما كانت فترات هيمنة المراجع اإليرانيين تشــه ُد هدوءاً
في الغالﺐ ،فﺈنﻪ وبالوقت ذاتﻪ ،يقود إلى االستنتاج أن الحركة اإلصالحية بجوهرها كانت
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بطريقــة مــا عن ِ
ٍ
الصراع بيــن العرب واإليرانيين في الحوزة ،بين أســلوب اإليرانيين
تُ َعبــ ُر
التعقيــدي فــي العمــل ،والتدريــس ،والفِ قﻪ ،وتدعيــم الرياســة الدينية بهــدوء ،وبين رغبة
العرب العراقيين وحلفائهم اﻵخرين في الحوزة في أن يكسروا هﺬا الطوق ،و ِيضعِ فوا هﺬه
الطبقات ،وأن يتدخلوا في الشأن العام اليومي .أما فيما يخﺺ ما ِير ُد في بعﺾ أدبيات
الحركات الشــيعية حو َل المرجعية المؤسســة ،فال يمكن الجز ُم بمن أطل َق المصطلح أول
مــرةٍ ودعــا لــﻪ ،ولكن الراســﺦ بتقدير هــﺬه الدراســة أن المصطلح لم ي ُكــن ليأخﺬ أهمي ًة
ُ
شــخﺺ بثِقل محمــد باقر الصدر َ
خلﻒ هــﺬا المطلﺐ والدعوة لﻪ،
وقوف
اســتثنائية لــوال
ٍ
تﺬهﺐ الدراســة إلى أنــﻪ كان يتصرف ِوفق
الصــدر نــادى بالمرجعيــة المؤسســية ،ولكــ ْن
ُ
منهجــﻪ األول ،الﺬي تج ُده الدراســة بالمجمل خاضعــاً لفرضية توينبي في حركة التاريﺦ،
ِ
التحدي واالستجابة.
لقــد ســعى إلــى أن تتكيﻒ الحوزة لمتطلبــات العصر الجديد ،وأن يكــون عمل المرجع
جســ َر الهوةَ التي تشــ َّكلت في وعي الشــباب
أكثــر تنﻈيمــاً ،والــدرس أكثــر نﻈامي ًة ،لكي يُ ﱢ
الجامعــي ،فاصلــ ًة بيــن تدينهِ م ،وبين علمنةِ الدرس ،وضراوة األســﺌلة التي دهمت ُهم ،وهم
يقارنون بين العشوائية التي
تضرب ُمجتم ُعهم ،والتنﻈيم الﺬي يصن ُعﻪ العِ لم في الغرب).(٢٢
ُ
وربما لهﺬا تحديداً ر ّكز الصدر ِضمن دعوتﻪ اإلصالحية ،وسعيﻪ إلى انغمار الشيعة في
السياســة على الشــباب الجامعي ،حيﺚ ألقى بثِقلِﻪ في الجامعات ،تاركاً للحوزة التقليدية
مســاحتها التقليديــة فــي الشــارع بيــن العامــة ،واضعاً أمام الشــباب نموذجاً لالســتجابة
َ
للتحديات الفكرية التي تواج ُههم ،فلســفياً ،واقتصادياً ،ســاعدهُ في ذلك تكوينُﻪ النفســي
الهادئ ،المتواضع ،الخالي من ُعقَدِ الزعامة ،والخوف على الموقع الطبقي ،وهي األمور
التي قد تكون مهيمن ًة على رؤوس الحوزة اﻵخرين).(٢٣
د -الﺸــخصانية واإلصــالح :ربمــا مــن الواجﺐ اإلشــارة إلــى الطابع الشــخصاني الﺬي
ٍ
عملية إصالحية ،وانكماش المشــروع اإلصالحي بﺬهاب ُمؤسســيﻪ ،فالمﻈفر
ارتبط بكل
الــﺬي تــرك كلّيتــﻪ بيد محمــد تقــي الحكيــم )١٩٢٣م٢٠٠٢-م( ،أو َرثَﻪ معها األحقــا َد التي
حاصرتﻪ أيضاً.
كان محمــد تقــي الحكيم عض ُو مج َم َعي اللغة في دمشــق والقاهــرة ،والمجامِ ُع العلمية
فــي بغــداد وباكســتان وغيرها ،والﺬي يُع ُد ُمجــدد درس الفِ قﻪ المقارن فــي العراق بكتابﻪ
»األصــول العامــة للفقﻪ المقارن« ،وكان بدوره مختلفاً عن آل الحكيم اﻵخرين ،وعاش في
ٍ
عزلة عن بقية األُسرة ،وحينما ُحوص َر وتم إجبا ُره على ترك كرسي عمادة كلية الفِ قﻪ إبان
دين أيضاً ،لينزوي في
ُحقبة البعﺚ ســلَّم المكان إلى الدكتور عدنان الخرســان ،وهو رجل ٍ
عص َفت بالبــالد عقِ ﺐ االنتفاضة العام ١٩٩١م،
بيتــﻪ حتى وفاتﻪ ،وبتســا ُرع األحداث التي َ
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افتتاحها صــارت كلي ًة ِضمــن ُكليات
لــم يقــم لكليــة الفقــﻪ كمــا كانت قائمــة ،وحين أُعيــد
ُ
جامعة الكوفة ،فيها من المشــكالت ما في أي ٍ
بعﺾ من ســاهم في
كلية أخرى ،وإن كان ُ
المشــروع مِ ثل محمد رضا القاموســي قد اســتعا َد الوقفية الواقعة على شــارع الكوفة في
النجﻒ ،التي تضم بناي َة الكلية وأعا َد افتِتاح الكلية بمســ ّماها القديم وموقِ عها التاريخي،
وتمت إعادةُ إعمارها ،لكنَّها بالمجمل ،لم تســتطع أن تُحدِ ث ما أحدثت ُﻪ الكلية في وقتها،
ولم تُجارها بالمطلق بنوعية المناهﺞ ،واألســاتﺬة ،وج ﱢدية الطالب ،ســواء الكلية الملحقة
بجامعة الكوفة ،أو تلك المستقلة التي صار اس ُمها كلي َة الفِ قﻪ الجامِ عة.
واألمر بﺬاتﻪ ينطبق على مشروع الصدر اإلصالحي ،الﺬي ّ
أحزاب
تشﻈى وتف ّرخت مِ نﻪ
ٌ
الفارغة من أي
رموزه والي ُة الفقيﻪ
ومشروعات سياسية ،واستفادت مِ نﻪ ومِ ن
ومؤسسات
ِ
ِ
ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
شيعية أُخرى.
فرقة
أي
ُقدرةٍ حركية أكث َر مما استفادت مِ نﻪ ﱡ
تيــار فاعل ،تنســجم مع األمر
إن هــﺬه الشــخصانية ،وعــدم القُــدرة علــى التحــ ّول إلى ٍ
األساســي الﺬي انطلقت منﻪ الدراســة في مقاربتِها :الحمائية الشــيعية والشــعور الدائم
ونزوعهــا نح َو أن ال ت ﱢ
ِ
جســم ديني قــد يأكلها آخر
ُنﻈم نفســها في
بالخطــر واالســتهداف،
ٍ
األمر ويسبﺐ اضمِ حاللَها تحت ضغط »األعداء«.
تكيف؟
-٢
ٌ
إصالح أم ﱡ
ِ
عمليـات تحديﺚ
مـن خـالل مـا سـبق التطـرق لـﻪ ،هـل يصـ ﱡح أن نُطلـق ِصفة اإلصـالح على
المناهﺞ وتطوير الدرس التي حصلَت في حوزة النجﻒ؟
إن اإلجابــة علــى هــﺬا الســؤال لن تكــون ممكن ًة لــو أخﺬنا بمــا يقولُﻪ رجا ُل المؤسســة
ٍ
تجديد ﻵليات
الدينيــة أو مــا كتبــوه بﺬاتهــم عن الموضــوع ،فاإلصال ُح بكل مــا يعنيﻪ مــن
التفكيــر ال يرتبــط بمجــرد تطويــر المناهــﺞ بالضــرورةَّ ،
نجيﺐ على
ولعل مــن المبكــر أن
َ
سؤالنا المركزي هنا دو َن أن نتط َّرق بالتحليل لتِلك التجارب.
ُ
منهﺞ اقترح ُﻪ أح ُد رجال الدين ،اسم ُﻪ منﺬر
أ-
تكييف المناﻫﺞ :من المهم الوقوف عند ٍ
الحكيــم ،لتطويــر الدراســة في الحوزة ،منه ٌﺞ تج ُد الدراســ ُة أنﻪ امتدا ٌد لما ســ َب َقﻪ ،ويكاد
يكون تجميعاً لمجمل التجارب التي َسبَقت ُﻪ في النجﻒ من كلية الفِ قﻪ وغيرها ويدور معها
في ذات ال َفلك).(٢٤
علــى امتــداد الصفحــات التــي كتبهــا الحكيم فــي منهجﻪ المقتــرح ،والتقســيم الزمني
المنهجي الﺬي وضعﻪ ،يبدو أنﻪ لم ي ُكن يرنو إلى شيءٍ سوى تحديﺚ المناهﺞ وترصين أمد
الدراســة ،والهدف األســاس هو رفع قدرات طالﺐ العلوم الدينية وزيادة أدواتﻪ المعرفية
الدينيــة الدفاعيــة ،عبر ّ
اطالعــﻪ على العلوم الحديثة والفلســفة الغربية ،وتكييفها ،األمر
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الﺬي ُوجد من َقبل في تجربةِ كلية الفِ قﻪ.
وهنــا تعــود الدراســة إلــى مشــروع الصدر مــر ًة ثانية ،وتســأل :هــل جاء الصــدر بﺂراءٍ
َ
ِ
ٍ
وآليات االستنباط؟
خالﻒ العقائد الشيعية
عقائدية جديدة؟ هل غ َّير مباني األصول؟ هل
واإلجابة على هﺬه األسﺌلة هي واحدة ،إذ يبدو أن مشرو َع الصدر كان يهدف إلى مجرد
وفهم التاريﺦ ،والمنهجية الشــيعية في
تفســير
وضع قواعد لﻶلية الشــيعية التقليدية في
ِ
ِ
ٍ
وآليات جديدة.
بديل فقهي
دراسة الدين والعقائد والكالم ،أكثر مما سعى إلى إيجاد ٍ
ومــع أن انتقــاده المناهــﺞ كان يحمل ضمنياً إشــار ًة إلى تَب ﱡدلِ األزمنــة وضرورة التك ﱡيﻒ
كتاب د ّرس عليﻪ الســابقون
للوضــع الحاضــر كمــا فــي قولِﻪ حو َل من
ُ
يعترض علــى تبديل ٍ
الكبار كاألنصاري» :هﺬه النزعة االستصحابية التي تجعلنا دائماً نعيش مع ٍ
أمة قد مضى
وقتها ،مع ٍ
أمة قد ماتت وانتهت بﻈروفِ ها ومالبساتِها ،ألننا نعيش بأساليﺐ كانت منسجم ًة
مــع ٍ
أن مجمل ما كتبﻪ كان -كما ســبقت
أمــة لــم يبــ َق منهــا أحد«)ّ (٢٥إال أن الدراســة تجــ ُد َّ
ُ
يهدف إلى التكيﻒ وصيانة المﺬهﺐ والدين من الزلزال الفكري
اإلشارة -دفاعياً حمائياً،
العصر الحديﺚ.
عص َﻒ بِﻪ مع
ِ
الﺬي َ
نتفحﺺ نزعتَــ ُﻪ الحمائية هﺬه أمرين مهمين:
جانــﺐ آخــر ،ال يمكن أن نغف َل ونح ُن
مــن
ٍ
ُ
األول هو ما أشارت إليﻪ الدراسة مسبقاً من تدخل رجال الدين الشيعة العرب في الحياة
العامة ،وآل الصدر ليسوا ببعيدين عن هﺬا التدخل ،بل لعلَّهم ذهبوا بعيداً في الولوج إلى
الحقبة الملكية مث ً
ال.
الحياة السياسية كما ال يخفى على
متتبع تاريخهم خالل ُ
ِ
األمر الثاني ،هو نزع ٌة عروبي ٌة عراقية لدى الصدر ،فرغم أنﻪ ب َّرر ميل َ ُﻪ إلى استقطاب
العــرب العراقييــن فــي الحوزة بأنﻪ صيان ٌة لها من تُهمة التبعية للخارج ،واإلرجاف بها بما
السبﺐ الوحيد إذا الحﻈنا تركي َز الصدر على الشباب
يُضعﻒ الحوزة ،ولكن ال يبدو ذلك
َ
فــي الجامعــات ،ومــع ﱢ
حضﻪ الطبقــ َة الدينية على التواصل مع القواعد الشــعبية التي هي
نفوره من الحواشي ،كلها مجتمع ًة تبين أنﻪ كان أكثر مي ً
أولَى باالهتمام ،فض ً
ال نح َو
ال عن ِ
أسهم العراقيين في الحوزة.
رفع
ِ
ِ
وبالمجمــل فــﺈن ســعياً مثــل هﺬا الســعي يتطلﺐ بدوره ميــ ً
ال إلى تطويــر القديم وليس
نقضﻪ ،حفﻈاً للخيط الواصل بين الطبقة الدينية وقديمها ورمزيتها من جهة ،وبينها وبين
جمهورها من ٍ
جهة أخرى.
ٍ
نقطة مفصلية مما يُطل َ ُق عليﻪ إصال ٌح
على أي حال ،ال تستطيع الدراسة أن تج َد في أي
في الحوزة ما يمكن أن ن ُعدهُ إصالحاً دينياً كما ن ُعد اإلصالح البروتستانتي إصالحاً.
َّ
ولعل لمالحﻈة هاني فحﺺ حو َل ميولِ حوزة النجﻒ غير الفلسفية بخالف حوزة قم،
ٍ
بطريقة جعلت النجﻒ ،بســبﺐ عروبتها ،مدين ًة حاضن ًة للفِ قﻪ ،بينما مالت قم إلى أصول
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الفِ قﻪ بسبﺐ عالقتِها بالفلسفة والعرفان تلقي الضوء حو َل طبيعة اإلصالح ال ُمفترض في
حوزة النجﻒ).(٢٦
ب -التقليديــون :اﻷكﺜـ ُـر قــدرةً :نســتطيع القــول :إن بعضــاً من أهــم المراجعات النقدية
ُ
لﻸ ُســس واألصــول عند الشــيعة اإلماميــة تمت عن طريــق الجناح التقليدي فــي الحوزة،
طالﺐ بالتجديد ،الجنا ُح التقليدي كان أكثر قدر ًة على ال ُمضي بفرض
وليس الجناح الﺬي
َ
ٍ
حديثية جديدة خار َج األُطر التقليدية الراسخة.
ومبان
ٍ
آراءٍ أصولية
فالخوئي في ُمعجمﻪُ ،معجم رجال الحديﺚ اجتَ َرح قواع َد رجالي ًة جديدة لم ت ُكن مألوف ًة
وشــدد على نقدِ الســندِ والمتن ،وأكث ُر من مرةٍ اســتمع الباحﺚ إلى
في الوســط الحوزوي،
َّ
شــيوخ ُمفرطيــن فــي التقليديــة في الحــوزة النجفية يعربــون عن رفضهم لبعــﺾ »مباني«
ٍ
الســيد الخوئي ،وركونهم إلى المباني القديمة ،فض ً
ال عن أن لﻪ رأياً جديداً في تفســيره
للقرآن حول الناسﺦ والمنسوخ لم يكن مقبوالً لدى جمهور المفسرين الشيعة وفقهائهم.
باإلضافــة لمــا ســبق ،فــﺈن مــن المراجعــات المهمــة للفقــﻪ الشــيعي هو مــا صدر عن
السيســتاني نفســﻪ ،موقفــﻪ مــن مجهــول المالــك وكونــﻪ ال ينطبــق علــى أمــالك الدولــة،
ِ
ســماحﻪ للعراقيين بﺈخراج أخماســهم وتوزيعها بنفســهم إلى
وترخيصﻪ في الخُ مس ،مثل
مستحقيها ،فض ً
ال عن تطور موقفﻪ التقليدي من الدولة ،ودعوتﻪ إلى ٍ
دولة مدنية) ،(٢٧أما
والســلطان فكان ما ورد في خطبة
الخطاب األبرز للسيســتاني بشــأن الدولة ،والشــعﺐ،
ُ
ٍ
خطبة تالية،
الجمعــة التــي ألقاها وكيلﻪ الشــيﺦ عبد المهــدي الكربالئي وأ َّكد عليها فــي
السلطات ومنﻪ تستم ُد شرعيتها ،كما ينﺺ عليﻪ
حيﺚ قال بوضوح» :إن الشعﺐ هو مصدر ُ
شــيعي بوزنﻪ ،وســ َّبﺐ نقم ًة داخلية بين أحزاب
الدســتور«) (٢٨وهو أم ٌر لم يســبقﻪ لﻪ فقي ٌﻪ
ٌ
اإلسالم السياسي في العراقُ ،سنيها وشيعيها.
ﺛالث ًا :الخالفات داخﻞ المﺆسﺴة الدينية في النجف
َّ
لعـل الشـخصانية التـي رافقـت المؤسسـة الدينيـة الشـيعية فـي النجـﻒ طـوال عمرهـا قـد
انعكست بدورها على طبيعة العالقة بين األُسر التي توارثت الرياسة الدينية في النجﻒ،
واتخﺬت الخالفات في أغلﺐ األحيان طابعاً شخصانياً ،كانت للميول واألهواء الشخصية
فيﻪ دافع ٌكبير بتعميق الخالفات وإثارة المشكالت.
 -١الخوﺋي وآل الصدر والسيستاني
ُ
المﻀطرب :بداي ًة يمكن القول :إن اسم السيد محمد محمد صادق الصدر
أ-
الميراث ُ
لــم ي ُكــن فــي صدارة النِزاع على أيام المرجع الخوئــي ،وأن ِصدامﻪ كان مع ِتركةِ الخوئي،
مع ُطالبﻪ وبقيةِ حاشيتﻪ.
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ففــي الوقــت الــﺬي كانــت مرجعيــة الســيد الخوئي فــي ذروة قوتهــا ،وكانت الحاشــية
تتوجس من الصعود الصاعق للسيد محمد باقر الصدر ،كان محمد الصدر على هامش
ُ
ذلــك ِ
ِ
وجوهﻪ ،وهــو األمر الﺬي ناقشــﻪ أحد تالميــﺬ محمد باقر
الصــراع ولــم ي ُكــن أبــر َز
الصدر ،السيد محمد الغروي ،القاطن في لبنان وهو مِ ن مقربي الخامنﺌي اليوم ،ويحﻈى
ٍ
بعالقات قوية مع كل المراجع ،في النجﻒ ،وقم ،وحتى مع المرجع الراحل السيد محمد
حسين فضل اهلل ،حيﺚ أ َّلﻒ الغروي كتاباً اسمﻪ »تالمﺬة اإلمام الشهيد الصدر مالمحهم
النفسية ومواقفهم االجتماعية«) ،(٢٩وقد ذكر الغروي أن محمد الصدر كان من المغمورين
في مكتﺐ محمد باقر الصدر.
وقــد اعتُقــل محمــد الصدر لفترةٍ طويلة فــكان بعيداً عن ِ
الصــدام الفعلي مع الخوئي،
ٍ
وجبة مــن معتقلي آل الحكيــم كان الخوئــي قد توفي
وحيــن تــم إطــال ُق ســراحﻪ مع آخــر
على األغلﺐ ،وصا َر الســيد عبد األعلى الســبزواري مرجعاً على الرغم من رغبات حاشية
الخوئــي الﺬيــن أرادوا أن تنتقــل المرجعية مباشــر ًة إلى السيســتاني ،ولم تشــهد مرجعية
أي صدام ،ألن الرجل كان ســامياً نزيهــاً ُمترفعاً عن الصدامات
الســبزواري قليلــ ُة العمــر َّ
ســنوات ِ
ٍ
وضــ َع محمد باقر
الحوزويــة ،كمــا أن عالقتــﻪ بــﺂل الصــدر كانــت جيدة ،فخالل
الصدر تحت اإلقامة الجبرية في بيتﻪ ،والتي َّ
غطاها وكيل ُﻪ وتلميﺬه محمد رضا النعماني
في كتابﻪ »سنوات المحنة وأيام الحصار« ،لم يزُر أح ٌد من المراجع أو أبنائهم محمد باقر
الصدر باستثناء السبزواري الﺬي زارهُ وتضا َمن معﻪ.
على أي حالِ ،
الصدام الحقيقي بين الصدر ومراجع النجﻒ بدأ مع تســلم السيســتاني
المرجعيــة ،ومــا قيل عن اتصال محمد الصدر بالســلطة وقبولﻪ الدور الﺬي أراد الرئيس
العراقي الســابق صدام حســين تســويقﻪ للمرجعية العربية ،ووافق بعد أ ْن رفﺾ الســيد
لعــﺐ هﺬا الدور )هــﺬه هي الســردية المتداولة بين الخط
محمــد حســين آل بحــر العلوم َ
النجفي في الحوزة وإن وج َدت ما يناقضها بالفعل ،لكنها استُخدمت للتشنيع على الصدر
ٍ
بدرجة كبيرة( وأعاد الصدر افتتاح الحوزة ،ووضع يده على مدرسة آل الحكيم في النجﻒ
الواقعة في منطقة خان المخضر على الطريق المتفرع من شارع الكوفة ،الطريق المؤدي
إلــى منطقــة أبــو صخير التي صــارت مقراً لجامعة الصدر الدينيــة حتى مقتلﻪ العاصﻒ،
واســتعادتها األُســرة مباشــر ًة بعد ٢٠٠٣م ،وحين ُقتِل محمد باقر الحكيم أقام آل الحكيم
مجلس العزاء على ِ
روحﻪ في المدرسة.
َ
ُ
مِ
بالطبع ،من المهم مالحﻈة أن الصدر ،ثل عمﻪ المرجع القتيل لم يكن يحﻈى بمحبة
ألســباب عديدة ،أهمها أنﻪ ليــس نجفياً عريقاً ،ربما يتعامــل النجفيون مع
أهــل النجــﻒ،
ٍ
عربي عراقي ليس نجفياً ،فكيﻒ إذا
المراجع اإليرانيين باحترام ،لكنهم لن يتسامحوا مع
ٍ
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كان مــن أهــل الكاظمية ،مع كل العداء التاريخي بين المدينتين ،فض ً
ِ
امتعاضهم من
ال عن
ابن عمﻪ وتدخلﻪ بالشأن السياسي الﺬي قا َد إلى مجازر لحقت بأبنائهم ،وقد اصطدموا
بتالميﺬه في حياتﻪ ،منها حين اعتُقل الصدر للمرة األولى وخرجت تﻈاهرةٌ ض َّمت طلبتﻪ
وأختﻪ وإحدى بنات الســيد حســن القبانجي -شــقيقة صدر الدين القبانجي القيادي في
المجلــس األعلــى اإلســالمي -فضربهم أهل منطقــة الحي الصناعي القديــم في النجﻒ،
وقــام أحــ ُد ســ َدنةِ العتبــة العلوية وهو »ســيد« من أُســرةٍ علوية بصفع آمنــة الصدر ،أخت
محمد باقر الصدر المعروفة بلقﺐ بنت الهدى).(٣٠
ُ
الخالف بﺸﺄن اﻷستاذ :سبقت اإلشارة إلى ما يقال عن موضوع
ب -السيستاني والصدر:
نســﺐ الســيد الخوئــي ،وهــو موضــو ٌع في غاية الحساســية ،خصوصاً لمن هــو في مكانة
ِ
تحدث بــﻪ محمد الصدر
الخوئــي ،وكان منافســوه يثيــرون هــﺬا الموضوع أحيانــاً ،وحين َّ
امتعﺾ السيستاني جداً ،واستقب َل الصدر
وألحﻒ في تكراره في أحد مجالسﻪ المصورة
َ
ٍ
أغضﺐ الصدر كثيراً ،وشمِ ل السيستاني الحقاً بهجومِ ﻪ العلني.
ببرود وفتور
بعدها
َ
وبعد ٢٠٠٣م ومقتل عبد المجيد الخوئي الﺬي اُتهم مقتدى الصدر بالوقوف خلفﻪ ،أو
بغﺾ النﻈر عنﻪ على األقل) ،(٣١أصبح للموضوع بع ٌد آخر ،وال يزال آل الخوئي متمسكين
بالدعــوى القضائيــة ضــد مقتدى الصدر ،ولكن الﻈروف ال تســمح بالمضي فيها ،كما أن
موقع ال بد لﻪ من أن يترك الصدام
انضمام جواد الخوئي إلى مكتﺐ السيستاني جعلﻪ في ٍ
ألمور أخرى.
مع مقتدى ويتف َّرغ
ٍ
أمــا مــا يتعلــق بصدام الصدرييــن مع محمد تقــي الخوئي ،ابن الخوئــي ومدير مكتبﻪ،
الــﺬي كان رجــ ً
ال قوي الشــخصية ،صارماً في إدارة شــؤون مرجعية والــدهِ ،وفق منﻈوره،
وكان فــي طليعــة مــن اصطدمــوا مع محمد باقــر الصدر ،كما فعلها محمــد رضا الحكيم
ابــن الســيد محســن الحكيم -مع الصدر مــن َقبل ،وحقيق ًة لم يطل الوقــت كثيراً بمحمدتقــي بعــد أبيﻪ ،فﺬهاب المرجعية إلى الســبزواري أضعفﻪ ،وظــل يتنقل بكثرةٍ بين النجﻒ
ٍ
صحب َة زوج أختﻪ من آل
ولندن ليُتابع شــؤون مؤسســة الخوئي ،ثم ُقتل في
حادث معروف ُ
الســلطة العراقية بتدبير الحادث ،ولالتهام
الخلخالي
وشــيﺦ آخر وســائقهم ،وقد اُتهمت ُ
ٍ
ما يُعززه من الشواهد.
أمــا الســبزوراي فقــد صــار مرجعاً بســبﺐ مكانتﻪ بيــن المراجــع ،واحتــرام الناس لﻪ،
وتعارف الحوزويون على أعلميتﻪ ،رغم الجهد الﺬي بﺬلتﻪ حاشية المرجع الراحل الخوئي
واستماتة بعضهم على أن يصبح السيستاني هو المرجع مباشرة ،خصوصاً أنﻪ تم التمهيد
لﻪ بﺈقامة صالة الجماعة في مسجد الخضراء نياب ًة عن الخوئي في حياتﻪ ،وهو من صلَّى
ٍ
مجموعة من المجتهدين المقربين منﻪ ،مِ ثل الشيﺦ مرتضى البروجردي -والد
صحبة
عليﻪ ُ
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زوجة محمد رضا السيســتاني ،ابن السيســتاني األكبر -والســيد علي البهشتي )١٣٢٤هـ-
١٤٢٤هـ( -والد زوجة عبد المجيد الخوئي نجل المرجع الخوئي -وغيرهما.
لكــن مــا تمتــع بﻪ الســبزواري مــن مكانة أتاح لــﻪ أن يصعد إلى المرجعيــة رغم رغبات
الجميع ،وحقيقة لو أردنا الخوض بﺂلية اختيار المراجع فلن ننتهي بســهولة ،في كل مرة
كانت هناك ظروف مختلفة تقود المرجع إلى المرجعية العليا ،البعﺾ يسرف في التخوين
فيربطها بنﻈام الشاه والدوائر االستعمارية تماماً ،والبعﺾ يسرف في نسبها إلى الغيبي
والعناية اإللهية ،والبعﺾ يربطها بالوضع االجتماعي العام وما يمتلكﻪ المرجع من مكانة
بين الناس والحوزة وفي كل األحوال هناك إسراف وغلو شديد في أغلﺐ المقاربات ،تميل
الدراسة إلى القول :إن هناك مزيجاً من األمور كلها ،مكانة الدين وصورتﻪ وغيبيتﻪ ،تدخل
الوفــرة الماليــة في دعم مرجع على حســاب آخر ،عوامل الدعــم والصدام بين اإليرانيين
والعرب العراقيين ،للمفارقة مث ً
ال ،وســبقت اإلشــارة إلى حادثة صالة الجماعة والســيد
محسن الحكيم.
ولكن من المهم اإلشارة إلى موضوع انتقال الصراع بين الصدريين من جهة ،والحكيميين
وحواشــي الخوئي والسيســتاني إلى خارج العراق خالل التســعينات وقبلها في الثمانينات
أيضاً ،متجلياً بالصراع بين حزب الدعوة والمجلس األعلى ،مرة كاد الدعاة أن يقتلوا عبد
المجيد الخوئي في قم وقد كانوا يصرون على مناداتﻪ بالشيﺦ وليس بالسيد ،والصدريون
الدعويــون بﺬاتهــم رمــوا محمــد باقــر الحكيم بالنعال حيــن أراد أن يحضــر مجلس عزاء
الصدر بعد مقتلﻪ).(٣٢
ج -حــول بيــﺖ الخوﺋــي والسيســتاني :إذا افترضنــا أن المرجعيــة تعيــش عمليــة إعــادة
تعريــﻒ مســتمرة لنفســها ،فــﺈن هﺬا االفتراض يقود إلى القــول :إن كل مرحلة من مراحل
الحوزة الحديثة منﺬ تمركز المرجعية بشكل فعلي وامتالكها القدرة على االتصال بالبلدان
البعيدة مع نشــوء نﻈام البرق وتطور المواصالت طبعت بطابع شــخصية المرجع األعلى،
ســنالحﻆ فرقاً بين المدد التي شــهدت وجود مرجع عربي عراقي قوي اســتطاع أن يؤثر
على الساحة وبين المدد األخرى التي شهدت هيمنة مرجع إيراني.
ومن المهم أن نالحﻆ أمراً يتعلق بمرجعية السيستاني ،فالرجل لم يطرح للمرجعية إال
بعد حدوث أمور جلل ،هو لم يكن المفضل عند أوالد الخوئي وحاشيتﻪ ،فقد كانوا يعدون
العدة ألن يدفعوا صهر الخوئي ،الســيد نصر اهلل المســتنبط ،الﺬي كان من أقرب الناس
إلى قلﺐ عمﻪ المرجع األعلى ،وكتﺐ في رثائﻪ حين توفي قصيدة حزينة ،وكان من أسمح
الناس وأكثرهم بشــراً وعالقتﻪ طيبة بالمجتمع النجفي ،يكفي لمعرفة مكانتﻪ أنﻪ هو من
وجﻪ الناس إلى الﺬهاب مشياً على األقدام إلى كربالء في الزيارة الشعبانية » ١٥شعبان«
ّ
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كمــا يــروي العديــد مــن الرجال الﺬين هبــوا لتلبية ندائــﻪ ،كﺬلك كان من بين المرشــحين
السيد محمد رضا الخلخالي والد صهر الخوئي اﻵخر ،محمد أمين الخلخالي الﺬي قتل
مــع محمــد تقــي الخوئي ،ولكن بعد مقتل المســتنبط ،ومقتل الخلخالــي في المعتقل بعد
االنتفاضة العام ١٩٩١م تغيرت المعادلة.
كان السيســتاني معروفــاً علــى مســتوى الحــوزة لكنــﻪ مغمــور علــى المســتوى العــام،
ويمكــن أن نستشــﻒ أمــراً آخر بشــأن شــخصيتﻪ ،وهو أنﻪ لــم يكن منغمــراً تماماً في جو
الحواشي المرجعية.
كما أن ســلوكﻪ الحاضر يعزز ما ذكرتﻪ الدراســة ،مث ً
ال ز ّوج إحدى بناتﻪ إلى بائع ستائر
بســيط مســتعرب أو عربي فع ً
ال يعمل في الســوق الكبير في النجﻒ ،أكبر أحفاده محمد
حسن بن محمد رضا تزوج ابنة السيد عبد المطلﺐ الخرسان ،مؤرخ تقليدي ومن خدمة
العتبة العلوية وآل الخرسان أسرة ذات ميول قومية عربية ،اختياره مراجع عرب وعراقيين
ليطلق أسماءهم على المدارس التي ينشﺌها ،على سبيل المثال :مدرسة نجم األئمة الشيﺦ
نجم الدين العجلي الحلي ،مدرسة الشيﺦ محمد جواد البالغي ،مدرسة الخويبراوي التي
بنيت تكريماً الثنين من المجتهدين الشيﺦ عباس الخويبراوي والشيﺦ حسن الخويبراوي,
وكالهمــا عراقيان عربيان من الجنوب ،شــراؤه منزل الشــيﺦ محمد رضــا المﻈفر وبناؤه
كمدرســة ،وغيرهــا ،وإن كان يمكن تفســير هﺬا الســلوك بشــأن المــدارس بكونﻪ مرتبطاً
بسياسة السيستاني في تقوية حوزة النجﻒ وربطها بالمشاعر العراقية.
ويــروي ممثــل السيســتاني فــي لبنــان ،حامــد الخفــاف ،أن السيســتاني يوجــﻪ أي
مؤسســة مــن مؤسســاتﻪ حيــن تفتــح في بلــد ما بــأن تطلق أســماء رموز وأعــالم محليين
على تلك المؤسسات).(٣٣
وعــوداً علــى ما ســبق ،من المهم أن نالحﻆ أن أســتاذ السيســتاني الفعلي الﺬي منحﻪ
االجتهــاد لــم يكن الخوئي ،بل كان الشــيﺦ حســين الحلــي )١٣٠٩هـ١٣٩٤-هـــ( ،الﺬي ظل
مغمــوراً وكاد أن يُــدرس ذكــره بعــد وفاتــﻪ حتــى صــار تلميﺬه السيســتاني مرجعــاً ،فأمر
بطباعــة دورتــﻪ األصوليــة وصــدرت فعــ ً
ال عن مؤسســة آل البيــت إلحياء التــراث بتقديم
محمد بحر العلوم الﺬي كان والده صديقاً مقرباً للحلي ،ثم قام السيستاني ببناء مدرسة
دينية تقع في حي الحنانة ذي الموقع المهم في النجﻒ وأطلق عليها اســم أســتاذه الشــيﺦ
حســين الحلــي .لكــن ،بــدا أن أوالد الخوئي لم يجدوا خياراً آخر ســوى هﺬا الرجل ،الﺬي
بــدا مســالماً ،ويحتــرم الماضين والخوئي بصورة اســتثنائية ،وقد يكونــون قد ظنوا بأنهم
سيتفضلون عليﻪ بدفعﻪ لمقام المرجعية فيصير تحت تحكمهم كما كانت الحال مع غيره،
وكما تحكموا بمكتﺐ الخوئي في حياتﻪ دون علم المرجع ،خصوصاً بوجود مجموعة قوية
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شكلت هيمنة على مكتﺐ الخوئي وعلى آلية توزيع األموال.
ورغــم أنهــم فشــلوا فــي أن يواجهوا صعود الســبزواري ،لكن الطريق صــار ممهداً بعد
وفاتــﻪ ،ووفــاة عــدد مــن المجتهدين الكبــار في قم والﺬيــن أرجعوا بدورهــم مقلديهم إلى
السيســتاني ،ناهيك عن وجود مجموعة قوية كانت رأس حربة دفع مرجعية السيســتاني
إلــى األمــام جمعهــم جــواد الشهرســتاني بــﺬكاء في قــم ،ضمت :محمــد باقــر األيرواني،
ومحمــد حســين فضــل اهلل قبــل اســتقاللﻪ ،ومحمد هــادي آل راضي ،وفي لبنان الشــيﺦ
محمــد مهــدي شــمس الديــن ،وكمال الحيدري الــﺬي كان وكيل السيســتاني في اإلمارات
لوقــت مــا وغيرهــم ،األمر الﺬي دفع السيســتاني إلى الصدارة دون مشــكالت ،بمالحﻈة
شــياع االتفــاق بيــن أهل العلم على أعلميتﻪ ،وبدا األمــر وكأن ضربة حﻆ وافقت رغبة آل
الخوئي بتصدر السيد السيستاني.
ولكــن السيســتاني فاجــأ أوالد الخوئــي بالتّشــ ّدد في محاســبتهم على أموال مؤسســة
الخوئي ،وطالﺐ بقوائم تفصيلية لﻺيرادات والنفقات ،وكلّﻒ الشيﺦ محمد مهدي شمس
الدين )١٩٣٦م٢٠٠١-م( باإلشراف على المؤسسة ومتابعة موازنتها فلساً فلساً ،واصطدم
أوالد الخوئــي بشــمس الديــن الﺬي لــم يكن مســتعداً لمجاملتهم على حســاب واجبﻪ وما
استأمنﻪ المرجع األعلى عليﻪ ،وكتﺐ خطاباً يبين فيﻪ هﺬه المشكالت ,وطلﺐ من المرجع
أن يعفيﻪ ،لهﺬا خالفت إدارة مؤسســة الخوئي في لندن الوثيقة األساســية للمؤسسة التي
تنــﺺ علــى أن يشــرف على المؤسســة المرجع األعلــى في النجﻒ ،ونقلوا اإلشــراف إلى
مرجع آخر ،لﻪ مكانة علمية ال إشكال عليها ،لكنﻪ يعاني من ضعﻒ انتمائﻪ العرقي الﺬي
يعد في الطبقة السفلى من طبقات الحوزة ،وال يمكن لﻪ أن يصبح مرجعاً أعلى ذات يوم،
وهو الشــيﺦ محمد إســحاق الفياض ،األفغاني ،وقاموا بﺈعادة طباعة الدورات األصولية
والفقهيــة للخوئــي بتقريــرات الفيــاض ،وفعــ ً
ال لــم يحاســبهم الرجــل ،وظلــوا يتصرفــون
بالمؤسسة وفق رؤيتهم ،ووصلت الحال بعد مقتل عبد المجيد الخوئي إلى أن جيء على
عجل بـعبد الصاحﺐ الخوئي ،ولم يكن رجل دين معمماً أص ً
ال ،كان تاجراً ،فلبس العمامة
وتسلم إدارة المؤسسة.
في النهاية لم يكن السيستاني الرجل الط ّيع الﺬي بدا عليﻪ أيام كان أستاذاً مغموراً قليل
الموارد بين العشــرات من المجتهدين الكبار في النجﻒ ،وظهرت شــخصيتﻪ القوية التي
تحاســﺐ على الكبيرة والصغيرة ما أنفر حاشــية الخوئي عنﻪ ،وعزز دخول عبد المجيد
مــع البريطانييــن وظهوره علــى التلفزيون البريطاني الﺬي كان يبــﺚ إلى النجﻒ والجنوب
أول أيام دخول قوات التحالﻒ إلى العراق يتحدث هو ود .ليﺚ كبة عن المستقبل الزاهر
الﺬي ينتﻈر البلد بعد التحرير ويروى أن هﺬا التصرف لم يرض السيستاني ،واحتﺞ عليﻪ.
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رابع ًاُ :بنية مكاتﺐ المراجع
ُ
أنماط التﱠﺸكﱡ ل واﻻرتقاء داﺧل المكاتﺐ
-١
أ -المكتــﺐ :عالـ ُـم المرجــﻊ الخارجــي :بدايــة مــن المهــم االلتفــات إلــى أمــر فــي غاية
األهمية ،وهو أن مكاتﺐ المراجع ليست مؤسسة ذات آليات واحدة وثابتة أو تتبع قواعد
ثابتة ذات نسق عمودي تنتقل من مكتﺐ إلى آخر ومن جيل إلى آخر أو أن لتراتﺐ األدوار
واألشخاص فيها نسقاً مؤسسياً ثابتاً.
الواقع أن »البرانيات« أو المكاتﺐ تستند إلى أسس غير مكتوبة ،قبل تنﻈيمية لو صح
التعبير ،هي تستند إلى أقدم أنواع آليات االرتقاء االجتماعي ،نعني نمط القرابة والتقييم
الشــخصي .وقبل التطرق إلى بنية وتركيﺐ هﺬه العالقات في المكاتﺐ من المهم اإلشــارة
إلى معنى »البرانيات«.
بُ -بنية المكاتﺐ ،ومكتﺐ السيســتاني :وبنية المكاتﺐ ترتكز على مســتويين :األول هم
الفاعلون األساس ،والثاني هم الوكالء والمعتمدون ،كما يتبين في الفقرات اﻵتية:
المســتوى اﻷول :يضــم هــﺬا المســتوى الفاعلين األســاس ،وهم أقرب ثقــات المرجع،
أسرتﻪ وأصهاره ،الﺬين يضع فيهم ثقتﻪ المطلقة دون تردد ،ويمنحهم الوكالة العامة التي
تتيــح لهــم اســتالم األمــوال وصرفهــا دون الرجوع إليــﻪ ،ويمكن أن نؤطر دورهــم بالنقاط
اﻵتية:
) (١فــي الغالــﺐ األعــم ،يكــون مدير المكتــﺐ والمهيمن عليﻪ هو ابــن المرجع ،أو أحد
أصهاره ،ينطلق المرجع في اختياره هﺬا من باب حاجتﻪ إلى من يضع فيﻪ ثقتﻪ الشخصية
من دون حدود ،لكي يكون أميناً على »بيت مال المسلمين« ،وإذا كان اختياره البنﻪ مفهوماً
فــﺈن مســألة صعــود األصهــار لها مدخــل آخر يوضــح جانبــاً مختلفاً من نمــط العالقات
الشخصية داخل مكاتﺐ المراجع.
) (٢يختــار المرجــع أصهــا َره بطريقين ،األول منهما تقليدي ،أن يكون ابن أســرة دينية
مرجعية ،أو يكون من بين طالبﻪ النابهين ،مع بعﺾ االستثناءات.
) (٣يهيمن ابن المرجع أو صهره على كل شؤون المكتﺐ ،بيده أختام والده ،وصالحيات
صرف واستالم األموال »الحقوق الشرعية«.
) (٤ليــس شــرطاً أن يكــون ابــن المرجع األكبر هو الﺬي يــؤدي دو َر المهيمن هﺬا ،مث ً
ال
سنجد أن واحداً من أقوى مراجع الشيعة في التاريﺦ الحديﺚ وأكثرهم شهرة وهو »السيد
أبو القاسم الخوئي« قد أوكل شؤون مكتبﻪ إلى ابنﻪ األوسط من زوجتﻪ الثانية ،أكبر أبناء
زوجتﻪ الثانية وهو »محمد تقي« ،وظل أبناؤه الكبار في الﻈل ،األمر الﺬي قد يفسر سلوك
 136ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ • اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ • اﻟﻌﺪد اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ • أﺑﺮﻳﻞ 2020

اﳌرجعيــة الشيعيــة في العــراق :البُنيــة االجتماعيـة والثقافيـة وآليــاتُ التكيــﱡﻒ

ومواقﻒ ابنﻪ الكبير عباس الﺬي يشتم والده ليل نهار ،أما محمد تقي ،فقد كان في الواقع
مرهوب الجانﺐ قوياً ال يتهاون مع أحد في شؤون إدارة مرجعية والده.
) (٥فــي الوقــت ذاتــﻪ ،كان أكبــر أصهــار الخوئــي وهــو الســيد نصــر اهلل المســتنبط
)١٣٢٧هـ١٤٠٦-هـــ( لــﻪ دور كبيــر في الشــؤون الفقهيــة ،وكانت حاشــية المرجع الخوئي،
ٍ
بحقنة ســامة-
والخوئي نفســﻪ ربما ،يعدونﻪ لخالفة الخوئي ،إال أن وفاتﻪ -يقال إنﻪ توفي
نسفت هﺬا المشروع ،ما أدار الدف َة الحقاً نح َو »السيد السيستاني«.
) (٦فــي بعــﺾ األحيــان ،تلعــﺐ الﻈروف السياســية دوراً في أن يكون هناك شــخصان
مهيمنــان فــي مكتــﺐ المرجع ،لو الحﻈنا حال َة مكتﺐ السيســتاني مث ً
ال ،ســنج ُد أن صهرهُ
جــواد الشهرســتاني قد لعﺐ دوراً شــبﻪ مســتقل بحكــم وجوده خارج العــراق ٍ
بوقت مبكر،
خالل الثمانينات ذهﺐ الشهرســتاني إلى إيران ،وابتدأ نشــاطﻪ هناك بتأســيس »مؤسسة
آل البيت إلحياء التراث« بمعزل عن مكتﺐ عمﻪ المرجع ،وعبر هﺬه المؤسســة ،وهيمنتﻪ
على مكاتﺐ عمﻪ في الخارج توسعت مرجعية السيستاني كثيراً ،ومعها زاد النفوذ المالي
للشهرستاني ،وكﺬلك وجود عديلﻪ ،الصهر اﻵخر للسيستاني وهو »مرتضى الكشميري«،
وكيل السيستاني في الكويت ثم في أوروبا ،ولكن بالوقت ذاتﻪ ،ال يعني هﺬا على اإلطالق
أنﻪ ال يتعرض لمحاسبة ومتابعة من قبل المهيمن اﻵخر ،وهو محمد رضا السيستاني.
) (٧محمــد رضــا السيســتاني يتميــز كثيــراً عــن زوج أختــﻪ ،ففــي الوقــت الــﺬي يعــد
الشهرستاني من المرفهين المتنعمين ،لكونﻪ من أسرة لها تاريﺦ قديم في الرياسة الدينية،
فﺈن محمد رضا نشــأ في أيام فقر أبيﻪ ،واســتمر على نهﺞ والده في التحرج الشــديد من
إظهــار النعمــة والتــرف ،وعــاش إلــى اﻵن علــى طريقة أبيﻪ ،بتحرج شــديد مــن التصرف
باألموال التي تحت يديﻪ لشخصﻪ ،يسكن مثل أخيﻪ األصغر »محمد باقر« بيتاً مستأجراً،
وبحكم المســؤوليات الكبرى الواقعة عليﻪ فقد تحول إلى شــخصية صعبة المراس ،كثير
التدقيق في كل صغيرة وكبيرة ،وال يترك لمن يعمل معﻪ في المكتﺐ مساحة حرية كبيرة
مثل تلك التي يمنحها جواد الشهرستاني لمقربيﻪ ،محمد رضا يحاسﺐ الصغير والكبير،
ويحاسﺐ صهره أيضاً على نشاط المؤسسات الكثيرة التي تخضع لﻪ.
) (٨ال يختلــﻒ األمــر كثيــراً فــي مكاتــﺐ المراجــع الثالثة اﻵخرين ،فــي مكتﺐ محمد
ســعيد الحكيم يهيمن ابنﻪ عز الدين ،وصهره عبد الحســين القاضي ،والقاضي من أســرة
رجــال ديــن عريقة وذات نفوذ ،وهو يدير مؤسســة دار الحكمة التي تعد الﺬراع اإلعالمي
الثقافي للحكيم ،وكﺬلك الحال بالنســبة للشــيﺦ إسحاق الفياض الﺬي يهيمن ابنﻪ وصهره
على شــؤونﻪ ،بينما يتحكم علي ابن الشــيﺦ بشــير النجفي بكل قرارات مكتﺐ والده ،وزج
والده في مواقﻒ سياسية كان لها أثر غير محمود على مكانة أبيﻪ.
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المســتوى الﺜانــي :يرتكــز على الــوكالء والمعتمدين ،ومن المهم هنا مالحﻈة أن الﺬين
حازوا وكالة السيستاني هم قليلون جداً ،سواء كانت وكالة عامة أم خاصة.
كمــا أن بعــﺾ رجــال الديــن المتنفﺬيــن فــي المكتــﺐ ليس لديهــم وكالة من األســاس،
بعضهــم هــو صديق شــخصي للمرجع ولكن لم تكــن لديﻪ وكالة ،مثل الشــيﺦ البخارائي ـــ
توفي قبل عدة سنوات ــ بينما يمتلك بعﺾ رجال الدين وكالة خاصة في موضوع خاص،
مثل حال أميني العتبتين في كربالء الﺬين وكلهما منﺬ وقت مبكر على العتبتين.
على أي حال ،يرتكز نشاط مكتﺐ السيستاني في العراق على »المعتمدين« و»االعتمادية«
هي درج ٌة أقل من الوكالة ،يمنح فيها المرجع رجل دين يسكن في منطقة معينة صالحية
أن يقوم بين أهلها خطيباً واعﻈاً مفسراً لشؤون دينهم ويؤم الصالة في مسجد المنطقة،
ويقبﺾ منهم أخماســهم ليوصلها إلى المرجع ،ويوزع منها على الفقراء والمحتاجين في
مناطقهم ،والمعتمدون في األرياف أقوى منهم في المدن.
وينﻈم شؤون المعتمدين مكتﺐ رئيس يتبع إلى »مؤسسة المرتضى للثقافة واإلرشاد«،
وعن هﺬه المؤسسة تصدر عدة كتﺐ سنوياً باإلضافة إلى مجلة انتﻈم صدورها منﺬ العام
٢٠٠٤م ،وللمؤسســة موازنة كبيرة ينفق منها على شــؤون المعتمدين ،والمســاعدات التي
يوزعها المعتمدون في مناطق سكنهم ،والنشاطات التثقيفية التي يقومون بها.
في مرحلة من المراحل نشطت مؤسسة »اإلرشاد والتوجيﻪ الديني« والتي تتبع لمكتﺐ
السيســتاني أيضــاً وهﺬه تأسســت فــي العراق العام ٢٠٠٤م أسســها مجموعــة من رجال
الديــن الﺬيــن عــادوا إلــى العراق مــن إيران بعد العــام ٢٠٠٣م ،وصبت عملهــا أيضاً تجاه
المعتمدين تقدم لهم الدعم بالكتﺐ والدورات التثقيفية وما شــابﻪ ،ولكن هﺬه المؤسســة
لم تستطع أن تزاحم عمل مؤسسة اإلرشاد .وكون المعتمد ال يمتلك صالحيات واسعة ال
يعنــي أنــﻪ ال يســتطيع أن يتصرف باألموال التي تحــت يديﻪ دون علم المرجع ،وقد أصدر
الســيد محمد رضا السيســتاني توجيهاً بمنع ركوب أي من معتمدي الســيد السيســتاني
سيارات فاخرة أو السكن في منازل فارهة.
ومن المهم أن تشــير الدراســة عند هﺬا الموضع إلى أن وكالء الســيد السيســتاني في
العــراق غيــر ظاهريــن إلى الصورة ،وال يــؤدون أدواراً مهمة كتلك التــي يؤديها وكالؤه في
الخارج ،بسبﺐ هيمنة شخصية محمد رضا السيستاني على الشؤون الداخلية وتفرده مع
مجموعة صغيرة بصنع القرار.
هناك أسماء غير ظاهرة إلى العلن ،وهؤالء رجال دين مجتهدون معروفون في الوسط
الحوزوي ،ويستمع محمد رضا إلى كالمهم فيما يخﺺ شأن الحوزة والمرجعية ومستقبل
النجﻒ ،وكونهم مجتهدين أغناهم عن أن تكون لديهم وكالة ــ لم تســتطع الدراســة التأكد
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تمامــاً مــن هــﺬا الموضوع تحديداً ــ على أي حال ،أبرز األســماء في هﺬا المجال الشــيﺦ
محمد باقر األيرواني ــ من أصول تركية ــ والشيﺦ محمد هادي آل راضي ــ عراقي عربي
من أسرة نجفية علمية عريقة ــ وكﺬلك السيد علي السبزواري ــ نجل السيد عبد األعلى
السبزواري المرجع األعلى السابق ــ وكلمتﻪ مسموعة في مكتﺐ السيستاني.
هنــاك أيضــاً مشــرفون علــى المــدارس الدينية ،ولكنهــم أيضاً خاضعون لــرأي محمد
رضا السيســتاني ،المشــرف العام على المدارس كان الشــيﺦ محمد هادي آل راضي إلى
سنوات مضت ،ثم تولى مكانﻪ أمين عام العتبة العلوية الﺬي تم إعفاؤه »السيد نزار الحبل
المتين«.
وهناك أيضاً المؤسسات التي ترتبط بمكتبﻪ ومؤسساتﻪ في إيران ،أبرزها فرع مؤسسة
آل البيت إلحياء التراث في النجﻒ ،ويشــرف مدير هﺬا الفرع على المستشــفى الخيري
المتخصــﺺ بالعيــون والقلﺐ وتقدم المستشــفى خدمات طبية تعجز عنها المستشــفيات
الحكومية ،وقد افتتحﻪ السيستاني في النجﻒ ,وتتبع المؤسسة فعلياً لجواد الشهرستاني.
وتمتد شبكة المعتمدين على طوال النطاق الجغرافي للعراق ،تضعﻒ أحياناً في بعﺾ
المناطــق مثــل المناطــق التــي تشــهد هيمنة صدرية كاملــة في بعﺾ أجــزاء مدينة الثورة
كالفضيلية ،أو في المعالﻒ ،وكﺬلك حي الرحمة في النجﻒ.
ومــن المهــم اإلشــارة فــي هــﺬا الموضــع إلى أم ٌر مهم ،ســاه َم فــي كبح جمــاح الوكالء
والمعتمديــن وســبﺐ تضييــق الخنــاق عليهــم مــن قبــل »محمــد رضــا السيســتاني« ،وهو
انخراطهــم العلنــي فــي دعــم بعﺾ القوائــم االنتخابيــة ،وذهابهم إلى حد بعيــد في تأييد
القائمة الشــهيرة ) (١٦٩بطريقة فاقت القدر الﺬي أراده السيســتاني ،وانحيازهم بشــكل
خــاص إلــى المجلس األعلى اإلســالمي فــي كل تحركاتﻪ أيام انتخابــات الجمعية الوطنية
العام ٢٠٠٥م ،فضيق محمد رضا عليهم الخناق وقيد حركتهم كثيراً ،وهم بدورهم خافوا
على مصالحهم.
وتﺬهــﺐ الدراســة إلــى أن وجود المعتمدين والوكالء داخل العراق وارتباطهم المباشــر
بمحمــد رضــا السيســتاني أفقداهــم أهميتهــم ،حتــى داخل المكتــﺐ ،ال يصنع المشــايﺦ
والســادة الصغار قراراً ،أشــخاص أمثال آل راضي ،واأليرواني ،والســبزواري ،واألنصاري
هم فقط من يؤثرون ,وتأثيرهم أيضاً لﻪ حدوده وقنواتﻪ ،وتجد الدراسة أن قوة السيستاني
الحقيقية نابعة من طريقة بنائﻪ شبكتﻪ ،فهي شبكة تقليدية جداً ،وإن قوتﻪ تقوم على ذات
الطرق غير التقليدية تلك ،على الســطوة الروحية والتاريﺦ أكثر مما تعتمد على التنﻈيم
المحكم ،وربما بدأ يلتفت إلى أن هﺬا األمر لن يديم زخم الحوزة كثيراً فبدأ بالتوسع ببناء
المدارس لتعزيز عدد الطلبة في النجﻒ ،ناهيك عن تمويل بعﺾ القنوات الفضائية مثل
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قناة المعارف ــ الشيﺦ حبيﺐ الكاظمي ــ وما تقوم بﻪ قناة كربالء التابعة للعتبة الحسينية.
ولعــل مــن أهــم األمــور التــي تلقــي بﻈاللهــا علــى آليــة بنــاء الشــبكة الماليــة للمرجع
السيستاني في العراق هو أنﻪ يوجﻪ العراقيين بأن ينفقوا أخماسهم بأنفسهم دون الحاجة
إلــى أن يســلموها إلــى المكتــﺐ ،وهــو أمر يبيــن أن الجزء األكبــر مما ينفقﻪ السيســتاني
ال يقــدم مــن عراقيــي الداخــل ،بــل مــن الشــيعة العراقيين وغيــر العراقيين فــي الخارج،
وقــد يثير االســتغراب مالحﻈــة أن أكثر التجار الشــيعة المغتربين دعماً للسيســتاني هم
ال ،التجار العراقيون في لندن بالﺬات ،فض ً
العلمانيون وغير المتدينين فع ً
ال عن ذلك فﺈن
التجار العراقيين الكبار في الداخل أيضاً يقدمون جزءاً من أموالهم للسيستاني ولكن في
الغالﺐ يوجههم إلى إنفاقها بأنفسهم أو التبرع بها إلى مؤسسة العين ،ومنﺬ تأسيس هﺬه
المؤسســة وجﻪ السيســتاني بأن يتم تحويل الصدقات إلى صناديق هﺬه المؤسســة ،ومن
حسناتها أن لها موازنة سنوية معروفة وحسابات مسجلة.
ج -إدارة المــوارد الماليــة :أمــا مــا يتعلق بــﺈدارة الموارد الماليــة للمرجع ،فال توجد في
مكاتﺐ المراجع آلي ٌة واضحة إلدارة الصرف والشأن المالي ،ويرتكز المرجع على مساحة
حريــة واســعة فــي الصــرف تتيحها لــﻪ الصالحيات الواســعة التــي منحت لــﻪ فقهياً ،وال
توجــد وصــوالت قبــﺾ أمــوال نﻈامية ،وال توجد موازنة ســنوية تبين الــوارد من الخارج،
واألمر على أشــده في حالة المرجعية في النجﻒ ،ألنها ال تســتخدم حســابات مصرفية،
بينمــا هنــاك نــوع مــن التقنيــن ومعرفــة الموارد فــي مكاتــﺐ المراجع في قــم وبمن فيهم
السيســتاني ،ألن لهــم حســابات رســمية يتم تحويل األمــوال عليها من الخــارج ،وإن ظلت
سرية مجهولة وتخضع موارد صرفها لﺬات التقديرات الكيفية الشخصية ،وإن أعلن عنها
فــي بعــﺾ األحيــان ،مثــل األرقام التي تضمنها كتاب صدر في التســعينات عن نشــاطات
مكتﺐ ومؤسسات السيستاني في قم ،تضمنت أرقاماً عما تم صرفﻪ في ٍ
عدد من الدول.
خالﺻـــة
الجﺬور السوسيولوجية لوجودِ
المرجعية ال ُعليا للشيعة اإلمامِ ية،
ِ
َسعت الدراس ُة إلى تتبُ ِع ُ
ٍ
سنوات ِطوال ،من ُﺬ إرهاصاتِها التأسيسية ال ُمبكرة ،وأه ُم الركائز
والدور الﺬي لعبت ُﻪ خال َل
ِ
الثقافية التي قامت عليها.
وإذ افت َر َ
أن النزعــ َة الحمائيــة كانت العامِ ل السوســيولوجي األه َّم الﺬي
ضــت الدراســ ُة َّ
ضمِ ــن للمرجعيــةِ مطاولتَهــا كل هﺬه الســنوات ،فﺈنهــا وبالوقت ذاتِﻪ ســا َرت ِضم َن بُ ٍ
َ
نية ال
إطار ِ
واس ِع مِ ن ال ُمرونةِ ،وف َق قواع َد فِ قهية ُمج َملة ،تُتي ُح
ؤسسية ،تعتمِ ُد على العملِ في ٍ
ُم َّ
ِ
عصره.
يواج ُهها خال َل
للفقِ يﻪ الشيعي إعادةَ التك ﱡيﻒ ِوفق
الﻈروف التي ِ
ِ
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ُ
واجهــت المرجعيــ َة الشــيعي َة الحاضــرة ،بتح ﱢد ٍ
يــات داخلية
وهــﺬه
الﻈــروف بال ُمجمــل َ
ِ
مســارها ،وإذ أه َملت
ورســم
أدوارها،
تكييــﻒ
وخارجيــة ،أج َبــ َرت المرجعيــ َة علــى إعاد ِة
ِ
ِ
ِ
للمرجع األعلى في النجﻒ ،لوف َر ِة ما ُكتِﺐ عن هﺬا الموضوع،
الدور السياسي
الدراس ُة تتبُ َع
ِ
ِ
َ
دور
فﺈ َّنها تت َّبعت شب َكتَﻪُ ،وآليةِ ع َملِﻪ ،ومنابِع اتخاذِ القرار،
وكيﻒ سل َ َك في سبيل استدامةِ ِ
ٍ
ٍ
كمؤس ٍ
وحامية لرع َّيتِها.
راعية
سة
المرجعية الشيعية
َّ
صت ل ُﻪ الدراســة يتحد ُد بأ َّنهــا ح َّق َقت فرضيتَها ،وأل َقت
واالســتنتا ُج الرئيــس الﺬي خل ُ َ
الضــو َء علــى الكيفِ يــة التــي أدا َمــت المرجعيــ ُة الدينيــ ُة لــدى الشــيعةِ اإلماميــةِ وجو َدهــا
ــروج عــن األُصول
ترســيﺦ
عب َرهــا؛ عبــ َر
َ
النزعــةِ الحمائيــة ،والتك ﱡيــﻒ والتجــ ﱡدد ،دو َن الخُ ِ
ِ
ِ
والقواعدِ األساس َّية.
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األضواء1997 ،م( ص.121
) (14محمد بن علي بن الحسين القمي )الشيﺦ الصدوق( ،عيون أخبار الرضا ،ج) 1بيروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات1984 ،م( ،ص.12
) (15علي شريعتي ،التشيع العلوي والتشيع الصفوي ،ترجمة حيدر مجيد) ،بيروت :دار األمير للثقافة والعلوم( ،ص.204
) (16موسوعة النجﻒ األشرف ،الجزء .9
) (17تقــع النجــﻒ ضمــن بيﺌة مناخية قاســية ،فرضت على أهلها أن يبتنوا ســراديبا عميقة تحت بيوتهم ،كانــت تتصل ببعضها حتى تصل
إلــى قنــاة كبيــرة تتصرف عبرها المياه الجوفية ،وهﺬه الســراديﺐ شــكلت الملجأ اﻵمن لكل هارب من الســلطة منــﺬ القدم ،كما أنها كانت
مقرا للسكان هربا من الحر في الصيﻒ ،والبرد في الشتاء ،مما أولد مدينة موازية سرية تحت األرض ،ال تستطيع أي سلطة أن تصل لها.
) (18لقاء مع الشيﺦ عفيﻒ النابلسي وكيل السيد محمد باقر الصدر ،جريدة الغري النجفية) ،النجﻒ :العدد ،21 ،مايو 2004م( ،ص.3
) (19مقابلة شخصية مع أحد أساتﺬة الجامعة تمت في سبتمبر 2017م.
) (20علي البهادلي ،الحركة اإلصالحية في الحوزة العلمية  ،ص.112
) (21المرجع السابق ،ص.114
) (22نوقشت الفكرة ضمن مقابلة شخصية مع أحد الدعاة األعضاء األوائل في حزب الدعوة ـ تمت المقابلة في  13سبتمبر 2017م.
) (23المرجع السابق.
) (24منﺬر الحكيم ،البرنامﺞ المقترح لتطوير الدراسة الحوزوية من خالل محورية القرآن الكريم واعتماد األسلوب العلمي ،في موسوعة
النجﻒ األشرف ،ج ،9ص 199وما يليها.
) (25عبد الجبار الرفاعي ،مالحﻈات على النﻈام التعليمي في الحوزة العلمية في النجﻒ ،نﻈرة تقويمية لدواعي التجديد ،في :موسوعة
النجﻒ األشرف ،ج ،9ص.167
) (26ينﻈر ما كتبﻪ هاني فحﺺ في :زهير الجزائري ،النجﻒ ..الﺬاكرة والمدينة) ،بغداد :المدى لﻺعالم والثقافة والفنون2015 ،م( ص.268
) (27حول موقﻒ السيستاني من أمالك الدولة وأموالها ونفي صفة مجهول المالك عنﻪ ينﻈر مثال :موقع شفقنا ،المرجع األعلى السيد
السيستاني ينسﻒ نﻈرية مجهول المالك 14) ،يناير 2017م( ،تاريﺦ االطالع 04 :مارس 2010مhttps://is.gd/bebWTE .
) (28نﺺ الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجع السيستاني في كربالء بتاريﺦ  20ديسمبر 2019م على موقع السيد السيستاني ،تاريﺦ
االطالع 07 :مارس 2020مhttps://is.gd/jRvfLB .
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اﳌرجعيــة الشيعيــة في العــراق :البُنيــة االجتماعيـة والثقافيـة وآليــاتُ التكيــﱡﻒ

) (29محمد الغروي ،تالمﺬة اإلمام الشهيد الصدر ،مالمحهم النفسية ومواقفهم االجتماعية) ،بيروت :دار الهادي2004 ،م( ،مادة محمد
الصدر.
) (30رواية شــهود عيان من أهل النجﻒ ،أخﺬت عدة شــهادات من أشــخاص متفرقين خالل العام 2015م ،شــهدوا الواقعة وتداولوا اســم
الشخﺺ الﺬي صفع آمنة الصدر ،وقد توفي وال داعي لﺬكره.
) (31حول دور أنصار الصدر في مقتل عبد المجيد الخوئي ينﻈر :معد فياض ،اغتيال الزعيم الشيعي عبد المجيد الخوئي في النجﻒ،
جريدة الشرق األوسط ،تاريﺦ االطالع 06 :مارس 2020مhttps://is.gd/dXA6S5 .
وأيضا :معد فياض ،قاضي التحقيق العراقي في قضية مقتل عبد المجيد الخوئي ورفيقيﻪ للشــرق األوســط :شــهادات الشهود واعترافات
متهمين معتقلين وقرائن مادية تؤكد توجيﻪ االتهام لمقتدى الصدر ،جريدة الشــرق األوســط ،تاريﺦ االطالع 06 :مارس 2020مhttps:// .
is.gd/Z7BR9V
) (32تلــك األيــام ،مــن اعتــدى على الســيد محمد باقر الحكيم في إيران؟ الجزء الرابع ..تلك األيام مــع د.حميد عبد اهلل ،يوتيوب،14:21 ،
) 22فبراير 2020م( ،تاريﺦ االطالع 04 :أبريل 2020مht https://bit.ly/2Ax3V3I.
) (33لقاء شخصي مع أكاديمي عراقي مقرب من الوسط الحوزوي ،تم اللقاء بتاريﺦ  16يونيو 2016م.
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