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المرجعيــة الشيعيــة في العــراق
ُـّف الُبنيــة االجتماعيـة والثقافيـة وآليــاُت التكيـ

علـــــي آل مظلــــــــــوم

باحــــــث في االجتمـــاع السياســـي

لعلَّ من أهم التحديات المعاصرة التي تواجه العراق هو التفكير بشأن مستقبل 
المرجعيــة الشــيعية العليــا فــي النجــف، والمخاطــر المحتملــة بعــد وفــاة علــي 
السيستاني المرجع الشيعي األعلى، وإمكانية هيمنة ما ُيسمى في أدبيات الحوزات 

الشيعية بـ «خط والية الفقيه» على النجف، وضموِر «الخط النجفي».
إذ لم يُعد خافيــًا ما لعبُه المرجع السيســتاني منذ العام ٢٠٠٣م مــن دوٍر مهٍم في 
العراق، سواء بسعيه نحو تأسيس النظام السياسي وكتابة الدستور العراقي الدائم 
عبر انتخاباٍت عامة للجمعية الوطنية، وهو ما تحقق العام ٢٠٠٥م، ودوُره الكبير 
في ضبط الشارع الشيعي أيام االقتتال الطائفي خالل السنوات ٢٠٠٦م-٢٠٠٨م، 
أو لدوِره الكبيــر في امتصــاص صدمة ظهور ما يعــرف بتنظيم الدولة اإلســالمية 

(داعش)، ثم دوره في تنحية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
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مــن هنــا تنبُــع أهميــة هذه الدراســة، التي تســعى إلــى تقديم صــورٍة مكثفة عــن تاريخية 
المؤسسة الدينية الشيعية، بتحديٍد أكثر، تركز الدراسة على فلسفة البقاء وآليات الُصمود 
ــخ وجود المرجعية الشــيعية في العراق، بوصِفها مؤسسًة دينيًة  والنشــأة التي رافقت ترسُّ
حاميًة للمذهب، راعيًة ألبنائه، دوَن الخوِض في تفاصيِل نشــأة المذهب الشــيعي التي ال 
تعني هذه الدراســة، إذ تنحو منحى سوســيولوجياً يتتبع العوامل الشــخصية واالجتماعية 
ــخ وجود المرجعية الشــيعية في النجف، وتســعى إلى تقديم صورٍة عامة  التي حكمت ترسُّ
تُتيح للباحثين َفهَم أهم العوامل والمتغيرات التي تُسهم في مسيرة هذه المؤسسة ودورها 
السياســي واالجتماعــي، وهذه الدراســة هي دراســٌة ميدانيــة، تعتمُد على خبــرِة الباحث 

بتاريِخ وواقِع الحوزة في النجف.

ل المرجعية عند الشيعة اإلمامية أواًل: حركة االجتهاد وتشكُّ
مبدئياً، يمكن القول إن فكرة «الفقيه المجتهد» بذاتها ليست واحدًة عند الشيعة اإلمامية 
اليـوم، ربمـا ال يوجـد تأثيـٌر فعلـٌي للمدرسـة اإلخباريـة بعـد َغلَبـة المدرسـة األصوليـة على 
اإلخباريـة، لكـن المالحظـة القّيمـة التـي أبداها السـيد كمال الحيدري (١) في أحد دروسـه 
عـن هيمنـة المدرسـة اإلخباريـة علـى العقـل الشـيعي تجعـل لموضوع «األخبـار» أهميًة في 
هـذا الموضـع، إذ أوَضـَح أنَّ المدرسـة األصوليـة وإن انتصـرت علـى المدرسـة اإلخباريـة، 

لكنَّ العقل اإلخباري ال يزال مهيمناً على العقِل الشيعي.
ومــن المهــم أيضــاً المــرور علــى أصل تطــّور نظريــة االجتهاد عنــد الشــيعة اإلمامية، 
لت معالمها وفقــاً ألحداث عصرها ومناِخها السياســي،  ت بها وتشــكَّ والمراحــل التــي مــرَّ

وستتطرق الدراسة للموضوع بُعجالٍة شديدة.
ت بها نظرية االجتهاد تنُقلها الدراسة نصاً عنه،  يضع عدنان فرحان(٢) سبع مراحل مرَّ

وقد أفَرَد لكلِّ مرحلٍة فصاًل كاماًل، وهي:
دور التدوين. 
دور التطور أو مرحلة االنطالق الفقهي االجتهادي. 
دور التطور أو دور الُرشد 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 ِوفَق تصنيف عدنان فرحان.
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مه عدنــان فرحان بوصِفــه ُمنتمياً  علــى أي حــال، وبغــض النظــر عن التأصيــل الذي قدَّ
للحوزة، فإن ما يهم الدراسة عند هذا الموقع ليس تحديد وقت تبلور نظرية االجتهاد، بل 
المهــم فعــاًل الوقوُف على الِمفصل التاريخــي الذي ظهر فيه المرجع األعلى ِضمن تراتبيِة 
الحوزة الشيعية، وفي هذا الخصوص، تميُل الدراسة إلى الرأي القائل بنشأة هذا المنصب 
الروحــي مــع تطــور تقنيــة االتصال الال ســلكي، المرحلــة التــي رافقت تقريبــاً اضِمحالل 
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 
ل المرحلة الخامسة ِضمن المراحل التي ذكرها عدنان فرحان  مرحلة البهبهاني التي تشكِّ
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.

المرجع األعلى بوصفه الفقيه األعلم- ١
مـن البديهـي أن شـرط «األعلـم» يرتبـط بدرجٍة كبيـرة بالتضلُّع باألصول والفقه، ولكن يمكن 
للباحـث أن يجـد فـي العديـد مـن المدونـات الفقهيـة التأكيـد علـى شـرط العلـم بالحديـث 
والرجال في هذا السياق، ولعلَّ من الدالئل المهمة هنا هو إصدار أبرز مرجٍع أعلى للشيعة 
فـي القـرن العشـرين السـيد أبـو القاسـم الخوئـي (١٣١٧هـ-١٤١٣هــ) لُمعجمـه، معجـُم رجال 
الحديـث، فبالرغـم مـن أن الرجـل يُعـُد واحـداً مـن بين أهم رؤوس المدرسـة األصولية، حتى 
توافـق الكثيـرون مـن مجتهـدي الشـيعة ورجـاالت الحـوزة علـى أن الخوئـي هـو أعلـُم األحيـاء 
واألمـوات مـن المجتهديـن، لكـنَّ أهـم تآليفـه التـي كتبهـا بيـده(٣) كان معجـم رجـال الحديـث، 
الذي خالََف فيه الكثير من المباني(٤) الشيعية في هذا المضمار، مما يضع بقايا المدرسة 
دها كثيراً بمسألة  اإلخبارية تحت المجهر، في ظلِّ عزوف حوزة النجف عن الفلسفة، وتشُدّ

الحديث والنقل، رغم أنها مدرسٌة أصولية.
وفيمــا يخــُص تحديــَد المرجــع األعلــم، الــذي يتم اختيــاُره كمرجــٍع أعلى، فــإن تحديده 
-وكما هو شــائع- يخضُع نظرياً إلى طريقين: األول شــهادة أهل الخبرة، أي شــهادة العلماء 
المجتهديــن الُعــدول بأعلميــِة فقيــٍه ُمعيــن وكونُــه المؤهَل ِفعــاًل ألن يكوَن المرِجــَع األعلى، 
وتدخــل ضمــن هذا الســياق وصيُة المرِجِع األعلى الســاِبق ألحد الُعلماء مــن بعدِه، وتوجد 
شــواهد علــى هــذا الموضوع، كمــا حَدَث َمثاًل مع رائد المرحلة السادســة الشــيخ مرتضى 
األنصــاري، حيــُث أوصــى لــُه المرِجــُع األعلى الشــيخ محمد حســن النجفي صاحــُب كتاب 

جواهر الكالم، وحظَي بتأييِد بقيِة تالميذه.
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والطريُق اآلخر هو الشــياع، والشــياُع المقصود هو بيَن أهل الِعلم، يعني أن يشــيَع بين 
كبــار رجــال الديــن أن األعلــَم هــو ُفالن، وهــذه الحالة فيمــا تتبَعت الدراســة تنطبُق على 
المرِجعِ األعلى الحالي السيد علي السيستاني، الذي ناَل مكانَته بالشياع، حيث لم يُذَكر 
فــي تاريخــه أنــه تم حصوُل تداوٍل ونقــاٍش بينُه وبين الُعلماء اآلخريــن لتحديد ما إذا كاَن 
األعلم، ولكنَّ الشــياع، والترويَج القوي الذي قادهُ ِصهرهُ ووكيلُه العام جواد الشهرســتاني 
باإلضافــة إلــى مجموعــٍة بــارزة مــن رجال الديــن والمجتهديــن بينهم الشــيخ محمد باقر 
األيروانــي، والســيد محمد حســين فضل اهلل َقبــَل أن يترَك هــذه المجموعة، وإن أوصى 
بعــُض المجتهديــن الكبــار ُمقلديهم بأن يرجعوا إلى السيســتاني بعد وفاِتهم، ِمثل الشــيخ 
محمــد علــي اآلراكــي (١٣١٢هـ - ١٤١٥هـ)، والســيد محمد الروحانــي (١٣٣٦هـ-١٤١٨هـ) 

والسيد محمد رضا الكلبايكاني (١٨٩٩م-١٩٩٣م) وغيرهم.
الفقيُه األعلم عبَر شبكِته االجتماعية- ٢

بالرغم مما ُذكر سـابقاً، فإن الجدَل بشـأن األعلم أيضاً له ناحيٌة أخرى، ال تتعلُق بقدرِته 
الِعلمية، بل تمتُد إلى طبيعة المصالح الخاصة وتكتيكات ما يُطلق عليهم اسم «الحواشي» 
وهـم حاشـيُة المرِجـع، رجـاُل مكتبـه مـن بيـن رجـال الديـن، الذيـن يتمتعـون بنفـوذٍ كبيـر، 
ويؤثـرون بدوِرهـم علـى اختيـار المرِجـِع الالِحـق بعـد وفـاة المرِجـع الحاضـر، ويضاُف لهم 

مقدرةُ المجتهد بنفِسه وتكتيكاِته، ومدى شعبيِته بين الطالب.
على ســبيل الِمثال، يقول البعض: إن الســيد محســن الحكيم (١٨٨٩م-١٩٧٠م) لم يُكن 
ا يُقال من دعم شــاه  أعلــَم المجتهديــن وقتهــا ليُصبح المرجَع األعلى(٥)، وِبغِضّ النظر عمَّ
إيران محمد رضا بهلوي للحكيم، ومن استعانِة الحكيم بأبناء منِطقته، طرف العمارة في 
ن من التســيُّد على بقيــة المراِجع في النجف،  النجــف، واســتعماِله أشــقياء المحلة ليتمكَّ
لكن الثابت أن درسُه كان من بين أفضل الُدروس في النجف، األمر الذي جاء فيما ذكره 
الُمرشد اإليراني الحالي علي خامنئي عن أيام دراسته في النجف، حيث قال بعد تعداِده 
عَدَد دروِس المجتهدين التي حضرها في النجف -من بين كل هذه الدروس ارتحت كثيراً 
لــدرس آيــة اهلل الحكيم، وذلك ألُســلُوبه الســِلس وآرائه الفقهية الُمتقنــة-(٦)، كما أنه أنتَج 
بغزارة، فكتابُه ُمستمَسُك الُعروة الوثقى يُعد من الُكتب الِمفصلية في الِفقه الشيعي، وكلُّ 
لوا وســائل ترويــٍج لمرجعيته  هــذه األمــور َجَمعــت في حلقِته عدداً هائاًل ِمن الطلبة، شــكَّ

فيما بعد.
د القواعــد العلمية  علــى أي حــال، الجــدُل بشــأن األعلِم بيــن الُفقهاء ال يخضــُع لمجرَّ
ن الفِقيه ِمن أدواته، بل يتعلُق بأموٍر كثيرٍة أُخرى، وإن كان هو واِجهتُها الرئيسة،  ومدى تمكُّ
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وشرُطها الذي ال محيَص عنه.
كما أن مســألَة النســب العلوي، أي أن يكون المجتهد ســيداً علوياً من نســِل اإلمام علي 
ل عاماًل للغمز بالمرِجع نفسه، على سبيل الِمثال،  بن أبي طالب لها دوٌر مهم، وأحياناً تُشكِّ
هنــاك مــن يُشــير إلــى أن الخوئــي ليس ســيداً، وأن زوَج أُمه هــو من كان ســيداً وَقد رّباه 

صغيراً.
من المجتمع إلى الفقيه- ٣

هناك موضوٌع آخر، فيما يخصُّ الرابَط الدقيق بين المرِجع والعامة، ولنكن أكثر تحديداً، 
ل الِصلـة بينـه وبين بقيـَة األتباع، أهل  بيـن المرِجـع وفضائـه االجتماعـي األول، الـذي يُشـكِّ
ق الدراسـة إلـى مدينـة النجـف تحديـداً. يمكـن القـول: إن  النجـف وكربـالء، وهنـا سـتتطرَّ
د باستعانة طبقة رجال الدين بـ  درجَة تأثير المجتمع بعملية اختيار المرِجع األعلى تتحدَّ
«العامة» واستخداِمهم لتمرير مصاِلحهم،ِ وفق ُقدرة ومهارة وظروف كلِّ طامٍح للمرجعية، 
العامـة هـم وعـاء نمـو المرِجـع، لو اسـتعارت الدراسـة من الُعلوم التطبيقيـة أدواتها فيمكن 
ل إالَّ  تشـبيه دورهم بأنه البيئة المختبرية التي يتم تخليُق المرِجع ِضمنها، ولكنها ال تُشـكِّ
الحاضنَة فقط، وأن دورها يتَّسـُع أو يضيق برغبِة الالعبين حصراً، وأن موِقعها األسـاس 

يتمثَّل بكوِنها المنصة التي يتم تعضيد أو توهيُن المرِجع خاللها.
ستضرُب الدراسة مثاالً معروفاً، الشيخ عبد الكريم الزنجاني (١٣٠٤هـ-١٣٨٨هـ)، يُعُد 
من أهم الُفقهاء الُمتفلسفين في النجف، وكانت له سمعٌة عالمية، وبعد عودته إلى النجف 
دت المرجعيات الموجودة أشــاع البعُض من الحواشــي أنَّ الشيخ  وبزوغ نجِمه بطريقٍة هدَّ
رون الطلبَة  ه لدرجة أْن شاعت، وصار الطلبُة القدامى يحذِّ شاٌذ، وكانت الدعايٌة قويًة ضدَّ
الوافديــن ِمنــه، وُحوِصــر الرجُل في بيتــه وُعزل عن ُمحيطه، حتى مات بحســرته، ويروي 
ره الطلبة الُقدامى حين وَرَد إلى النجف  رجل الدين اللبناني السيد هاني فحص كيَف حذَّ
ر أن  مــن االحتــكاك بهــذا الشــيخ، وأنه انصاع لمــا أخبروه عن الرجل لوقٍت طويــل، ثم قرَّ
يــزوره مــع زمــالٍء له متمردين ليقفوا على حقيقة حاِله بأنُفســهم، فُصدموا بجاللِة مكانِة 
الرجل وتضلُّعه الِفقهي والفلسفي(٧)، وحين مات الرجل ووضعت جنازتُه في جامع الترك 
-حيــث إنــه مــن أصــٍل تركي- جاء أحــد آل الحكيم واحتدَّ على من وضعــُه ُهناك قائاًل: إن 

هذا ملحد، ولكنَّ المتولين والمتجمعين، رّدوه ألنه كان تركياً مثلهم(٨).
حادٌث آخر كان أبطاله الشــيخ محمد الحســين آل كاشــف الغطاء (١٢٩٤هـ-١٣٧٣هـ) 
ه بينهم، وكانت  مــن جهــة وحواشــي بقيــة المراِجع من جهــة، فقد كان الِصــراع على أُشــدِّ
الجبهــة المعاديــة لكاشــف الغطــاء تحــرِّض مجموعــًة مــن الرجــال أن يقفــوا فــي طريق 
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ســيارة الشــيخ آل كاشــف الغطــاء حين يمر ليصرخوا جــاء أبو ناجي الُكنيــة التي أطلقها 
العراقيــون علــى البريطانييــن بعــد احتاللهــم العراق، وهو مــا يعني اتهاَم كاشــف الغطاء 
بالعمالِة للبريطانيين(٩). وفي األربعينات أو قبلها بقليل، ُعرَف الخطيب الحسيني (السيد 
صالح الحلي) بلســاِنه الحاد وســلِقه للحواشــي، حتى قال مرًة بحضور السيد أبي الحسن 
األصفهانــي (١٢٧٧هـــ أو ١٢٨٤هـ-١٣٦٥هـ) كلمتُه المعروفة في األوســاِط الحوزوية: (إن 
م األصفهاني حضوَر مجالســه(١٠)، هنا عَزَف  الحوض نظيف لكن الحاشــية نجســة) فحرَّ
النــاس عن اســتجالبه للقراءة في مجالس تعازيهــم وكادت مصادر رزقه أن تنقطع تماماً، 
ولكــن آل الجزائــري وآل كاشــف الغطــاء ونكايــة باألصفهانــي اســتجلبُوه وأَخــَذ يقرأ في 
مجاِلســهم في شــهر محرم، رغم منِع األصفهاني، ثم وقَع الُصلح بين األصفهاني والحلي 

آخَر األمر.
لون  ِتيَّة» حيث كانوا يشكِّ وما له داللٌة أيضاً هو حال الطلبة األفغانيين، الذين يُسموَن «التَّبَّ
الطبقــَة الثالثــة بين طلبة النجــف، اإليرانيون أوالً، يليُهم العرب، ثم التبتية المســحوقون، 
كانت رواتبهم ال تكفي لسدِّ رمقهم، وحين خرجوا بتظاهرٍة في الستينات أو قبلها يطالبون 
هم الناَس، فتلقوا تظاُهرِتهــم بالهراوات والحصى حتى  َض الحواشــُي ضدَّ بحقوقهــم، حرَّ
أدُموهــم وألجؤوهم إلى االحتماء بُحســينية الششــترلية في محلة العمــارة، ولم يحتِرمهم 
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 
مدرســًة في المنطقة الجديدة من النجف خارج الســور، والتي ال تزال حتى اآلن يســكنها 

األفغانيون وتسمى باسمهم، وبنى لهم السيد عوض األفغاني مسجداً يُصلون فيه.
ل إلى  وبالمجمــل، فقــد وضعــت الطبقــُة الدينية قيوداً عســيرة أمــام الفقيه الــذي يُؤهَّ
المرجعيــة، ألزُمــوه أن يُحيــط نفســه بهالــٍة تجعــل ِمنــه فــي مرتبــٍة فــوَق مرتبِة اإلنســان 
مــوا عليه أي نشــاٍط فكــري خارج الِفقه واألصول، كان متعاطو الفلســفة  االعتيــادي، وحرَّ
موضــِع تهمــة، ومــن يقــِرض الشــعر فــي موضــع ازدراء، ويقــال: إن الســيد محمد ســعيد 
الحبوبي (١٨٩٤م-١٩١٥م) الفقيه والشــاعر المعروف قد ناقَش ذات يوم موضوعاً فقهياً 
أو أصوليــاً وحيــن أعجــز الطرف المقابل له قال مهاجماً الحبوبي: ما شــأنك وهذا؟ إنما 
تحسُن أن تقول يا غزال الكرخ واوجدي عليك، وهو شطٌر من موشحٍة معروفٍة للحبوبي، 

ر ترَك الِشعر لساعته(١١). ما آلَم الرُجَل كثيراً، وقرَّ
وكذلــك كانــوا يغمزون الشــيخ محمد رضا المظفــر (١٣٢٢هـ-١٣٨٣هـــ) ورجالَه بذات 
التهمــة، فأحــد الذيــن قامــت كلية الِفقه ومنتدى النشــرمن َقبل على أكتاِفهم كان الشــيخ 
ٍت كانت تصُدر  عبــد المهــدي مطر، وقد تتبعت الدراســة الكثيَر من الغمــِز عليه في مجالَّ
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في الستينات بالنجف وتُدور ِضمن َفلَِك آل الحكيم(١٢).
عنــد هــذا الحــد يمكن القــول: إن دوَر المجتمع فــي ُصنع المرجع كان يتَّســُم بقدٍر من 
التعقيد، فهو هامشــٌي في جوَهره، لكنُه أساســٌي في المعادلة، فالمرِجع كان يتَّقي قواعَد 
العامــة، يُســايُرهم فــي رغباِتهــم، يحــرُص علــى أْن يحيَط نفســه بهالِة القداســة أماَمهم، 
فــال يقــِرُض الِشــعر، وال يأكُل أماَمهــم، وال ينخرُط في أحداِثهم العامــة، وال يعتِرُض على 
ُمسلَّماِتهم االجتماعية -مثل الموقف من التطبير وبقية ما يُطلق عليه «الشعائر الحسينية»- 

يرى نفسُه أرَفَع ِمنهم، ولكنَّهم في ذات الوقت مادةُ رياسِته، وِنطاُق سياَدِته.

ثانيًا: اإلصالح والتحديث ومأسسُة الحوزة

اإلصالح وكوابح المدرسة القديمة- ١
كانت أولى بواِدر الجدل بشأن الدراسة في الحوزة وصالحية مناِهِجها مرتبطًة باالنفتاح 
علـى الغـرب ودخـول البعثـات االسـتعمارية، والتعـرُّف علـى منهـج المدرسـة الحديثـة فـي 
د كونهـا نظـاَم  الغـرب، مـع ذلـك، فـال يمكـن مقاربـُة منهاجيـِة التدريـس فـي الحـوزة بمجـرَّ
تدريٍس قديم، ألنها من األسـاس لم تحَظ بالُحرية التي نالتها المدرسـة الُسـّنية مثاًل بما 
يُتيح لها أن تنمَو وتتطور دوَن عراِقيل. يُشير بعض من أرخوا لرجال النجف إلى أن السيد 
عيسى كمال الدين، دعا في العشرينات زمالءه إلى إيجاد كليٍة دينية تحفظ لهم أتعابهم، 
وأنـه ناضـل لُربـع قـرن مـن أجـل إيجادهـا، وطلـب مسـاعدة صالـح جبـر فـي هـذا الشـأن، 
م على طراز  بهـدف أن يُلهـم الحكومـة فـي المسـتقبل بتكوين جامعـة للدين في النجف تنظَّ

الجامعات في العالم، ليكون الطالب على بصيرٍة من أمره ومعرفِة مستقبله(١٣).
أ- الشــيعة والُســلطة، المعارضــة والمصالحــة: مــن المهــم اإلشــارة إلــى أن المذهــب 
الشــيعي ورغــم اصطباغــه بنزعــِة معارضِة الدولة الُســنية، لكن هذا ال يعنــي أنه لم تُكن 
هنــاك تأثيــراٌت لبعــض الُحــكام ووزرائهم على التشــيُّع، بعبارٍة أدق، عالقــاٌت بين الُحكام 

والُفقهاء، ُسنًة وُمتشيعين.
على سبيل المثال العالقة الدافئة بين العباسيين والشريف المرتضى (٣٥٥هـ-٤٣٦هـ) 
وأخيه الشــريف الرضي (٣٥٩هـ-٤٠٦هـ)، التي أتاحت للمرتضى أن ينشــئ مدرسًة كبرى 
هــا الطــالب بالمئــات، كذلك عالقة الشــيخ الصــدوق (٣٠٥هـ-٣٨١هـــ) بالصاحب بن  يؤُمّ
عبــاد الوزيــر (٩٣٨م-٩٩٥م)، الــذي ألَّــف مــن أجله كتابَــه عيون أخبار الرضــا، وأهداه له 
بمقدمــٍة عامــرٍة بالمديــح(١٤)، ال تبرزهــا بالمــداراة ومجاملــة الُســلطة إال المقدمــة التي 
كتبها محمد باقر المجلســي (١٠٣٧هـ-١١١١هـ) مهدياً بها كتابَه زاد المعاد إلى الُســلطان 
حســين الصفوي(١٥)، وغيرهم، ولن تجاِنب الدراســة الصواَب لو ذهبت إلى أن بعضاً من 
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أهم مراحل التأســيس للِفقه الشــيعي والكالم الشــيعي تمت خالل فترات العالقة الجيدة 
بالُسلطة تلك.

ب- المرونة والال مؤسسية: بناًء على هذا، يمكن أن تفترض الدراسة أن الدرس الديني 
الشــيعي أخــذ طابعاً ال مؤسســياً مرناً تبعاً لِتلك الظروف، ولعــلَّ المرونة العالية تلك هي 
ــع والبقاء، في حين انقرضت حركاٌت كانت شــديدةَ التنظيم، هرمية،  ما َضِمنت له التوسُّ
مثــل أخــوان الصفا، والتنظيمات اإلســماعيلية األخــرى، تطورت قدرات الفقهاء الشــيعة 
الدفاعيــة وصــاروا يتكيفــون لدوامــة القتل والتنقل المســتمرة، كانوا يدرســون بطريقٍة ال 

منهجية متنقلة، يؤلفون، يربون الطلبة، ينقلون التجربة إلى األجيال التي تليهم.
ولعل ما يتعلق بالموضوع هو حالة القلق والخوف من اآلخر التي َضِمنت سالمة عقيدة 
عناصــر المؤسســة الدينيــة، بعبــارٍة أوضح، لو كانت هناك مؤسســٌة واضحــة، وتراتُبياٌت 
مكتوبة تُمكن شــريحًة أوَســع من الدخول والصعود إلى جســم المؤسسة لكان من الممكن 
تسلُّل عناصر الدولة مثاًل واختراَقهم لجسم العقيدة الشيعية، فعِمد الُفقهاء إلى شخَصنَِة 
الــدرس، والمؤسســة، واالعتمــاد علــى نظام الثقاة وأوالد الســابقين في الرياســة الدينية 
والــدرس الفقهــي. وإذا تجاوزنــا األبنــاء هــؤالء، فهنــاك عنصــٌر مهم هو األصهــار، الذين 
يتخيُرهــم الفقيــه أحيانــاً من بيــن أبرز تالميذه وأنبَِغهــم، أصهاراً له علــى بناته، ليدخلوا 

بعدها في جسم المنظومة الفقهية الشيعية.
ولعل لهذا التنظيم الداخلي وصعوبة دخول طلبٍة 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 كتبُه د. فاضل الجماليعن حوزة النجف، يقول الجمالي 
بالنــص: «ليــس فــي كل ما ُزرت 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 دوَن قيٍد أو شرط، لكنَّ البعَض 
َشكا من أن ذلك قد يجلُب للحوزة من انغلقت أبواُب الحياة أمامهم فلجأوا إلى طلب العلم.
على أي حال، فإن السّرانية، وطبيعة النجف، والنجف السرية الموازية في السراديب(١٧)، 
فضاًل عن ارتكاز الشيعة على المؤسسة الدينية، صنعت طبقًة دينية سعت إلى أن تحصر 
بيدهــا مغاليــق العلم الديني، وبالتوازي مع ترســيخها لفكرة نائب اإلمام، الذي هو الفقيه 
الجامــع للشــرائط، عّقــَدت طبقة رجال الديــن مصطلحات الِفقــه، وأحَوجت الطالب إلى 
ن آخر  ســنواٍت طويلــة مــن الــدرس والِعراك مــع النصوص والكتــب والمصطلحــات ليتمكَّ
األمر من فهم آلية عملها، وكيف يتم استنباُط الُحكم الديني، األمر الذي قد يكون بتقدير 
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الدراسة منسجماً مع نزوع النظام -أيُّ نظام- إلى حماية نفسه.
وفــي الوقــت ذاته، بقيت القاعدة التي تقــول: نظامها -أي الحوزة- في ال نظامها متبعًة 
وفاعلة، تتيح أن يكون هناك مركز قوٍة راسخ، دوَن الحاجة إلى إيجاد تنظيٍم ثابت يُسبب 

االنهيار لو تمت تصفيُة رموز المؤسسة.
وال يمكن الجزُم بأن هذا كان يتم بوعٍي تام من رجال المؤسســة، ولكنَّ نزعة الحماية، 
ومبــدأ التُقيــة، ربمــا يكونــان قــد ولَّدا هذه اآلليــة الدفاعية بشــكٍل ميكانيكــي دوَن قصٍد 

ُمسبٍق تام.
ومــا دامــت آليــة االنتقــال إلــى المراتب العليــا، تحديداً إلــى طبقة الحواشــي، ثم رتبة 
المرجــع، والمرجع األعلى، تمر بســنواٍت طويلٍة ُمتطاولــة، يواجه فيها رجل الدين عقباٍت 
كثيرة، ليست متعلًقة بالدين ونُصوصه وحسب، بل بطبيعة الطبقة الدينية، فإن هذا َضِمَن 
قــدراً مــن االطمئنــان لتناُقــل الُســلطة الدينية بين األجيــال بثبات، وإن لم يُكن مؤسســياً، 

وِضمن حماية الطبقة من الُدخالء، ومن «جهل العامة» وطموح الطامحين.
وما له داللٌة هنا ما يُذكر عن محمد باقر الصدر (١٩٣٥م-١٩٨٠م)، الذي كلَّف الشيخ 
محمد جواد مغنية بأن يعمل على تبســيط رســالته العملية -يعني مجموع فتاواه الفِقهية- 
وإخراجها بلغٍة بسيطة يفهُمها كل من يقرأُها، فبدأ الشيخ بالعمل فعاًل على هذا، ويروي 
أحــد المشــايخ اللبنانييــن أنه دَخَل على الشــيخ محمد جــواد مغنية يوماً وهــو يعمُل على 
رســالة الصدر، فوجدهُ غاضباً ويصُرخ محمد جواد مغنية غير قادٍر على تبســيط عبارٍة 

د علماؤنا الِعلم بهذه الطريقة؟(١٨) من سطٍر ونصف؟! لماذا عقَّ
وعنــد هــذه النقطــة تحديداً يمكن أن نفهَم لماذا حورب الشــيخ محمــد رضا المظفر، 
ألنه عمل على تبسيط الِعلم الديني، واستحداث جمعية منتدى النشر، التي تكلَّل نضالُها 
بإنشاء كلية الِفقه، وكان هذا يعني صعود أبناء الصعاليك إلى مدارج الِفقه دوَن عناء، دوَن 
عقباِت الحواشي، وقدرتهم على كبح ِجماح الطامحين، لهذا ُقطع راتب المظفر، وُحوصر 
ــس كليــة الِفقه بدعٍم خفي من بعض  فــي مــوارد رزقه، ولكنه لم يستســلم مطلقاً، حتى أسَّ

المراجع، وتمويٍل من بعض تُجار النجف.
ربمــا هــذا يجعلنــا نفهم لمــاذا مثاًل لم يالِق الســيد محمد كالنتــر (١٣٣٥هـ-١٤٢٠هـ) 
س جامعة النجف الدينية العام ١٩٥٦م بدعٍم من التاجر  هذه الحرب الضروس حينما أسَّ
اإليرانــي محمــد علــي اتفــاق، الذي رصــد لها مبلغاً ضخمــاً أمَكَن من شــراء قطعة أرٍض 
شاســعة في أول األحياء الســكنية استحداثاً خارج ســور النجف، وهو حي السعد الفخم، 

وبعمارٍة 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 عدٌد من الدراســات عــن المنتدى، وهــذه الفقرة 
ستركِّز على تجربٍة تلتها، من بين التجارب المهمة التي تناولت الدرس الديني في النجف 
بالتحديث هي تجربٌة وَقَف خلفها السيد محمد باقر الصدر، أيام قدرته على التأثير على 

السيد محسن الحكيم، وإن تلت كلية الِفقه في تاريخ تأسيسها.
ــس الحكيــم مدرســة العلــوم اإلســالمية العــام ١٩٦٣م، ويذُكــر الســيد محمــد باقر  أسَّ
الحكيم أن المدرســة كانت «تعبيراً عن نزعٍة إصالحية في الحوزة العلمية» وأنها هَدَفت 
إلــى التجديــد فــي مناهج الحــوزة وتطويرها لتالئم «متطلبــات األوضاع الفكريــة والبيئة 
الجديــدة فــي العراق بشــكٍل خاص وفي العالم بشــكٍل عام»، وكذلك ألجــل «خلق جيٍل من 
الُعلماء الشــباب الواعين، الذين يتحملون مســؤوليَة التبليغ لإلســالم في العراق وخارجه، 

ويساهمون في التحرُّك السياسي الذي تقوده المرجعية»(٢٠).
نت مناهج المدرســة كتَب محمد باقر الصدر التأسيســية، اقتصاُدنا وفلســفتُنا  وتَضمَّ

وغيرها من ُكتُبه، وكتاُب البيان في تفسير القرآن للخوئي، وبقيَة الُعلوم التقليدية.
ــس المدرســَة بمقترِح ومبادرِة محمد باقر الصدر التي  وهناك من يرى أن الحكيم أسَّ
طرحهــا بنفســه عليــه، وآخرون يــرون أن الصدر فاتح أوالَد الحكيــم، مهدي ومحمد باقر 
بالموضوع وهما من أقنََع الحكيم بالفكرة(٢١)، على أي حال، المهم في الموضوع أن الصدر 
هيَمَن على المدرسة، بُكتُبه، وُطالبه الذين اختارهم للتدريس فيها، وَجعلت الدراسة فيها 
علــى مــدار خمــس ســنوات، وأَدخلت أســلوب إقامة ندوٍة أســبوعية يُســاهم فيها الطالب 

بكلماٍت أدبيٍة وِشعٍر وبحوث.
وكمــا هــو متوقــع، فقــد واجهت المدرســة اعتراَض الخــط القديم الرافــض لإلصالح 
ولتطويــر المناهــج، خصوصــاً بعــد وفاة الحكيم، وخســارة المدرســة والصــدر من خلفها 
ها، وصــوالً إلى إغالق الُســلطة  لحمايتــه أمــام التقليدييــن، فكانــت حربُهــم ناجحــًة ضدَّ

العراقية للمدرسة العام ١٩٧٧م.
ومن مطالعة أســماء أســاتذة مدرسة العلوم اإلسالمية، ومقارنتها بأسماء أساتذة كلية 
الِفقه الحقاً ومؤسســي منتدى النشــر يمكن أن نســتنتَج مالحظًة تستحُق التأمل، وهي أن 
دعاةَ اإلصالح كانوا بالدرجة األولى من العرب، أو الُمستعربين، يدعُمهم الترك، وأن دعاةَ 
التقليديــة كانــوا من اإليرانيين بالغالب، وبقدر ما يُحيل هذا إلى فرضيٍة تُفيد بأن فترات 
هيمنــِة المراجــع العــرب فــي النجف كانت تشــهُد حــراكاً واضطراباً اجتماعياً وسياســياً 
لطبيعــِة العراقييــن المتوتــرة، بينما كانت فترات هيمنة المراجع اإليرانيين تشــهُد هدوءاً 
في الغالب، فإنه وبالوقت ذاته، يقود إلى االستنتاج أن الحركة اإلصالحية بجوهرها كانت 
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تَُعبــُر بطريقــٍة مــا عن الِصراع بيــن العرب واإليرانيين في الحوزة، بين أســلوب اإليرانيين 
التعقيــدي فــي العمــل، والتدريــس، والِفقه، وتدعيــم الرياســة الدينية بهــدوء، وبين رغبة 
العرب العراقيين وحلفائهم اآلخرين في الحوزة في أن يكسروا هذا الطوق، وِيضِعفوا هذه 
الطبقات، وأن يتدخلوا في الشأن العام اليومي. أما فيما يخص ما يِرُد في بعض أدبيات 
الحركات الشــيعية حوَل المرجعية المؤسســة، فال يمكن الجزُم بمن أطلَق المصطلح أول 
مــرٍة ودعــا لــه، ولكن الراســخ بتقدير هــذه الدراســة أن المصطلح لم يُكــن ليأخذ أهميًة 
اســتثنائية لــوال وقوُف شــخٍص بِثقل محمــد باقر الصدر خلَف هــذا المطلب والدعوة له، 
الصــدر نــادى بالمرجعيــة المؤسســية، ولكــْن تذهُب الدراســة إلى أنــه كان يتصرف ِوفق 
منهِجــه األول، الذي تجُده الدراســة بالمجمل خاضعــاً لفرضية توينبي في حركة التاريخ، 

التحدي واالستجابة.
لقــد ســعى إلــى أن تتكيف الحوزة لمتطلبــات العصر الجديد، وأن يكــون عمل المرجع 
لت في وعي الشــباب  ــَر الهوةَ التي تشــكَّ أكثــر تنظيمــاً، والــدرس أكثــر نظاميًة، لكي يُجسِّ
الجامعــي، فاصلــًة بيــن تدينِهم، وبين علمنِة الدرس، وضراوة األســئلة التي دهمتُهم، وهم 
يقارنون بين العشوائية التي تضرُب ُمجتمُعهم، والتنظيم الذي يصنُعه الِعلم في الغرب(٢٢).
وربما لهذا تحديداً رّكز الصدر ِضمن دعوته اإلصالحية، وسعيه إلى انغمار الشيعة في 
السياســة على الشــباب الجامعي، حيث ألقى بِثقِله في الجامعات، تاركاً للحوزة التقليدية 
مســاَحتها التقليديــة فــي الشــارع بيــن العامــة، واضعاً أمام الشــباب نموذجاً لالســتجابة 
للتحديات الفكرية التي تواجُههم، فلســفياً، واقتصادياً، ســاعدهُ في ذلك تكوينُه النفســي 
الهادئ، المتواضع، الخالي من ُعَقِد الزعامة، والخوف على الموقع الطبقي، وهي األمور 

التي قد تكون مهيمنًة على رؤوس الحوزة اآلخرين(٢٣).
د- الشــخصانية واإلصــالح: ربمــا مــن الواجب اإلشــارة إلــى الطابع الشــخصاني الذي 
ارتبط بكل عمليٍة إصالحية، وانكماش المشــروع اإلصالحي بذهاب ُمؤسســيه، فالمظفر 
الــذي تــرك كلّيتــه بيد محمــد تقــي الحكيــم (١٩٢٣م-٢٠٠٢م)، أوَرثَه معها األحقــاَد التي 

حاصرته أيضاً.
كان محمــد تقــي الحكيم عضُو مجَمَعي اللغة في دمشــق والقاهــرة، والمجاِمُع العلمية 
فــي بغــداد وباكســتان وغيرها، والذي يُعُد ُمجــدد درس الِفقه المقارن فــي العراق بكتابه 
«األصــول العامــة للفقه المقارن»، وكان بدوره مختلفاً عن آل الحكيم اآلخرين، وعاش في 
عزلٍة عن بقية األُسرة، وحينما ُحوصَر وتم إجباُره على ترك كرسي عمادة كلية الِفقه إبان 
ُحقبة البعث ســلَّم المكان إلى الدكتور عدنان الخرســان، وهو رجل ديٍن أيضاً، لينزوي في 
بيتــه حتى وفاته، وبتســاُرع األحداث التي عَصَفت بالبــالد عِقب االنتفاضة العام ١٩٩١م، 
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لــم يقــم لكليــة الفقــه كمــا كانت قائمــة، وحين أُعيــد افتتاُحها صــارت كليًة ِضمــن ُكليات 
جامعة الكوفة، فيها من المشــكالت ما في أي كليٍة أخرى، وإن كان بعُض من ســاهم في 
المشــروع ِمثل محمد رضا القاموســي قد اســتعاَد الوقفية الواقعة على شــارع الكوفة في 
النجف، التي تضم بنايَة الكلية وأعاَد افِتتاح الكلية بمســّماها القديم وموِقعها التاريخي، 
وتمت إعادةُ إعمارها، لكنَّها بالمجمل، لم تســتطع أن تُحِدث ما أحدثتُه الكلية في وقتها، 
ية الطالب، ســواء الكلية الملحقة  ولم تُجارها بالمطلق بنوعية المناهج، واألســاتذة، وجدِّ

بجامعة الكوفة، أو تلك المستقلة التي صار اسُمها كليَة الِفقه الجاِمعة.
واألمر بذاته ينطبق على مشروع الصدر اإلصالحي، الذي تشّظى وتفّرخت ِمنه أحزاٌب 
ومؤسساٌت ومشروعاٌت سياسية، واستفادت ِمنه وِمن رموِزه واليُة الفقيه الفاِرغة من أي 

ُقدرٍة حركية أكثَر مما استفادت ِمنه أيُّ فرقٍة شيعيٍة أُخرى.
إن هــذه الشــخصانية، وعــدم الُقــدرة علــى التحــّول إلى تيــاٍر فاعل، تنســجم مع األمر 
األساســي الذي انطلقت منه الدراســة في مقاربِتها: الحمائية الشــيعية والشــعور الدائم 
م نفســها في جســٍم ديني قــد يأكلها آخر  بالخطــر واالســتهداف، ونزوِعهــا نحَو أن ال تُنظِّ

األمر ويسبب اضِمحاللَها تحت ضغط «األعداء».
ف؟- ٢ إصالٌح أم تكيُّ

مـن خـالل مـا سـبق التطـرق لـه، هـل يصـحُّ أن نُطلـق ِصفة اإلصـالح على عمليـاِت تحديث 
المناهج وتطوير الدرس التي حصلَت في حوزة النجف؟

إن اإلجابــة علــى هــذا الســؤال لن تكــون ممكنًة لــو أخذنا بمــا يقولُه رجاُل المؤسســة 
الدينيــة أو مــا كتبــوه بذاتهــم عن الموضــوع، فاإلصالُح بكل مــا يعنيه مــن تجديٍد آلليات 
التفكيــر ال يرتبــط بمجــرد تطويــر المناهــج بالضــرورة، ولعلَّ مــن المبكــر أن نجيَب على 

ق بالتحليل لِتلك التجارب. سؤالنا المركزي هنا دوَن أن نتطرَّ
أ- تكييُف المناهج: من المهم الوقوف عند منهٍج اقترحُه أحُد رجال الدين، اسمُه منذر 
الحكيــم، لتطويــر الدراســة في الحوزة، منهٌج تجُد الدراســُة أنه امتداٌد لما ســبََقه، ويكاد 
يكون تجميعاً لمجمل التجارب التي َسبَقتُه في النجف من كلية الِفقه وغيرها ويدور معها 

في ذات الَفلك(٢٤).
علــى امتــداد الصفحــات التــي كتبهــا الحكيم فــي منهجه المقتــرح، والتقســيم الزمني 
المنهجي الذي وضعه، يبدو أنه لم يُكن يرنو إلى شيٍء سوى تحديث المناهج وترصين أمد 
الدراســة، والهدف األســاس هو رفع قدرات طالب العلوم الدينية وزيادة أدواته المعرفية 
الدينيــة الدفاعيــة، عبر اّطالعــه على العلوم الحديثة والفلســفة الغربية، وتكييفها، األمر 
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الذي ُوجد من َقبل في تجربِة كلية الِفقه.
وهنــا تعــود الدراســة إلــى مشــروع الصدر مــرًة ثانية، وتســأل: هــل جاء الصــدر بآراٍء 
عقائديٍة جديدة؟ هل غيَّر مباني األصول؟ هل خالَف العقائد الشيعية وآلياِت االستنباط؟
واإلجابة على هذه األسئلة هي واحدة، إذ يبدو أن مشروَع الصدر كان يهدف إلى مجرد 
وضع قواعد لآللية الشــيعية التقليدية في تفســيِر وفهِم التاريخ، والمنهجية الشــيعية في 

دراسة الدين والعقائد والكالم، أكثر مما سعى إلى إيجاد بديٍل فقهي وآلياٍت جديدة.
ِل األزمنــة وضرورة التكيُّف  ومــع أن انتقــاده المناهــج كان يحمل ضمنياً إشــارًة إلى تَبدُّ
للوضــع الحاضــر كمــا فــي قوِله حوَل من يعترُض علــى تبديل كتاٍب دّرس عليه الســابقون 
الكبار كاألنصاري: «هذه النزعة االستصحابية التي تجعلنا دائماً نعيش مع أمٍة قد مضى 
وقتها، مع أمٍة قد ماتت وانتهت بظروِفها ومالبساِتها، ألننا نعيش بأساليب كانت منسجمًة 
مــع أمــٍة لــم يبــَق منهــا أحد»(٢٥) إاّل أن الدراســة تجــُد أنَّ مجمل ما كتبه كان -كما ســبقت 
اإلشارة- دفاعياً حمائياً، يهدُف إلى التكيف وصيانة المذهب والدين من الزلزال الفكري 

الذي عَصَف ِبه مع العصِر الحديث.
مــن جانــٍب آخــر، ال يمكن أن نغفَل ونحُن نتفحُص نزعتَــُه الحمائية هذه أمرين مهمين: 
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 

الحياة السياسية كما ال يخفى على متتبِع تاريخهم خالل الُحقبة الملكية مثاًل.
ر ميلَُه إلى استقطاب  األمر الثاني، هو نزعٌة عروبيٌة عراقية لدى الصدر، فرغم أنه برَّ
العــرب العراقييــن فــي الحوزة بأنه صيانٌة لها من تُهمة التبعية للخارج، واإلرجاف بها بما 
يُضعف الحوزة، ولكن ال يبدو ذلك السبَب الوحيد إذا الحظنا تركيَز الصدر على الشباب 
ه الطبقــَة الدينية على التواصل مع القواعد الشــعبية التي هي  فــي الجامعــات، ومــع حضِّ
أولَى باالهتمام، فضاًل عن نفوِره من الحواشي، كلها مجتمعًة تبين أنه كان أكثر مياًل نحَو 

رفِع أسهِم العراقيين في الحوزة.
وبالمجمــل فــإن ســعياً مثــل هذا الســعي يتطلب بدوره ميــاًل إلى تطويــر القديم وليس 
نقضه، حفظاً للخيط الواصل بين الطبقة الدينية وقديمها ورمزيتها من جهة، وبينها وبين 

جمهورها من جهٍة أخرى.
على أي حال، ال تستطيع الدراسة أن تجَد في أي نقطٍة مفصلية مما يُطلَُق عليه إصالٌح 

في الحوزة ما يمكن أن نُعدهُ إصالحاً دينياً كما نُعد اإلصالح البروتستانتي إصالحاً.
ولعلَّ لمالحظة هاني فحص حوَل ميوِل حوزة النجف غير الفلسفية بخالف حوزة قم، 
بطريقٍة جعلت النجف، بســبب عروبتها، مدينًة حاضنًة للِفقه، بينما مالت قم إلى أصول 
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الِفقه بسبب عالقِتها بالفلسفة والعرفان تلقي الضوء حوَل طبيعة اإلصالح الُمفترض في 
حوزة النجف(٢٦).

ب- التقليديــون: األكثــُر قــدرًة: نســتطيع القــول: إن بعضــاً من أهــم المراجعات النقدية 
لُألُســس واألصــول عند الشــيعة اإلماميــة تمت عن طريــق الجناح التقليدي فــي الحوزة، 
وليس الجناح الذي طالَب بالتجديد، الجناُح التقليدي كان أكثر قدرًة على الُمضي بفرض 

آراٍء أصولية ومباٍن حديثيٍة جديدة خارَج األُطر التقليدية الراسخة.
فالخوئي في ُمعجمه، ُمعجم رجال الحديث اجتََرح قواعَد رجاليًة جديدة لم تُكن مألوفًة 
د على نقِد الســنِد والمتن، وأكثُر من مرٍة اســتمع الباحث إلى  في الوســط الحوزوي، وشــدَّ
شــيوٍخ ُمفرطيــن فــي التقليديــة في الحــوزة النجفية يعربــون عن رفضهم لبعــض «مباني» 
الســيد الخوئي، وركونهم إلى المباني القديمة، فضاًل 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، 
وترخيصه في الُخمس، مثل ســماِحه للعراقيين بإخراج أخماســهم وتوزيعها بنفســهم إلى 
مستحقيها، فضاًل عن تطور موقفه التقليدي من الدولة، ودعوته إلى دولٍة مدنية(٢٧)، أما 
الخطاب األبرز للسيســتاني بشــأن الدولة، والشــعب، والُســلطان فكان ما ورد في خطبة 
د عليها فــي خطبٍة تالية،  الجمعــة التــي ألقاها وكيله الشــيخ عبد المهــدي الكربالئي وأكَّ
حيث قال بوضوح: «إن الشعب هو مصدر الُسلطات ومنه تستمُد شرعيتها، كما ينص عليه 
الدســتور»(٢٨) وهو أمٌر لم يســبقه له فقيٌه شــيعٌي بوزنه، وســبَّب نقمًة داخلية بين أحزاب 

اإلسالم السياسي في العراق، ُسنيها وشيعيها.

ثالثًا: الخالفات داخل المؤسسة الدينية في النجف
لعـلَّ 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.
الخوئي وآل الصدر والسيستاني- ١

أ- الميراُث الُمضطرب: بدايًة يمكن القول: إن اسم السيد محمد محمد صادق الصدر 
لــم يُكــن فــي صدارة الِنزاع على أيام المرجع الخوئــي، وأن ِصدامه كان مع تِركِة الخوئي، 

مع ُطالبه وبقيِة حاشيته.
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ففــي الوقــت الــذي كانــت مرجعيــة الســيد الخوئي فــي ذروة قوتهــا، وكانت الحاشــية 
تتوجُس من الصعود الصاعق للسيد محمد باقر الصدر، كان محمد الصدر على هامش 
ذلــك الِصــراع ولــم يُكــن أبــرَز وجوِهه، وهــو األمر الذي ناقشــه أحد تالميــذ محمد باقر 
الصدر، السيد محمد الغروي، القاطن في لبنان وهو ِمن مقربي الخامنئي اليوم، ويحظى 
بعالقاٍت قوية مع كل المراجع، في النجف، وقم، وحتى مع المرجع الراحل السيد محمد 
حسين فضل اهلل، حيث ألَّف الغروي كتاباً اسمه «تالمذة اإلمام الشهيد الصدر مالمحهم 
النفسية ومواقفهم االجتماعية»(٢٩)، وقد ذكر الغروي أن محمد الصدر كان من المغمورين 

في مكتب محمد باقر الصدر.
وقــد اعتُقــل محمــد الصدر لفترٍة طويلة فــكان بعيداً عن الِصــدام الفعلي مع الخوئي، 
وحيــن تــم إطــالُق ســراحه مع آخــر وجبٍة مــن معتقلي آل الحكيــم كان الخوئــي قد توفي 
على األغلب، وصاَر الســيد عبد األعلى الســبزواريمرجعاً على الرغم من رغبات حاشية 
الخوئــي الذيــن أرادوا أن تنتقــل المرجعية مباشــرًة إلى السيســتاني، ولم تشــهد مرجعية 
الســبزواري قليلــُة العمــر أيَّ صدام، ألن الرجل كان ســامياً نزيهــاً ُمترفعاً عن الصدامات 
الحوزويــة، كمــا أن عالقتــه بــآل الصــدر كانــت جيدة، فخالل ســنواٍت وِضــَع محمد باقر 
اها وكيلُه وتلميذه محمد رضا النعماني  الصدر تحت اإلقامة الجبرية في بيته، والتي غطَّ
في كتابه «سنوات المحنة وأيام الحصار»، لم يُزر أحٌد من المراجع أو أبنائهم محمد باقر 

الصدر باستثناء السبزواري الذي زارهُ وتضاَمن معه.
على أي حال، الِصدام 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 أْن رفض الســيد 
محمــد حســين آل بحــر العلوم لعــَب هذا الدور (هــذه هي الســردية المتداولة بين الخط 
النجفي في الحوزة وإن وجَدت ما يناقضها بالفعل، لكنها استُخدمت للتشنيع على الصدر 
بدرجٍة 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 مباشــرًة بعد ٢٠٠٣م، وحين ُقِتل محمد باقر الحكيم أقام آل الحكيم 

مجلَس العزاء على روِحه في المدرسة.
بالطبع، من المهم مالحظة أن الصدر، ِمثل عمه المرجع القتيل لم يُكن يحظى بمحبة 
أهــل النجــف، ألســباٍب عديدة، أهمها أنه ليــس نجفياً عريقاً، ربما يتعامــل النجفيون مع 
المراجع اإليرانيين باحترام، لكنهم لن يتسامحوا مع عربٍي عراقي ليس نجفياً، فكيف إذا 
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كان مــن أهــل الكاظمية، مع كل العداء التاريخي بين المدينتين، فضاًل عن امتعاِضهم من 
ابن عمه وتدخله بالشأن السياسي الذي قاَد إلى مجازر لحقت بأبنائهم، وقد اصطدموا 
ت طلبته  بتالميذه في حياته، منها حين اعتُقل الصدر للمرة األولى وخرجت تظاهرةٌ ضمَّ
وأخته وإحدى بنات الســيد حســن القبانجي -شــقيقة صدر الدين القبانجي القيادي في 
المجلــس األعلــى اإلســالمي- فضربهم أهل منطقــة الحي الصناعي القديــم في النجف، 
وقــام أحــُد ســَدنِة العتبــة العلوية وهو «ســيد» من أُســرٍة علوية بصفع آمنــة الصدر، أخت 

محمد باقر الصدر المعروفة بلقب بنت الهدى(٣٠).
ب- السيستاني والصدر: الخالُف بشأن األستاذ: سبقت اإلشارة إلى ما يقال عن موضوع 
نســِب الســيد الخوئــي، وهــو موضــوٌع في غاية الحساســية، خصوصاً لمن هــو في مكانة 
ث بــه محمد الصدر  الخوئــي، وكان منافســوه يثيــرون هــذا الموضوع أحيانــاً، وحين تحدَّ
وألحف في تكراره في أحد مجالسه المصورة امتعَض السيستاني جداً، واستقبَل الصدر 

بعدها ببروٍد وفتور أغضَب الصدر كثيراً، وشِمل السيستاني الحقاً بهجوِمه العلني.
وبعد ٢٠٠٣م ومقتل عبد المجيد الخوئي الذي اُتهم مقتدى الصدر بالوقوف خلفه، أو 
بغض النظر عنه على األقل(٣١)، أصبح للموضوع بعٌد آخر، وال يزال آل الخوئي متمسكين 
بالدعــوى القضائيــة ضــد مقتدى الصدر، ولكن الظروف ال تســمح بالمضي فيها، كما أن 
انضمام جواد الخوئي إلى مكتب السيستاني جعله في موقٍع ال بد له من أن يترك الصدام 

غ ألموٍر أخرى. مع مقتدى ويتفرَّ
أمــا مــا يتعلــق بصدام الصدرييــن مع محمد تقــي الخوئي، ابن الخوئــي ومدير مكتبه، 
الــذي كان رجــاًل قوي الشــخصية، صارماً في إدارة شــؤون مرجعية والــده، ِوفق منظوره، 
وكان فــي طليعــة مــن اصطدمــوا مع محمد باقــر الصدر، كما فعلها محمــد رضا الحكيم 
-ابــن الســيد محســن الحكيم- مع الصدر مــن َقبل، وحقيقًة لم يطل الوقــت كثيراً بمحمد 
تقــي بعــد أبيه، فذهاب المرجعية إلى الســبزواري أضعفه، وظــل يتنقل بكثرٍة بين النجف 
ولندن ليُتابع شــؤون مؤسســة الخوئي، ثم ُقتل في حادٍث معروف ُصحبَة زوج أخته من آل 
الخلخالي وشــيٍخ آخر وســائقهم، وقد اُتهمت الُســلطة العراقية بتدبير الحادث، ولالتهام 

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 نيابًة عن الخوئي في حياته، وهو من صلَّى 
عليه ُصحبة مجموعٍة من المجتهدين المقربين منه، ِمثل الشيخ مرتضى البروجردي -والد 
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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 مثاًل، 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 
وّجه الناس إلى الذهاب مشياً على األقدام إلى كربالء في الزيارة الشعبانية «١٥ شعبان» 
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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 اآلخر، 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، مثاًل زّوج إحدى بناته إلى بائع ستائر 
بســيط مســتعرب أو عربي فعاًل 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.
لبنــان، حامــد الخفــاف، أن السيســتاني يوجــه أي  ويــروي ممثــل السيســتاني فــي 
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 (١٣٠٩هـ-١٣٩٤هـــ)، الذي ظل 
مغمــوراً وكاد أن يُــدرس ذكــره بعــد وفاتــه حتــى صــار تلميذه السيســتاني مرجعــاً، فأمر 
بطباعــة دورتــه األصوليــة وصــدرت فعــاًل 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 بالّتشــّدد في محاســبتهم على أموال مؤسســة 
الخوئي، وطالب بقوائم تفصيلية لإليرادات والنفقات، وكلّف الشيخ محمد مهدي شمس 
الدين (١٩٣٦م-٢٠٠١م) 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، وفعــاًل 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 أصاًل، كان تاجراً، فلبس العمامة 

وتسلم إدارة المؤسسة.
في النهاية لم يكن السيستاني الرجل الطّيع 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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رابعًا: ُبنية مكاتب المراجع

ل واالرتقاء داخل المكاتب- ١ شكُّ أنماُط التَّ
أ-  المكتــب: عالــُم 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».
ب- ُبنية المكاتب، ومكتب السيســتاني: وبنية المكاتب ترتكز على مســتويين: األول هم 

الفاعلون األساس، والثاني هم الوكالء والمعتمدون، كما يتبين في الفقرات اآلتية:
المســتوى األول: 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 

اآلتية:
(١) فــي 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.
(٢) يختــار المرجــع أصهــاَره بطريقين، األول منهما تقليدي، أن يكون ابن أســرة دينية 

مرجعية، أو يكون من بين طالبه النابهين، مع بعض االستثناءات.
(٣) يهيمن ابن المرجع أو صهره على كل شؤون المكتب، بيده أختام والده، وصالحيات 

صرف واستالم األموال «الحقوق الشرعية».
(٤) ليــس شــرطاً أن يكــون ابــن المرجع األكبر هو الذي يــؤدي دوَر المهيمن هذا، مثاًل 
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 
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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.

(٥) فــي الوقــت ذاتــه، كان أكبــر أصهــار الخوئــي وهــو الســيد نصــر اهلل المســتنبط 
(١٣٢٧هـ-١٤٠٦هـــ) لــه دور كبيــر في الشــؤون الفقهيــة، وكانت حاشــية المرجع الخوئي، 
والخوئي نفســه ربما، يعدونه لخالفة الخوئي، إال أن وفاته -يقال إنه توفي بحقنٍة ســامة- 

نسفت هذا المشروع، ما أدار الدفَة الحقاً نحَو «السيد السيستاني».
(٦) فــي بعــض األحيــان، تلعــب الظروف السياســية دوراً في أن يكون هناك شــخصان 
مهيمنــان فــي مكتــب المرجع، لو الحظنا حالَة مكتب السيســتاني مثاًل، ســنجُد أن صهرهُ 
جــواد الشهرســتاني قد لعب دوراً شــبه مســتقل بحكــم وجوده خارج العــراق بوقٍت 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 اآلخر 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 اآلخر، وهو محمد رضا السيستاني.

(٧) محمــد 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 اآلن 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.
 (٨) ال يختلــف األمــر كثيــراً فــي مكاتــب المراجــع الثالثة اآلخرين، 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 درجٌة 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 أمٌر مهم، ســاهَم 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 (١٦٩) بطريقة 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 
العلمانيون وغير المتدينين فعاًل، التجار العراقيون في لندن بالذات، فضاًل 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 آليٌة 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 عدٍد من الدول.

خالصـــة
َسعت الدراسُة إلى تتبُِع الُجذور السوسيولوجية لوجوِد المرِجعية الُعليا للشيعة اإلماِمية، 
والدوِر الذي لعبتُه خالَل سنواٍت ِطوال، منُذ إرهاصاِتها التأسيسية الُمبكرة، وأهُم الركائز 

الثقافية التي قامت عليها.
وإذ افتَرَضــت الدراســُة أنَّ النزعــَة الحمائيــة كانت العاِمل السوســيولوجي األهمَّ الذي 
َضِمــن للمرجعيــِة مطاولتَهــا كل هذه الســنوات، فإنهــا وبالوقت ذاِته ســاَرت ِضمَن بُنيٍة ال 
سية، تعتِمُد على العمِل في إطاٍر واِسِع ِمن الُمرونة، ِوفَق قواعَد ِفقهية ُمجَملة، تُتيُح  ُمؤسَّ

للفِقيه الشيعي إعادةَ التكيُّف ِوفق الظروِف التي يواِجُهها خالَل عصِره.
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يــاٍت داخلية  وهــذه الظــروُف بالُمجمــل واَجهــت المرجعيــَة الشــيعيَة الحاضــرة، بتحدِّ
وخارجيــة، أجبَــَرت المرجعيــَة علــى إعادِة تكييــِف أدواِرها، ورســِم مســاِرها، وإذ أهَملت 
الدراسُة تتبَُع الدوِر السياسي للمرِجع األعلى في النجف، لوفَرِة ما ُكِتب عن هذا الموضوع، 
فإنَّها تتبَّعت شبَكتَُه، وآليِة عَمِله، ومناِبع اتخاِذ القرار، وكيَف سلََك في سبيل استدامِة دوِر 

سٍة راعيٍة وحاميٍة لرعيَِّتها. المرجعية الشيعية كمؤسَّ
َقت فرضيتَها، وألَقت   واالســتنتاُج الرئيــس الذي خلَُصت لُه الدراســة يتحدُد بأنَّهــا حقَّ
الضــوَء علــى الكيِفيــة التــي أداَمــت المرجعيــُة الدينيــُة لــدى الشــيعِة اإلماميــِة وجوَدهــا 
د، دوَن الُخــروِج عــن األُصول  عبَرهــا؛ عبــَر ترســيِخ النزَعــِة الحمائيــة، والتكيُّــف والتجــدُّ

والقواِعِد األساسيَّة.
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