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مقدمة 
ُتعــّد االنتخابــات البرلمانّيــة العراقّيــة الخامســة التــي جــرت فــي أكتوبــر 2021م، 
مــن أهــّم االنتخابــات منــذ ســقوط نظــام صــّدام حســين، حتــى اليــوم؛ نظــًرا ألّنهــا 
جــاءت نتيجــة إكراهــات وضغوطــات االحتجاجــات التشــرينية 2019م، ودعــوة 
المرجعيــة الدينيــة حينئــذ إلــى انتخابــات مبكــرة، فــي مســاندة واضحــة لمطالــب 

»الثــّوار«.   
ــم  ــزال »التقليــد« حاضــًرا ل ــا فــي المشــهد الشــيعي، فــا ي ويبــدو الديــن مركزًي
يتأثــر بفعــل الحداثــِة والعولمــة فــي الــدول العربيــة واإلســامّية؛ ألن سياســة 
نظــام صــدام حســين، ثــّم الفــراغ الــذي طــرأ بعــد ســقوطه، أدى إلــى ظاهــرة 
تضخــم الشــعائر والتعبيــر عنهــا، واالستمســاك بهــا، كُهوّيــة تماُيــز، وال يــزال هــذا 
التعبيــر فــي أوّجــه، وذروتــه. وفــي العمــوم، يبــدو الديــن فــي العالــم العربــي 
ــا إلــى حــدٍّ كبيــر فــي الحيــاة السياســية والشــأن العــام؛ ألّنــه  واإلســامي مركزيًّ
مــن أدوات تعزيــز الشــرعية السياســية، وألّن النــاس تســتجيب للديــن أكثــر مــن 
ــة كســاٍح  ــى الفتــوى الديني ــًرا إل ــا اللجــوء كثي ــذا وجدن ــن، ول اســتجابتها للقواني
فاعــٍل ضــد الخصــوم السياســيين مــن ِقبــل الســلطة الرســمية أو المعارضــة 

ــة.   الديني
وفــي الحالــة العراقّيــة يبــدو المشــهد أكثــر تعقيــًدا بســبب دخــول اإليرانييــن 
ومشــروعهم القومــي والمذهبــي، علــى خــّط األزمــة، ومحاوالتهــم توظيــف 
الديــن والمذهــب لخدمــة المصالــح اإليرانيــة فــي الداخــل العراقــي؛ فيؤمــن 
ــا؛  ومذهبيًّ ــا  جغرافيًّ محدوديتهــا،  وال  الفقيــه  واليــة  بشــمول  اإليرانيــون 
لإليرانييــن  مهمــًة  بيئــًة  الشــيعية  األكثريــة  بحكــم  العــراق  كانــت  وبالتالــي 
لمحاولــة االســتقطاب، وإيجــاد مواضــع نفــوذ. كذلــك، فــإنَّ حضــور رجــال الديــن 
والمرجعيــات الدينيــة والتيــارات اإلســامية وفصائلهــا المســلحة، فــي المشــهد 
السياســي العراقــي أربكتــه وعّقدتــه فــي أحاييــن كثيــرة، وعّطلــت التحــول نحــو 

ديمقراطيــٍة راســخة ودولــٍة دســتوريٍة مدنيــة. 
ــر لمعرفــة موقــف المرجعيــة الدينيــة مــن االنتخابــات  ولــذا يســعى هــذا التقري
المــزاج الشــعبّي،  الدينــي، وتأثيــره علــى  الُبعــد  البرلمانّيــة األخيــرة، ومركزيــة 

ومــدى إحــداث تغيــرات حقيقيــة فــي المشــهد العــام. 

https://www.independentarabia.com/node/80236/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/80236/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://rasanah-iiis.org/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%90-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d9%90%d9%91-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d9%8f%d8%ae%d8%a8-%d8%a7/
https://rasanah-iiis.org/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%90-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d9%90%d9%91-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d9%8f%d8%ae%d8%a8-%d8%a7/
https://www.independentarabia.com/node/80236/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://rasanah-iiis.org/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%90-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d9%90%d9%91-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d9%8f%d8%ae%d8%a8-%d8%a7/
https://rasanah-iiis.org/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%90-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d9%90%d9%91-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d9%8f%d8%ae%d8%a8-%d8%a7/
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التجاذبات الدينية: ما قبل االنتخابات 
حّثــت  2021م(  ســبتمبر   29 )يــوم  بياًنــا  بالنجــف  الدينيــة  المرجعيــة  أصــدرت 
فيــه المواطنيــن علــى المشــاركة فــي االنتخابــات البرلمانّيــة الخامســة. وأقــّرت 
لتفــادي  األمثــل  الطريقــة  لكنهــا  مثاليــة،  ليســت  االنتخابــات  أّن  المرجعيــة 
ســيناريوهات أشــد ســوًءا مــن مقاطعتهــا: »وإن كانــت )أْي االنتخابــات( ال تخلــو 
ــى  ــد إل ــور بالبل ــق األســلم للعب مــن بعــض النواقــص، ولكنهــا تبقــى هــي الطري
مســتقبل ُيرجــى أن يكــون أفضــل ممــا مضــى، وبهــا يتفــادى خطــر الوقــوع فــي 

مهــاوي الفوضــى واالنســداد السياســي«. 
ثــّم نــأت المرجعيــة بنفســها عــن الحزبيــة الضيقــة ولــم ُتحــدد للمواطنيــن انتخــاب 
العــام:  والتغييــر  الكليــة،  باأُلطــر  نصحــت  لكنهــا  معينــة،  أحــزاب  أو  أشــخاص 
»علــى الناخبيــن أن يأخــذوا الِعَبــر والــدروس مــن التجــارب الماضيــة، ويعــوا قيمــة 
أصواتهــم ودورهــا المهــم فــي رســم مســتقبل البلــد، فيســتغلوا هــذه الفرصــة 
المهمــة إلحــداث تغييــر حقيقــي فــي إدارة الدولــة وإبعــاد األيــادي الفاســدة 
وغيــر الكفــوءة عــن مفاصلهــا الرئيســة، وهــو أمــٌر ممكــن إن تكاتــف الواعــون 
ذلــك  وبخــاف  االختيــار،  وأحســنوا  فاعلــة  بصــورة  التصويــت  فــي  وشــاركوا 
فســوف تتكــرر إخفاقــات المجالــس النيابيــة الســابقة والحكومــات المنبثقــة 

عنهــا، والت حيــن منــدم«.    
هــة إلــى إيــران  وُيمكــن القــول: إّن بيــان المرجعيــة شــمل ثــاث رســائل، موجَّ
ــة، والثانيــة  ووكائهــا فــي الداخــل، األولــى متعلقــة بمســألة الســيادة العراقّي
متعلقــة بالشــرعية الدســتورية، والثالثــة متعلقــة بالمــال والســاح والجهــات 

الخارجيــة.  
1- الســيادة العراقّيــة: يبــدو أّن المرجعيــة أقلقهــا انتهــاك الســيادة العراقّيــة 
ومحــاوالت بعــض الجهــات الداخليــة رهــن الســيادة العراقّيــة للقــرار اإليرانــي، 
فلفتــت انتبــاه النــاس إلــى ذلــك، فــي البيــان بالقــول: »ولكنهــا -أي المرجعيــة- 
تؤكــد عليهــم بــأن يدّققــوا فــي ِســَير المرشــحين فــي دوائرهــم االنتخابيــة وال 
ينتخبــوا منهــم إال الصالــح النزيــه، الحريــص علــى ســيادة العــراق وأمنــه وازدهاره، 
المؤتمــن علــى قيمــِه األصيلــة ومصالحــِه العليــا«. فاألولويــة لــدى المرجعيــة 
هــي ســيادة العــراق، ومصالحــه العليــا، ال مصالــح دول أخــرى!. ويذّكرنــا هــذا 
البيــان ببيــان المرجعيــة إبــان االحتجاجــات التشــرينية فــي 2019م الــذي جــاء فيه: 

https://www.sistani.org/arabic/statement/26536/
https://www.sistani.org/arabic/statement/26536/
https://www.sistani.org/arabic/statement/26536/
https://www.sistani.org/arabic/statement/26536/
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»وينبغــي التصــدي للتدخــات الخارجيــة فــي شــؤون البــاد، بقــوة«. فُتــدرك 
المشــهد السياســي والدينــي  التدخــات اإليرانّيــة فــي  النجــف إذن خطــورة 
العراقــّي، تلــك التدخــات التــي أربكــت الحيــاة السياســية واالجتماعيــة فــي 
مــت الشــأن العــام؛ وبالتالــي تحــاول النجــف تقويــة الدولــة العراقّيــة  العــراق، وَأزَّ
ومؤسســاتها للحيلولــة دون ســقوط القــرار العراقــي والمؤسســات العراقّيــة 

ــَرِك اإليرانــّي.       فــي الشَّ
2- الشــرعية الدســتورية: لــم تنــس المرجعيــة إبــداء النصــح للنــاس أال ينتخبــوا 
البيــان:  فــي  فجــاء  العراقــي،  الدســتور  نطــاق  خــارج  يعملــون  الذيــن  أولئــك 
»وحــذاري أن يمّكنــوا أشــخاًصا غيــر أكفــاء أو متورطيــن بالفســاد أو أطراًفــا ال 
تؤمــن بثوابــت الشــعب العراقــي الكريــم أو تعمــل خــارج إطــار الدســتور مــن 
شــغل مقاعــد مجلــس النــواب«. وهنــا تســتخدم المرجعيــة العبــارات الصريحــة 
دون مواربــة فــي تحصيــن الُهويــة العراقّيــة »ثوابــت الشــعب العراقــي«، »إطــار 
الشــعب  »ثوابــت  بــــــ  تؤمــن  ال  التــي  اإليرانيــة  األذُرع  الســتبعاد  الدســتور«، 
العراقــي«، وال بــــــ »الدســتور العراقــّي«، بــل والءاتهــم المذهبيــة والسياســية 

عابــرة للنجــف، وللجغرافيــا العراقّيــة. 
ما فــي األحــداث العاصفــة التــي  وحرصــت النجــف فــي بيانــات ســابقة، وال ســيَّ
مــرت بهــا الدولــة العراقّيــة علــى التذكيــر بالشــرعية الدســتورية، فجــاء فــي 
بيــان النجــف إبــان احتجاجــات 2019م: »إنَّ احتــرام إرادة العراقييــن فــي تحديــد 
النظــام السياســّي َواإلدارّي لبلدهــم ِمــن خــال إجــراء االســتفتاء العــام علــى 
ــه  ــذي التزمــت ب ــدأ ال ــواب هــو المب ــة لمجلــس الن ــات الدوري الدســتور واالنتخاب
المرجعيــة الدينيــة وأكــدت عليــه منــذ تغييــر النظــام الســابق، واليــوم تؤكــد علــى 
أّن اإلصــاح وإْن كان ضــرورًة حتميــة، كمــا جــرى الحديــث عنــه أكثــر ِمــن مــرة،  إال 
أنَّ مــا يلــزم ِمــن اإلصــاح ويتعيــن إجــراؤه بهــذا الصــدد موكــوٌل أيًضــا إلــى اختيــار 
الشــعب العراقــي بــكل أطيافــه وألوانــه ِمــن أقصــى البلــد إلــى أقصــاه، وليــس 
ألّي شــخٍص أو مجموعــٍة أو جهــٍة بتوجــه معيــن أو أّي طــرٍف إقليمــي أو دولــي 

أْن يصــادر إرادة العراقييــن فــي ذلــك ويفــرض رأيــه عليهــم«. 
فنلحــظ التناغــم الواضــح بيــن البيانيــن، والتأكيــد النجفــي علــى نقــاط بعينهــا، 
ُتَعــد مــن أهــم معالــم الخــاف بيــن طهــران والنجــف، فــي إشــارة إلــى عــدم 
الدينيــة والسياســية، وحرصهــا علــى  النجــف عــن موقفهــا، وقراءتهــا  تراجــع 

https://rasanah-iiis.org/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%90-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d9%90%d9%91-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d9%8f%d8%ae%d8%a8-%d8%a7/
https://www.sistani.org/arabic/statement/26536/
https://www.sistani.org/arabic/statement/26536/
https://rasanah-iiis.org/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%90-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d9%90%d9%91-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d9%8f%d8%ae%d8%a8-%d8%a7/
https://rasanah-iiis.org/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%90-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d9%90%d9%91-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d9%8f%d8%ae%d8%a8-%d8%a7/
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االســتقال، وتمســكها بقراءتهــا الدينيــة وإرثهــا الحــوزوي، وبقــاء المســافة 
الازمــة مــع اإليرانــّي، الــذي يــوّد اســتابها وإضعافهــا لصالــح شــمولية واليــة 

الفقيــه!.  
3- التدخــالت الخارجيــة: وأخيــًرا وّجهــت المرجعيــة رســالتها إلــى القائميــن علــى 
أمــر االنتخابــات، وليــس إلــى النــاس هــذه المــرة، بقولهــا: »كمــا تؤكــد المرجعيــة 
ــة  ــوا علــى إجرائهــا فــي أجــواء مطمئن ــات أن يعمل علــى القائميــن بأمــر االنتخاب
بعيــدة عــن التأثيــرات الجانبيــة للمــال أو الســاح غيــر القانونــي أو التدخــات 
الخارجيــة، وأن يراعــوا نزاهتهــا ويحافظــوا علــى أصــوات الناخبيــن فإنهــا أمانــة 
فــي أعناقهــم«. وحرصــت النجــف علــى تكــرار مســألة التدخــات الخارجيــة فــي 
كّل مناســبة، إذ تــرى المرجعيــة أّن التدخــات الخارجيــة هــي ســبب المشــكلة 
ــة مــن التدخــات  ــال، حــّذرت المرجعي ــى ســبيل المث الرئيســة فــي العــراق، وعل
الخارجيــة فــي نوفمبــر 2019م عندمــا قــال عبــد المهــدي الكربائــي فــي خطبــة 
الجمعــة: »إن التدخــات الخارجيــة المتقابلــة تنــذر بمخاطر كبيــرة وتحويل العراق 
إلــى ســاحة صــراع وتصفيــة حســابات ســيكون الخاســر فيهــا هــو الشــعب«. وفــي 
ســبتمبر 2020م قــال آيــة اللــه السيســتاني أثنــاء لقــاء لــه مــع جينيــن هينيــس- 
باســخارت، الممثلــة الخاصــة لألميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي العــراق: »إن 
الوطنيــة ومنــع خرقهــا وانتهاكهــا والوقــوف بوجــه  الســيادة  الحفــاظ علــى 
التدخــات الخارجيــة فــي شــؤون البلــد وإبعــاد مخاطــر التجزئــة والتقســيم عنــه 
مســؤولية الجميــع..، فالمطلــوب مــن مختلــف األطــراف االرتقــاء إلــى مســتوى 
المســؤولية الوطنيــة وعــدم التفريــط ألي ذريعــة بســيادة البلــد واســتقراره، 

واســتقال قــراره السياســي«. 
هــذا التكــرار يشــير إلــى مركزيــة تلــك المســألة فــي عقــل المرجعيــة، وخشــيتها 
القــرار العراقــي،  النفــوذ اإليرانــي، ومحاولــة اإليرانييــن اســتاب  مــن تضخــم 
واســتاب اإلرادة الشــعبية العراقّيــة، وليــس هــذا ببعيــد عــن دعــوة النجــف 
المســتمرة إلــى حصــر الســاح المنفلــت، وضــّم جميــع الفصائــل تحــت مظلــة 

الدولــة العراقّيــة.  
ــم يكــن  ــه ل ــه السيســتاني، إالَّ أن ــة الل ــر، وإن صــدر عــن آي ــة األخي ــان المرجعي وبي
موقــف مرجعيتــه وحــده، بــل القــى البيــان إقــرار آيــة اللــه بشــير النجفــّي، الــذي 

قــال إنــه يكتفــي ببيــان آيــة اللــه السيســتاني.    

https://www.sistani.org/arabic/statement/26536/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/11/15/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/11/15/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.sistani.org/arabic/archive/26461/
https://www.sistani.org/arabic/archive/26461/
https://ar.hawzahnews.com/news/364050/%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%86%D8%A7
https://ar.hawzahnews.com/news/364050/%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%86%D8%A7
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طهران في مواجهة النجف 
ولهــذه الرســائل النجفيــة أبعــاٌد وجــذوٌر، ال ُيمكــن تجاوزهــا، إذا أردنــا فهــم ُأســس 
الخــاف بيــن طهران-النجــف؛ فــكان للمرجعيــة النجفيــة موقــٌف واضــح مــن 
االنتخابــات البرلمانّيــة فــي العــراق، ومــن دســترة الحيــاة السياســية منــذ ســقوط 
نظــام صــدام 2003م. ومــع ســقوط نظــام صــدام حســين، أدركــت المرجعيــة 
خارطــة الصــراع الداخلــي واإلقليمــي جّيــًدا، وكذلــك اإلرث الحــوزوي الــذي ورثته 
عــن مرجعيــة الخوئــي، ومــن قبلــه محســن الحكيــم، ومــن قبلــه الميــرزا النائينــي 
وفقهــاء الدســتورية، فتمســكت باالنتخابــات والرجــوع إلــى النــاس فــي كثيــر مــن 
المســائل السياســية الشــائكة؛ وارتــأت أن الرجــوع إلــى النــاس يحفــظ للمرجعيــة 
اســتقااًل فــي وجــه الضغــوط اإليرانيــة، التــي تريــد تجــاوز الشــعب العراقــي فــي 
كثيــر مــن المســائل، وفــرض سياســة أمــر واقــع. تلــك السياســة النجفيــة كفلــت 
لهــا تمريــر قراءتهــا فــي نظــام الحكــم وشــكل الدولــة بعيــًدا عــن »ثيوقراطيــة« 

واليــة الفقيــه التــي تنبذهــا النجــف. 
ــا، تؤمــن النجــف بالدولــة المدنيــة الدســتورية فــي فتــرة غيــاب »اإلمــام  تاريخيًّ
المعصــوم«، وتــرى أّن االنتخابــات ودور الشــعب فــي الشــأن العــام، والبرلمانــات 
والمؤسســات الرقابيــة بمثابــة الضمانــات والمكابــح الخارجيــة التــي تحتاجهــا 
الدولــة فــي فتــرة غيــاب »المعصــوم« للحيلولــة دون االســتبداد والفســاد. 
وتثــق النجــف فــي اختيــار النــاس، إذ ليــس مــن المعقــول أن تختــار األغلبيــة 
المســلمة أمــًرا مناقًضــا لثوابــت الشــريعة وضرورياتهــا، وإذا فعلــوا ذلــك مــن 
بــاب الخطــأ فســوف يســتدركوه فــي االنتخابــات الاحقــة، وفًقــا لمــا نقلــه خــوان 

كــول عــن المرجــع السيســتاني.  
هــذه السياســة النجفيــة، القــت ترحيًبــا مــن المســؤولين العراقييــن المناهضيــن 
ــات النجــف، دون اشــتباك مباشــر  لتضخــم الــدور اإليرانــي، فتحصنــوا خلــف بيان
مــع طهــران، فبعــد بيــان المرجعيــة بخصــوص االنتخابــات البرلمانّيــة األخيــرة، 

ــة ترحيبهــا بالبيــان.  أبــدت عــدٌد مــن المؤسســات العراقّي
التــي  النجــف  الجانــب اإليرانــي اســتعمل نفــس الســاح فــي مواجهــِة  لكــن 
َعّرضــت بالسياســة اإليرانيــة، فأصــدر آيــة اللــه كاظــم الحائــري فتــوى حــّرم فيهــا 
إعطــاء الصــوت أو تأييــد: »مــن يدعــو لبقــاء قــوات االحتــال علــى أرض العــراق، 
م كذلــك انتخــاب: »مــن ينصــب العــداء لقــوى  أو ال يدعــو إلــى إخراجهــا«. وحــرَّ
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الحشــد الشــعبّي، أو مــن يســتتر تحــت دعــاوى دمــج الحشــد مع القــوات األمنية 
لتضعيفــه أو تمييعــه، ســعًيا وراء إرضــاء األجانــب األعــداء والفاســدين«. 

ــٌه ضــد مرجعيــة النجــف التــي تطالب دوًما  ويبــدو أّن جــزًءا مــن تلــك الفتــوى موجَّ
بدمــج الحشــد الشــعبي مــع القــوات األمنيــة. ونلحــُظ أن فتــوى الحائــري جــاءت 
بتاريــخ )02 أكتوبــر(، أي بعــد فتــوى السيســتاني )المؤرخــة بتاريــخ 29 ســبتمبر( 
بيوميــن اثنيــن فقــط. والحائــري مــن المؤمنيــن بواليــة الفقيــه، والمتعصبيــن 
لهــا، وهــو مرجــٌع دينــٌي وروحــي لكثيــر مــن عناصــر الفصائــل المســلحة والتــي 

تعمــل خــارج نطــاق القانــون والمؤسســات الوطنيــة.     
لكــن علــى المســتوى الفّنــي والفقهــي فــإّن التحريــم ال يكــون إال بنــّص، وعندمــا 
إلــى  يدعــو  الــذي  أو  الشــعبّي،  الحشــد  يعــادي  مــن  انتخــاب  الحائــرّي  ُيحــّرم 
دمجــه فــي المؤسســات األمنيــة العراقّيــة الوطنيــة، فكأّنــه أواًل يجعــل الحشــد 
»مقدًســا معصوًمــا« ال يجــوز مخاصمتــه، أو الخــاف معــه، وكأّنــه ثانًيــا يجعــل 
انتخابــه فــي مرتبــة الواجبــات، وهــذا بعيــٌد عــن الصناعــة الفقهيــة الدقيقــة، 
إضافــة إلــى أّنــه ُيَعْقــِدن الظنيــات »السياســية«، ويجعلهــا فــي مرتبــة اليقينيــات 
التــي ال يجــوز الخــاف حولهــا. وتلــك ممارســة عمليــة لواليــة الفقيــه ووصايتــه 

حتــى علــى الفقهــاء اآلخريــن!.  
الُبعد الديني ومستقبل الخالف الشيعي-الشيعي 

واألخطــر فــي فتــوى الحائــري هــو عقدنتــه للسياســة، ورْفــض نتائــج االنتخابــات 
التيــار  االنتخابــات حصــول  نتائــج  أظهــرت  وقــد  أذرع طهــران ووكائهــا،  مــن 
الصــدري علــى أغلبيــة برلمانيــة، والتيــار الصــدري ليــس محســوًبا علــى إيــران، 
فبينُهمــا خافــات تاريخيــة شــخصية وعلميــة منذ حياة المرجــع محمد الصدر، بل 
وتتهمــه أقــاٌم محســوبة علــى طهــران بأنــه حليــف لخصوم طهــران اإلقليميين.  
وفــي خطــاٍب متلفــز )11 أكتوبــر 2021م( ســارع مقتــدى الصــدر برســالة تطميــن 
إلــى الــدول اإلقليميــة والدوليــة، فطمــأن الســفارات األجنبيــة بقولــه: »كل 
الســفارات مرّحــٌب بهــا مالــم تتدخــل فــي الشــأن العراقــي وتشــكيل الحكومــة«!.  
ــن نســمح  ــه: »ل ــل المســلحة بقول ــد للميليشــيات والفصائ وحمــل رســالة تهدي
بالتدخــات علــى اإلطــاق، ومــن اآلن فصاعــًدا يجــب حصــر الســاح بيــد الدولــة، 
ــن كانــوا يدعــون المقاومــة«.  ويمنــع اســتخدامه خــارج هــذا اإلطــار، وحّتــى ِممَّ
فهــو هنــا ُيصــّرح برفضــه للتدخــات اإليرانّيــة، ولسياســة الســاح المنفلــت الــذي 

https://ar.hawzahnews.com/news/364068/%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A
https://shafaq.com/ar/%D9%85%D9%82%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.nasnews.com/view.php?cat=71682
https://www.nasnews.com/view.php?cat=71682
https://www.nasnews.com/view.php?cat=71682
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تنتهجــه الميلشــيات بعيــًدا عــن الدولــة العراقّيــة. 
وجــاء رّد فعــل كتائــب حــزب اللــه ســريًعا، بعــد خطــاب الصــدر )وتحديــًدا يــوم 
12 أكتوبــر( فشــككت فــي نتائــج االنتخابــات، علــى لســان أبــي علــي العســكرّي 
الناطــق باســم الكتائــب، الــذي قــال: »إنَّ مــا حصــل فــي االنتخابــات التشــريعية 
يمثــل أكبــر عمليــة احتيــال والتفــاف علــى الشــعب العراقــي«!. ثــّم وّجــه رســالة 
إلــى الحشــد للدفــاع عــن نفســه، فيمــا يبــدو أنهــا ردٌّ علــى تهديــدات الصــدر: 
»علــى الحشــد الشــعبي أن يحــزم أمــره ويســتعد للدفــاع عــن كيانــه المقــدس«. 
ثــّم جــاء التهديــد والتشــكيك مــن حلفــاء آخريــن للكتائــب، فصــّرح هــادي العامري، 
زعيــم تحالــف الفتــح، برفضــه لنتائــج االنتخابــات، قائــًا: »ال نقبــل بهــذه النتائــج 
المفبركــة مهمــا كان الثمــن، وســندافع عــن أصــوات مرشــحينا وناخبينــا بــكل 
قــوة« . وقــال قيــادّي فــي عصائــب الحــق: »لــن نســكت وســوف نزلــزل األرض 
تحــت أقــدام الخونــة والمارقيــن«.  مــع أّن قــادة مــن تلــك الفصائــل أصــدروا 
قبــل االنتخابــات تصريحــات عديــدة، يرحبــون فيهــا باالنتخابــات، ويتوقعــون فــوًزا 
ســاحًقا لمــا ســموه بـــــــ »فصائــل المقاومــة«!، لكــن النبــرة تغيــرت مــن الترحيــب 

إلــى التشــكيك بعــد الخســارة الفادحــة لتلــك الفصائــل!.        
التــي ســتواجه أي  ا تلــك المصاعــب والعثــرات  ُيــدرك جيــدًّ أّن الصــدر  ويبــدو 
حكومــة تعمــل علــى كبــح حقيقــي لســاح الميليشــيات، فــأراد بهــذا الخطــاب 
التفاف القوى المدنية، والمرجعية الدينية النجفية خلف مشــروعه السياســّي، 
لمواجهــة حلفــاء إيــران، والمدعوميــن منها. ولكّنه عــاد، بعد تهديدات الفصائل، 
ــر 2021م( دعــا الجميــع  ــه يــوم )12 أكتوب ليســتعمل لغــة أخــّف فــي تغريــدة ل
بالطــرق  الوطنيــة، وااللتــزام  بالــروح  والتحلــي  النفــس«،  إلــى: »ضبــط  فيهــا 
القانونيــة فيمــا يخــص االعتراضــات االنتخابيــة، محــذًرا مــن اللجــوء إلــى »مــا ال 
يحمــد عقبــاه«. وفــي نفــس الســياق قــال عضــو التيــار الصــدري صفــاء األســدي: 
»إّن الصــدر ليــس مثــل غيــره، ولــن يســمح بمصــادرة حــق المواطــن العراقــي«. 
وهــي رســالة إلــى القــوى الشــيعية المســلحة التــي يخشــى الصــدُر لجوءهــا إلــى 

الســاح لحــل الخــاف الشيعي-الشــيعي.  
نحــن إذن أمــام خــاف داخــل البيــت الشــيعي، بيــن فريقيــن يرتكــز كل منهمــا 
ــا إال أّن لــه جــذوًرا  ا وانتخابيًّ علــى الديــن والســاح، والخــاف وإن بــدا سياســيًّ
فالصــدر  والتأسيســيات،  القــراءات  باختــاف  متعلقــة  وأيديولوجيــة  فكريــة 

https://www.nasnews.com/view.php?cat=71689
https://www.nasnews.com/view.php?cat=71689
https://www.nasnews.com/view.php?cat=71689
https://www.annaharar.com/arabic/push-notification/12102021081110790
https://www.annaharar.com/arabic/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8/12102021045207622
https://www.mehrnews.com/news/5323321/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5323321/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%DB%8C
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/1210202122
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/1210202122
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/1210202122
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/1210202122
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/1210202118
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والتيــار الصــدري يــرى أّنــه الممثــل الشــرعي إلرث المرجــع الراحــل محمــد الصــدر، 
فــي حيــن تنتســب تيــارات أخــرى كالعصائــب إلــى محمــد الصــدر، وتنســب فكرهــا 
وممارســاتها السياســية إلــى خّطــه، وفــي نفــس الوقــت تتماهــى مــع القــراءة 
الوالئيــة اإليرانيــة، وهــو مــا ُيقلــق مقتــدى والتيــار الصــدرّي، ليــس فقــط ألّن 
ولكــن  واإليرانييــن،  الصــدر  محمــد  الراحــل  المرجــع  بيــن  واســًعا  خاًفــا  ثمــة 
ألّن مقتــدى الصــدر ال يريــد االندمــاج مــع واليــة الفقيــه اإليرانيــة، وال يــرى 
شــموليتها الجغرافيــة والمذهبيــة، ولــه مشــروعه السياســّي الخــاص، وقراءتــه 
الدينيــة الخاصــة أيضــا والتــي يراهــا أجــدر مــن القــراءة »الوالئيــة«!. ولــذا فخطابــه 
هنــا يتماهــى مــع بيانــات النجــف المتتاليــة، وكأّنــه يتحصــن بالمرجعيــة العليــًا، 
ودعوتهــا الحثيثــة لحصــر الســاح بيــد الدولــة منــذ هزيمــة مــا يســمى بتنظيــم 
الدولــة اإلســامية »داعــش«، ضــد العــدّو المشــترك، الــذي ُيريــد أن يســلب 

النجــف مركزيتهــا، ويســلب الصــدر تصــدره السياســّي.    
لكــن ومــع ذلــك فربمــا ُيغّلــب الصــدر الجانــب البراجماتــّي، ويســعى إلــى توافــٍق 
مــع خصومــه فــي البيــت الشــيعّي، علــى غــرار مــا حصــل فــي يونيــو 2018م، 
عندمــا تحالــف مــع العامــرّي، بعــد اشــتباكات وتصريحــات مضــادة مــن الطرفيــن، 
وصلــت لدرجــة التهديــد باســتخدام الســاح مــن الجانبيــن، واســتخدام ســرديات 
عنيفــة مــن قبــل التيــار الصدري ضد الميليشــيات، مثل: »الميليشــيات الوقحة«، 
»ذيــول إيــران«، ثــّم بعــد التحالــف السياســّي ُوصــف العامــري مــن الصــدر بـــــ 
17 أكتوبــر  )يــوم  ُيرّجحــه تغريــدة الصــدر  »األخ الشــقيق«!. وهــذا الســيناريو 
2021م( التــي قــال فيهــا: »مــن اآلن فصاعــًدا ال ينبغــي أن تكــون االنتخابــات، 
ونتائجهــا ومــا يترتــب عليهــا مــن تحالفــات مثــاًرا، وباًبــا للخافــات واالختافــات، 
والصراعــات والصدامــات، بــل ويمنــع ويحــرم االقتتــال، وزعزعــة الّســلم األمنــّي، 
واإلضــرار بالشــعب وأمنــه وقوتــه«، ثــّم ختــم بيانــه بقولــه: »فالعــراق ال يحتــاج 
ــه ســنة  ــب مــن مقوالت ــان قري ــى ســلٍم وســام«!. وهــذا البي ــل إل ــى حــرٍب، ب إل
2018م عندمــا قــال: »خــذوا الســلطة وخلــوا لنــا الوطــن«، و»مــا أنــا ومــا قــدري 
ومــا خطــري كــي يدفــع العراقيــون ضريبتــي؟«، و»فــإذا كان انتصــار آل الصــدر 
بدايــة االنتقــام مــن العــراق والعراقييــن فلــن أســمح بذلــك، فمــا ُخلقنــا نحــن آل 

الصــدر إال قرابيــن للشــعوب المقهــورة«.   
فنحــن إذن أمــام ســيناريوهات عديــدة، بعضهــا عقانــّي، وبعضهــا متطــرف، 
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11 في مواجهة قم.. موقُف النجف من االنتخابات البرلمانّية العراقّية

وبعضهــا مدنــّي وبعضهــا طائفــّي، وكلهــا ســيناريوهات ال تغيــب عنهــا القــراءات 
ســة!.  الدينيــة والمذهبيــة الخاصــة بــكّل فريــق، وال الفتــوى الُمسيَّ

الخالصة
تشــير دالالت النتائــج االنتخابيــة إلــى مركزيــة المرجعيــة الدينيــة فــي النجــف 
وفاعليتهــا بيــن حواضــن التقليــد، وثقــة المواطــن العراقــي فيهــا، قبــال المراجــع 
الوالئييــن، فقــد آتــت فتــوى آيــة اللــه السيســتاني ُأكلهــا، وفشــلت الفتــاوى 
األخــرى لكاظــم الحائــري وغيــره فــي التأثيــر علــى الناخــب العراقــّي الشــيعي. 
ذلــك أّن الجيــل التشــريني، مــن الشــباب والنســاء يريــد حيــاة كريمــة، وإصاحــات 
حقيقيــة تمــس البنيــة االقتصاديــة واالجتماعية ال مجرد وعود دينية ومذهبية، 
وطائفيــة. فقــد تجــاوز هــذا الجيــل النمــط التقليــدي الدعــوي والدينــي، وبــرزت 
مجموعــات مدنيــة وعلمانيــة مــن داخــل الجماعة الشــيعية، التــي كانت متجاَذبة 
ســابًقا بيــن مراجــع التقليــد فقــط. هــذا التجــاوز الحظــُه آيــة اللــه مصبــاح يــزدي 
فــي الحالــة اإليرانيــة ســنة 2009م إبــان الحركــة الخضــراء، ونصــح باســتخدام 
القــّوة ضــد معارضــي واليــة الفقيــه حينئــذ، وبالفعــل اســُتخدمت القــوة والعنف 
المفــرط، بتبريــرات فقهيــة وفلســفية دينيــة ومذهبية، بيد أن المشــهد العراقي 
يختلــف كثيــًرا، ألّن إيــران وإن كان لهــا دوٌر كبيــر فــي الداخــل العراقــي، إاّل أّن 
ــا ليــس خالًصــا لهــا، بــل ثمــة فاعلــون آخــرون، ومــن  ا وحوزويًّ مركــز الدولــة سياســيًّ
داخــل الجماعــة الشــيعية نفســها؛ وبالتالــي فــإّن هنــاك تــوازن ربمــا يــؤدي فــي 
نهايــة المطــاف إلــى تغليــب العامــل البراجماتــي، داخــل البيــت الشــيعي كمــا 
حــدث فــي فتــرات ســابقة، ومحاولــة تخفيــف حــدة التهديــد بســاح الفتــوى 

وســاح الميليشــيات.  
ــح أن نجــد تكثيًفــا الســتخدام الديــن وتوظيف الفتوى  ، فإنــه مــن المرجَّ وفــي كلٍّ
مــن كافــة األطــراف الفاعلــة، فــي المرحلــة المقبلــة، بغيــة تعزيــز شــرعيٍة، أو 
تمتيــن حواضــن شــعبية وتقليديــة، أو محاولــة التقليــل مــن ُفــرص الخصــوم 

ورصيدهــم السياســّي. 






