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مقدمة
ُتَعــّد مســألة خالفــة المرجــع األعلــى فــي الحــوزة الشــيعية أمــًرا بالــغ 
التعقيــد والحساســية، ألّن عوامــل كثيــرة تدخــل فــي تحديــده، عوامــل 
داخليــة حوزويــة، وأخــرى خارجيــة دينيــة وسياســية، ذلــك أّن رجــل الديــن 
الــذي يتبــوأ منصــب »المرجعيــة العليــا« عــادة ال يقتصــر دوره علــى مــا 
هــو دينــّي فحســب، بــل يشــمل جوانــب سياســية واجتماعيــة، حتــى لــو 
لــم يكــن قائــاًل بالواليــة المطلقــة، ممــا يمنــح المنصــب أهميــة قصــوى، 

ــا. ــا ودوليًّ وترقًبــا مــن الفاعليــن السياســيين إقليميًّ
وإذا كان يصعــب التنبــؤ باســم المرجــع القــادم، بعــد المرجعيــة الحاليــة 
آليــة اللــه علــي السيســتاني الــذي تجــاوز العقــد التاســع مــن عمــره، 
ــع معاييــر المرجعيــة وشــروطها  فــإّن اســتقراء التجربــة التاريخيــة، وتتبُّ
والفاعليــن مــن رجــال الديــن والــدول، يفــككان جــزًءا كبيــًرا مــن تعقيــدات 
المشــهد الحالــي، وُيحيلنــا إلــى التفكيــر فــي مصيــر المرجعيــة الدينيــة 

فــي النجــف.
وفــي هــذه الدراســة نســعى لإلجابــة عــن عــدد مــن األســئلة المتعلقــة 
بمســتقبل المرجعيــة، ومســتقبل موقفهــا السياســّي، ومــآالت حفــظ 
اإلرث الحــوزوّي علــى مســتوى التقليــد، ثــّم َعالقتهــا بالجــوار عموًمــا 
وبالدولــة اإليرانيــة علــى وجــه الخصــوص، وموقــع إيــران فــي عمليــة 

ــار المرجــع. اختي

أوًل: مدخل في تاريخ الخالفة المرجعية
بالنظــر إلــى الفــرق بيــن المرجعيــة الشــيعية بصفتهــا مؤسســة دينيــة 
ر المرجــع الشــيعي  وغيرهــا مــن مؤسســات دينيــة فــي العالــم، فــإّن تصــدُّ
ال يكــون باالنتخــاب وال بالتعييــن، بــل عــن طريــق المشــاع والشــهرة، 
المصالــح  جماعــات  مــن  وترميــز  التقليــد،  حواضــن  مــن  ومقبوليــة 
العلمائيــة واالقتصاديــة وجماهيــر العاّمــة. وليــس الحديــث هنــا عــن أّي 
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مرجــع، فالتصــدر للمرجعيــة الدينيــة يزعمــه كثيــر مــن رجــال الديــن، حتــى 
إّن فــي قــم والنجــف وكربــالء ومشــهد وطهــران ولبنــان، بــل وبعــض 
بلــدان الخليــج العربــي، مئــات الَمراجــع، لكــن الحديــث عــن المرجعيــة 
العليــا التــي يقّلدهــا أغلبيــة الشــيعة، وتحــوز أكبــر قــدر مــن حّصــة المــال 
الشــيعي، فالتصــدر لتلــك المرجعيــة العليــا أمــر يحتــاج إلــى شــروط خاصــة 
ــة  ــوردي بنظــام »الغربل ــي ال ــدة. وهــو نظــام يســّميه عل وعوامــل عدي
االجتماعيــة«، ويقــول: »إذا مــات المرجــع الســابق حصــل التنافــس بيــن 
المجتهديــن الذيــن يلونــه فــي المنزلــة، وهــذا التنافــس قــد يقصــر أو 
يطــول حســب اختــالف الظــروف، وكثيــًرا مــا ينحصــر بيــن اثنيــن منهــم، 
إذ يكــون لــدى كل واحــد منهــم عــدد مــن المقلديــن قريــب ممــا لــدى 
اآلخــر، وحينــذاك تشــتد المنافســة بينهمــا، وتتخــذ أنماًطــا وصــوًرا شــتى، 
وال يســتطيع أحدهمــا أن يحصــل علــى المرجعيــة العامــة إال بعــد أن 

يمــوت منافســه«)1).
ويرى البعض أن هذا النظام المرجعي كفل استقاللية للفقيه الشيعي 
عــن الحكومــة )شــيعية كانــت أو ســّنية(، ممــا ينعكــس علــى الفتــوى 
والصناعــة األصوليــة، والعالقــة مــع العامــة/ الجماهيــر، كمــا ذهــب 
رشــيد رضــا ومطهــري وغيرهمــا)2). لكــن لهــذا النظــام ســلبيات، أهمهــا 
تبعيــة الفقهــاء للعامــة، وخشــيتهم مــن مواجهــة المــوروث القلــق، 
فيخشــى المرجــع فــي كثيــر مــن األحيــان االشــتباك مــع المبتدعــات 
ل العامــة إلــى  والخرافــات والموروثــات غيــر العاديــة، خوًفــا مــن تحــوُّ
الَمراجــع اآلخريــن، وبتعبيــر الــوردي: »إّن المقّلديــن أكثرهــم مــن العامــة، 
ومــن طبيعــة العامــة أنهــم يتمســكون بالخرافــات واألباطيل ويحســبون 
أنهــا هــي الحــق الــذي ال شــك فيــه، وقــد يلجــأ بعــض المجتهديــن إلــى 

)1) علــي الــوردي، لمحــات اجتماعيــة مــن تاريــخ العــراق الحديــث، مجلــد 3، بيــروت: الــوراق للنشــر، 
ص110-109. 2007م، 

)2) محمــد رشــيد رضــا، تاريــخ األســتاذ اإلمــام محمــد عبــده، القاهــرة، وزارة الثقافــة: الهيئة المصرية العامة 
للكتــاب، 2012م، ص68. ومرتضــى مطهــري، الثــورة والدولــة، بيــروت: دار اإلرشــاد، 2009م، ص49. 
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اســترضاء العامــة وإلــى موافقتهــم علــى خرافاتهــم وأباطيلهــم حتــى ال 
ينفــّض العامــة عنهــم«)1).

الــذي  وقــد الحــظ ذلــك مرتضــى مطهــري )ت: 1979م/ 1399هـــ(، 
ــس حــوزة قــم تراجــع عــن  يخبرنــا بــأن الشــيخ عبــد الكريــم الحائــري مؤسِّ
قــرار تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة فــي الحــوزة وبعــض العلــوم التمهيديــة 
الحديثــة بســبب اعتــراض العامــة عليــه، وتحذيرهــم إيــاه، قائليــن لــه: »إّن 
األمــوال التــي يدفعهــا النــاس بصفتهــا حقوًقــا شــرعية ليســت لإلنفــاق 
علــى تدريــس الطــالب لغــة الكفــار«)2). ورأى الحائــري أن الحــوزة معرضــة 
لإلفــالس والتفكيــك فتخلــى عــن قــراره، ولــذا ذهــب مطهــري إلــى أن 
بعــض رجــال الديــن مصابــون بمــرض »االتجــاه نحــو العــوام«، وبالتالــي 
إذا كان الفقهــاء قادريــن علــى معارضــة انحــراف الســلطة فــي بعــض 
ــان فإنهــم مضطــرون إلــى اســتقطاب والءات النــاس المموليــن،  األحي

ويــرى ذلــك »نقطــة ضعــف« فــي المرجعيــة الشــيعية)3).
ولــم يكــن الفقيــه الشــيعي بعيــًدا عــن الســلطة السياســية كمــا تذهــب 
تلــك المقــوالت الســابقة، فالتعامــل »الكتلــوي« مــع التــراث السياســي 
ــا، فكمــا وجــد القطيفــي الــذي رفــض جرايــات  الشــيعي ال ينضبــط منهجيًّ
الســلطة، وجــد أيًضــا الكركــي الــذي قبلهــا ونظــر إليهــا، وقــد فّصلنــا 
الحديــث عــن ذلــك فــي موضــع آخــر)4). وفــي العصــر الحديــث وجدنــا 
تدجيًنــا مــن الســلطة اإليرانيــة والولــي الفقيــه لعامــة الفقهــاء، ال ســيما 

أولئــك الذيــن يعيشــون تحــت ســلطته وقبضــة أجهزتــه األمنيــة.
وحاصل القول أّن النظام المرجعي يختلف عن كل المؤسسات الدينية 

)1) علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، مجلد 3، ص110.
)2) مهــدي جهرمــي ومحمــد باقــري )جمــع وتصنيــف(، نقــد الفكــر الدينــي عنــد الشــيخ مطهــري، 

2011م، ص110-109. اإلســالمي،  للفكــر  العالمــي  المعهــد  فرجينيــا: 
)3) المرجع نفسه، ص110-109.

)4) محمــد الصيــاد وســليمان الوادعــي، الالهــوت السياســي الشــيعي، الريــاض: المعهــد الدولــي 
https://bit. ،ــر 2021م للدراســات اإليرانيــة )رصانــة(، 29 ســبتمبر 2021م، تاريــخ االطــالع: 02 فبراي

.ly/3Da9lwK

https://bit.ly/3Da9lwK
https://bit.ly/3Da9lwK
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فــي العالــم اإلســالمي. نعــم، ربمــا اقتــرب األزهــر مــن هــذا النظــام فــي 
عصــر مــا قبــل الدولــة الحديثــة، وتحديــًدا قبــل دخــول نابليــون بونابــرت 
)ت:  علــي  محمــد  الباشــا  وتأميــم  القاهــرة،  1236هـــ(  1821م/  )ت: 
1849م/ 1265هـــ( للشــأن العــام ومنــه المشــهد الدينــي فــي مصــر. 
األروقــة  أعنــي  المؤسســتين،  بيــن  جوهريــة  اختالفــات  بقيــت  لكــن 
ــم يكــن كالمرجــع  ــة، فــإّن شــيخ األزهــر ل ــة والمؤسســة الحوزوي األزهري
ــا، ولــم يكــن  ــا وعلميًّ ا وإداريًّ الشــيعي األعلــى، بــل كان منصبــه تشــريفيًّ
مــن شــرطه األعلميــة علــى غــرار المذهــب الشــيعي، بــل انحصــر فــي 
الشــافعية برهــة مــن الزمــن)1). لكــن المرجعيــة الســّنية وبغــّض النظــر عــن 
األزهــر كانــت فاعلــة فــي فتــرة مــا، فجــالل الســيوطي )ت: 1505م/ 
911هـــ( يرجــع الخــالف بينــه وبيــن معاصــره الســخاوي )ت: 1497م/ 
902هـــ( إلــى التنافــس بينهمــا علــى ميــراث تركــة ابــن حجــر العلميــة، أي 
فــي التصــدر واالنفــراد بالمرجعيــة الســّنية)2). وتذكــر كاريــن أرمســترونغ 
أن الحجــة الغزالــي )ت: 1111م/ 505هـــ( كان »مرجعيــة دينيــة ُعليــا في 
، فــإّن رجــال الديــن تكتنفهــم العــوارض البشــرية  عصــره«)3). وعلــى كلٍّ
مثــل ســائر البشــر، وبدهــي أن يتنافســوا علــى التصــدر والحيــازة، بيــد 
أن غيــاب القواعــد الكليــة والقوانيــن التــي يتحاكــم إليهــا يزيــد المســألة 

ــًدا. تعقي

ثانًيا: شروط التصدر للمرجعية
وضــع الفقهــاء واألصوليــون الشــيعة شــروًطا عــدة، ينبغــي توفرهــا فــي 

)1) عبــد الرحمــن الجبرتــي، عجائــب اآلثــار فــي التراجــم واألخبــار، تحقيــق عبــد العزيــز جمــال الديــن، مجلــد 
6، القاهــرة: الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، 2012م، ص686-50.

)2) جــالل الديــن الســيوطي، مقامــات الســيوطي )مقامــة طــرز العمامــة فــي التفرقــة بيــن المقامــة 
والقمامــة، تحقيــق ســمير الدروبــي، مجلــد 1-2، القاهــرة: الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، سلســلة 

الذخائــر 164، 2007م، ص766-399.
)3) كارين أرمســترونغ، موجز تاريخ اإلســالم، ترجمة: أســامة شــفيع الســيد، الدوحة: منتدى الَعالقات 

العربية والدولية، 2021م، ص105.
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ــه، وبعضهــا مختلــف  ــا، بعضهــا متفــق علي ــة العلي مــن يتصــدر للمرجعي
حولــه، وســنقف مــع أهمهــا:

1- األعلمية والشياع:
وُيعــرف هــذا الشــرط، كمــا يذهــب آيــة اللــه السيســتاني، عــن طريــق 
الثقــات مــن أهــل الخبــرة واالســتنباط المطلعيــن، ولــو إجمــااًل، علــى 
مســتويات َمــن ُهــم فــي أطــراف شــبهة األعلميــة فــي األمــور الدخيلــة 

فيهــا)1).
ــة المرجــع الســابق ألحــد العلمــاء مــن  ويدخــل فــي هــذا الســياق وصي
بعــده، وُتَعــّد الوصيــة شــهادة باالجتهــاد واألعلميــة والخالفــة. وحــدث 
ــه  ذلــك مــع الشــيخ األنصــاري )ت: 1864م/1280هـــ( عندمــا أوصــى ل

الشــيخ محمــد حســن النجفــي )ت: 1850م/ 1266هـــ(.
وُتعــَرف األعلميــة كذلــك بطريــق الشــياع بيــن أهــل العلــم والعامــة، 
فيشــيع بينهــم أن األعلــم هــو فــالن، كمــا حدث مع المرجع السيســتاني 
ج له بقوة صهره ووكيله العاّم جواد الشهرســتاني،  المعاصر، عندما روَّ
وغيــره مــن رجــال الديــن، مثــل محمــد باقــر األيروانــي، ومحمــد حســين 
فضــل اللــه، الــذي انفــرد الحًقــا بمرجعيتــه وبمنهجــه اإلصالحــي الخــاص. 
بعــد  السيســتاني  بتقليــد  مقلديهــم  الَمراجــع  بعــض  أوصــى  كذلــك 
وفاتهــم، مثــل الشــيخ محمــد علــي اآلراكــي )ت: 1994م/ 1415هـــ(، 
والســيد محمــد الروحانــي )ت: 1997م/ 1418هـــ(، والســيد محمــد رضــا 

الكلبايكانــي )ت: 1993م/ 1414هـــ(، وغيرهــم)2).
وقــد حصــر بعــض فقهــاء الشــيعة األعلميــة فــي الفقــه واألصــول، فــي 
حيــن توســع آخــرون وجعلوهــا فــي جميــع المعــارف الدينيــة ال خصــوص 

)1) حيــدر حــب اللــه: معاييــر االجتهــاد ومفهــوم األعلميــة، مجلــة االجتهــاد والتجديــد، العــدد 10-7، 
2008م. وراجــع: الســيد محمــد الروحانــي: المســائل المنتخبــة 10، والســيد علــي خامنئــي: منتخــب 
األحــكام 10، والســيد السيســتاني: المســائل المنتخبــة، مســألة 16، ومســألة 17، تاريــخ االطــالع: 15 

.https://bit.ly/3JibYiT ،مــارس 2022م
)2) علــي مظلــوم، المرجعيــة الشــيعية فــي العــراق.. البنيــة االجتماعيــة والثقافيــة وآليــات التكيــف، 

ــل 2020م، ص119. ــة، العــدد 11، أبري ــة الدراســات اإليراني مجل

https://bit.ly/3JibYiT
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مســائل الحــالل والحــرام، ومــا يســمى باألحــكام العمليــة المصطلــح 
عليهــا فــي الحــوزات العلميــة بالفقــه)1)، وبالتالــي فــإن معاييــر األعلميــة 

ــق. ــع ومضيِّ مختلــف عليهــا بيــن فقهــاء الشــيعة، مــا بيــن موسِّ
ليســت  الَمراجــع  مــن  فــالن  بأعلميــة  الخبــرة  أهــل  ومســألة شــهادة 
ــو إســحاق الشــاطبي )ت: 1388م/ 790هـــ( علــى  ــدًة عمــا قــرره أب بعي
لــم  إذا  باالجتهــاد  للعاِلــم  ُيشــهد  ال  أنــه  الســّني،  الفقــه  مســتوى 
يشــهد لــه باالســتحقاق »أهــل الرتبــة«)2). وهــو أيًضــا مــا قــرره الخطيــب 
ر الِعلــم ممــن  البغــدادي )ت: 1069م/ 462هـــ( مــن قبــل، منًعــا لتســوُّ
ــن،  ــه بأهــل، فجعــل لإلمــام/ الخليفــة أن يتصفــح أحــوال المفتي ليــس ل
فمــن كان يصلــح للفتــوى أقــره عليهــا، ومــن لــم يكــن مــن أهلهــا منعــه 
منهــا، ثــم جعــل طريــق معرفــة ذلــك اإلمــام بســؤال أهــل العلــم فــي 
وقتــه، والمشــهورين مــن فقهــاء عصــره، ويعــّول علــى مــا يخبرونــه مــن 
أمــره)3). لكــن جــالل الســيوطي )ت: 1505م/ 911هـــ( لــه رأي آخــر، فلــم 
يجعــل تحديــد األعلميــة وتوفــر االجتهــاد فــي يــد رتبــة أهــل الفــن فقــط، 
بــل وســع منهــا ليشــرك طلبــة العلــم والعامــة، فيقــول فــي الــرد علــى 
أحــد خصومــه: »ثــم إنــك تّدعــي منصــب العلــم غصًبــا، ال قامــت لــك 
عليــه حجــة وال بانــت لــك فيــه محجــة. قــل لــي: أيــن تصانيفــك التــي 
طبقــت اآلفــاق؟ أيــن فتــاواك التــي مــأت بطــون األوراق؟ أيــن أماليــك 
ــن دروســك التــي خضعــت لهــا  ــة باألســانيد ذات االتســاق؟ أي المعنعن

األعنــاق؟«)4).
والحقيقــة أن للعامــة دوًرا كبيــًرا فــي اختيــار العالــم وتصــدره والحكــم 

)1) الموقــع الرســمي لمكتــب المرجــع الدينــي الســيد كمــال الحيــدري، االســتفتاءات، تاريــخ االطــالع: 
15 مــارس 2022م، https://bit.ly/3MWgHsL، الفريــق األول الــذي حصــر األعلميــة فــي القــدرة 
علــى معرفــة األحــكام العمليــة أو الحــالل والحــرام إنمــا قصــد االجتهــاد المتجــزئ، فــي حيــن نظــر 

الفريــق اآلخــر الــذي جعلهــا فــي عمــوم المعــارف الدينيــة إلــى االجتهــاد المطلــق. 
3، القاهــرة: الهيئــة  أبــو إســحاق الشــاطبي، الموافقــات فــي أصــول الشــريعة، مجلــد  )2) اإلمــام 

ص60. 2006م،  للكتــاب  العامــة  المصريــة 
)3) الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، بيروت: دار ابن حزم، 2014م، ص376.

)4) مقامات جالل الدين السيوطي، ص399.

https://bit.ly/3MWgHsL
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حــق شــرعي  أواًل  الحــق منهــم، ألنــه  نــزع هــذا  بكفاءتــه، وال يمكــن 
ــا هــو أمــر واقــع، ال غنــى عنــه وال يمكــن تجــاوزه. وعنــد  وعرفــي، وثانًي

األصولييــن تفصيــل يضيــق المقــام عــن طرحــه هنــا.
2- نسج شبكة العالقات:

ال تبــدو األعلميــة عامــاًل وحيــًدا ليتبــوأ المجتهــد المرجعيــة الدينيــة، 
فضــاًل عــن االنفــراد بهــا، بــل ثمــة عوامــل أخــرى، شــخصية وسياســية 
ــه  ــن مــن حول ــي ينســجها رجــل الدي ــة. فشــبكة العالقــات الت واقتصادي
ــه مــا جــرى مــن  ــز شــرعيته بيــن الجماعــة العلمائيــة، ومثال مهمــة لتعزي
ترويــج لمرجعيــة السيســتاني مــن ِقبــل مؤسســة الخوئــي، إذ أســهمت 

المؤسســة فــي ترســيخ مرجعيتــه فــي العالــم الشــيعي)1).
هم المرجع محســن الحكيم )ت: 1970م/ 1390هـ( باالســتعانة  وقد اتُّ
بأبنــاء منطقتــه، طــرف العمــارة في النجف، واســتعماله أشــقياء المحّلة 
د علــى بقيــة الَمراجــع المعاصريــن لــه. لكــن  ر والتســيُّ ليتمكــن مــن التصــدُّ
هذا إذا سّلمنا به ال يمنع أن الحكيم كان متمكًنا في الدرس األصولي، 
وبالتالــي فــإّن الشــخصنة وشــبكة العالقــات ال تجديــان نفًعــا مــع قليــل 
العلــم ذي البضاعــة المزجــاة)2)، بيــد أن أمــوًرا مثــل شــبكة العالقــات 
المرجعيــات  تزاحــم  عنــد  فرًقــا  ُتحــِدث  واألتبــاع  والقبيلــة  والعشــيرة 

وتنافســها.
3- الُبعد السياسي:

ر الَمراجع والتأثيــر في عملية  لــم تكــن السياســة بعيــدة عــن مســألة تصــدُّ
االختيــار، فبعــد وفــاة البروجــردي )ت: 1961م/ 1380هـــ( تــرددت أنبــاء 
عــن مســاندة الشــاه اإليرانــي للمرجــع الحكيــم فــي التصــدر للمرجعيــة. 
وكان البروجــردي المرجــع األول للشــيعة فــي العالــم، فــأراد الشــاه أن 

)1) لنــدا س. والبــرغ، األعلــم بيــن الشــيعة.. دراســة فــي مؤسســة مرجعيــة التقليــد، ترجمــة هنــاء 
خليــف، بيــروت: المركــز األكاديمــي لأبحــاث 2017م، ص408. وعلــي مظلــوم، المرجعيــة الشــيعية 

فــي العــراق، ص120.
)2) علي مظلوم، المرجعية الشيعية في العراق، ص120.
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ينقــل ثقــل المرجعيــة مــن قــم إلــى النجــف، حتــى يتخفــف مــن عبئهــا 
ويتخلــص مــن مركزيــة رجــال الديــن، فأرســل رســالة إلــى الســيد محســن 
الحكيــم  الطباطبائــي  محســن  اإلســالم  »حجــة  فيهــا:  قــال  الحكيــم 
دامــت بركاتــه، النجــف. لقــد آلمنــا كثيــًرا خبــر رحيــل حســين الطباطبائــي 
ــه  البروجــردي، وبهــذه المناســبة نعــّزي معاليكــم والحــوزة، ونســأل الل
القادر تعالى أن يقوي شــوكة اإلســالم وعظمته المتزايدة. الشــاه«)1). 

ورّد عليــه الحكيــم برســالة أخــرى.
وبعدهــا  الثــورة  أثنــاء  فــي  اضطــرت  اإليرانيــة  القيــادة  فــإن  كذلــك 
ر  إلــى القفــز علــى نظريــة األعلميــة، فبعــد نجــاح الثــورة مباشــرًة تصــدَّ
الخمينــي للمرجعيــة والواليــة وجــرى تجــاوز الثالثــي الحــوزوي الكبيــر 
ر البعــض ذلــك  )كلبايكانــي، وشــريعتمداري، ومرعشــي نجفــي(، وربمــا بــرَّ
بكاريزميــة الخمينــي وقيادتــه للثــورة، وجهــوده الســابقة ضــد الشــاه، 
ــة  ــى المرجعي ــادة إل ــؤول القي ــه كان مــن المفتــرض أن ت لكــن بعــد وفات
العليــا الممثلــة فــي ذلــك الوقــت فــي مرجعيــة آيــة اللــه كلبايكانــي، لكن 
النظــام اإليرانــي آثــر احتــكار القيــادة السياســية فــي شــخص محســوب 
علــى الثــورة وأحــد المقربيــن مــن الخمينــي. أو بعبــارة أوضــح، لــم يكــن 
النظــام اإليرانــي علــى اســتعداد أن يعطــي المرجعيــة الدينيــة/ الحــوزة 
زمــام قيــادة الدولــة اإليرانيــة، ومــن ثــم فــإن كل مــا دار مــن تنظيــر 
وتفلســف حــول الواليــة العامــة للفقيــه جــرى القفــز عليــه بتوليــة »حجــة 
اإلســالم« علــي خامنئــي )الــذي لــم يصــل حينئــذ إلــى رتبــة آيــة اللهـــ( 

خلًفــا للخمينــي)2).
ــا لــم تكــن السياســة بعيــدة أيًضــا، فقــد دعمــت الســلطة الصفويــة  تاريخيًّ

)1) محمــد الســلمي، ومحمــد الصيــاد، الفقيــه والديــن والســلطة.. جدليــة الفكــر السياســي الشــيعي 
بيــن المرجعيتيــن العربيــة واإليرانيــة، الريــاض: مركــز الخليــج العربــي للدراســات اإليرانية )ســابًقا(، المعهد 

الدولــي للدراســات اإليرانيــة )رصانــة(، 2017م، ص178.
)2) محمــد الصيــاد، نظريــة األعلميــة فــي الفكــر الشــيعي وأزمــة اختيــار الولــي الفقيــه، الريــاض: المعهــد 
https://bit. ،الدولــي للدراســات اإليرانيــة، 18 يوليــو 2018م، تاريــخ االطــالع: 09 فبرايــر 2022م

.ly/3rCysoA

https://bit.ly/3rCysoA
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مرجعيــة الشــيخ الكركــي )ت: 1534م/ 940هـــ( علــى حســاب َمراجــع 
آخريــن رفضــوا ممارســة السياســة فــي ظــل غيــاب المعصــوم.

4- التمرد على األعلمية:
انتقــد عــدد مــن فقهــاء الشــيعة شــرط األعلميــة، وهــي عندهــم نظريــة 
خالفية ال إجماعية، إذ لم تكن موجودًة في العصر الشيعي األول، ولم 
تكــن ُمتداَولــة قبــل العصــر الصفــوي وبدايــة تمركــز المؤسســة الدينيــة 
الشــيعية. فالمرجــع محمــد حســين فضــل اللــه يقــول في نقــد األعلمية: 
ــاس  ــذي يرجــع الن ــة فــي المجتهــد ال ــي ال أقــول باشــتراط األعلمي »إنن
إليــه فــي التقليــد، ألنــه ال دليــل فــي نظــري علــى شــرط األعلميــة، بــل 
صــح عنــدي أن الشــرط هــو االجتهــاد والخبــرة المنطلقــة مــن الممارســة 
الطويلــة، كمــا أننــي ال أرى واقعيــة لأعلميــة، فليــس فــي العالــم كلــه 
فــي أي علــم مــن العلــوم مــن يمكــن أن يشــار إليــه بأنــه أعلــم النــاس 
جميًعــا فــي هــذا المجــال أو ذاك، وقــد يجــري التفاضــل بيــن مجتهــد 
وآخــر فــي بعــض العناصــر والخصائــص التــي يتميــز بهــا فــي اجتهــاده أو 
مــا إلــى ذلــك«)1). وحســب المرجــع الدينــي كمــال الحيــدري فــإّن الشــياع 
ليــس دليــاًل علــى حجيــة الشــيء، وشــهرة مرجــع مــا ليســت دليــاًل علــى 
أعلميتــه)2). كذلــك انتقــد الحيــدري عــدم وجــود معاييــر ثابتــة لتحديــد 
األعلميــة، فهنــاك عشــرات األلــوف مــن العلمــاء ومئــات الَمراجــع، ومــن 
الُمحــال أن يتتبــع أهــل الخبــرة والثقــات مشــاريع وطروحــات كل هــذا 

العــدد مــن الَمراجــع والحكــم علــى رســائلهم العلميــة)3).
ــا ال يمنعهــم أحــد مــن  ويبــدو أن الخــالف نظــرّي، ألن الَمراجــع عمليًّ

)1) صحيفــة عــكاظ، محمــد حســين فضــل اللــه فــي أولــى مكاشــفاته: واليــة الفقيــه نظريــة ال يراهــا 
https://bit.ly/3D� ،20 فبرايــر 2008م، تاريــخ االطــالع: 09 فبرايــر 2022م  أكثــر فقهــاء الشــيعة،

.d8pIN
)2) الســيد كمــال الحيــدري: كيــف نحــّدد المرجــع األعلــم؟، يوتيــوب، 02 مــارس 2016م، تاريخ االطالع: 

.https://bit.ly/3HDzZ3j ،09 فبراير 2022م
)3) الســيد كمــال الحيــدري، َمــن األعلــم فــي األّمــة؟، يوتيــوب، 08 أغســطس 2012م، تاريــخ االطــالع: 
09 فبرايــر 2022م، https://bit.ly/3uD5Ygo، وراجــع: محمــد الصيــاد، نظريــة األعلميــة فــي الفكــر 

الشــيعي وأزمــة اختيــار الولــي الفقيــه.

https://bit.ly/3HDzZ3j
https://bit.ly/3uD5Ygo
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التصــدر، حتــى مــع وجــود مرجــع أعلــى مشــهود لــه باألعلميــة والكفــاءة.
5- دعم التجار ورجال األعمال:

للتجــار دور مهــّم فــي الحيــاة السياســية، وكذلــك فــي المشــهد الدينــي 
والحــوزوي، وهــم منــذ النشــأة األولــى للحــوزة عامــل رئيســي فــي اختيــار 
المرجــع، وجــزء مــن نظــام الغربلــة الذي يفــرز المتصــدر للمرجعية، ويحدد 
األعلميــة. وقــد أشــار هاشــمي رفســنجاني )ت: 2017م/ 1438هـــ( إلــى 
1961م/  دور التجــار فــي اختيــار المرجــع بعــد وفــاة البروجــردي )ت: 
1380هـــ(، فالحــاج أبــو القاســم كوهبابــي، مرجــع وجهــاء البــازار، كان 
بعبــارة رفســنجاني »مؤثــًرا فــي اختيــار المرجــع، ألن إيفــاء الحقــوق كان 
ــر مــن قريــب أو مــن بعيــد اهتمــام عامــة النــاس والطلبــة، ويجــذب  يثي
كوهبابــي  أرســل  البروجــردي  وفــاة  وبعــد  الدينيــة«)1).  الشــخصيات 
الحقــوق باســم المرجــع الحكيــم، ممــا أســهم أيًضــا فــي تعزيــز مرجعيــة 

الحكيــم.
وكان للتجــار دور كبيــر فــي أحــداث »ثــورة التنبــاك«1891م، والثــورة 
الدســتورية، وكان الَمراجــع حريصيــن علــى اجتــذاب رؤوس التجــار إلــى 
جانبهــم)2). وعندمــا رفــض العامــة والتجــار الكبار تدريس اللغــة اإلنجليزية 
ســها الشــيخ عبــد الكريــم الحائــري اليــزدي،  فــي حــوزة قــم زمــن مؤسِّ

تراجــع عــن تدريســها خوًفــا مــن تفــكك الحــوزة وانهدامهــا)3).
ويبقــى للتجــار ورجــال األعمــال فــي عصرنــا دور كبيــر، ولكــن حصلــت 
تحــوالت فــي العائــالت المرجعيــة وهيكلــة الدولــة الحديثــة، فمســألة 
األمــوال لــم تُعــد منحصــرة فــي التجــار الكبــار، بــل هنــاك مؤسســات 
ــدول واألفــراد  ــون مــن ال ــة، وفاعل ــة ودولي ــة، وشــركات محلي اقتصادي

)1) رفسنجاني، حياتي، بيروت: دار الساقي، 2012م، ص49.
)2) مجموعــة مــن المؤلفيــن، البــازار.. الســوق فــي التــراث اإلســالمي، بيــروت: مركــز الحضــارة لتنميــة 

الفكــر اإلســالمي 2012م، ص172-166.
الدينــي عنــد الشــيخ مرتضــى  الفكــر  باقــري )جمــع وتصنيــف(، نقــد  )3) مهــدي جهرمــي ومحمــد 

ص110-109. مطهــري، 
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والجماعــات، إضافــة إلــى تمركــز رؤوس األموال فــي العائالت المرجعية 
أيًضــا، وقدرتهــا علــى تأســيس مؤسســات ماليــة تــدّر دخــاًل دائًمــا علــى 
الحــوزة والمرجعيــة، وبالتالــي فــإن َدْور التاجــر لــم يُعــد كمــا كان فــي 

الســابق.
إًذا فعمليــة اختيــار المرشــد ال تســتند فقــط إلــى الكوابــح الداخليــة، 
كاألعلميــة والتقــوى والــورع، بخــالف مــن زعــم هــذا)1)، بــل ثمــة كوابــح 
خارجيــة، وفاعلــون متعــددون، ينبغــي مالحظــة مصالحهــم وتوجهاتهــم 

وعالقاتهم.

ثالًثا: خالفة المرجعية.. اآلليات والقواعد الحاكمة
إلدراك طــرق انتقــال المرجعيــة الدينيــة مــن مرجــع إلــى آخــر، ينبغــي أن 
نقــف مــع التجــارب التاريخيــة التــي تــدل علــى كيفيــة االنتقــال وطرقــه 
وشــروطه. فمنــذ فتــرة الشــيخ األنصــاري )ت: 1864م/ 1281هـــ( الــذي 
اشــُتهر بـ»الشــيخ األعظــم«، والــذي انفــرد بالمرجعيــة الشــيعية وأســهم 
فــي تأســيس مدرســة أصوليــة ال تــزال مســتمرة ومهيمنــة علــى الــدرس 
األصولــي الحــوزوي حتــى اليــوم، توجــد تقاليــد حوزويــة فــي كيفية تصدر 
ــّص عليهــا وال توجــد مدونــات أو دســاتير أو  الَمراجــع، وهــي وإن لــم ُيَن
ــا ال يمكــن تجــاوزه أو العمل  قوانيــن إلزاميــة بهــا فإنهــا باتــت عرًفــا حوزويًّ

بضديته.
1- بين كاشف الغطاء وصاحب الجواهر:

ــن  فــي النصــف األول مــن القــرن التاســع عشــر، اشــتدت المنافســة بي
الشــيخ حســن كاشــف الغطــاء )ت: 1846م/ 1262هـــ( والشــيخ محمــد 
حســن صاحــب كتــاب »جواهــر الــكالم« )ت: 1849م/ 1265هـــ(، وبعــد 
مــوت كاشــف الغطــاء انفــرد صاحــب الجواهــر بالمرجعيــة، لكنــه ســرعان 

)1) المجلــس األطلســي، عبــاس كاظــم وباربــارا ســالفن، مــا بعــد السيســتاني والخامنئــي.. خالفــة 
https://bit. ،وشــيكة ستشــكل الشــرق األوســط، يوليــو 2019م، تاريــخ االطــالع: 14 فبرايــر 2022م

.ly/3JomEMC

https://bit.ly/3JomEMC
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مــا مــات بعــد قرينــه بأربــع ســنين. وقــد أوصــى قبــل موتــه بالمرجعيــة 
مــن بعــده ألحــد تالمذتــه، وهو الشــيخ مرتضى األنصــاري )ت: 1864م/ 
1280هـــ(، وال ُيــدرى علــى وجــه التحديــد أســباب هــذه الوصيــة، دون 

تــرك األمــر لعمــوم الشــيعة، كمــا هــو معمــول بــه)1).
2- مرجعية األنصاري وخليفته:

ر للمرجعيــة اثنــان مــن تالمذتــه، األول  بعــد وفــاة الشــيخ األنصــاري تصــدَّ
وهــو  1312هـــ(،  1895م/  )ت:  الشــيرازي  الميــرزا محمــد حســن  هــو 
المرجــع الشــهير فــي أحــداث »ثــورة التنباك«. والثاني هو الســيد حســين 
د  الكــوه كمــري )ت: 1882م/ 1299هـــ(. لكــن الشــيرازي اشــُتهر وتفــرَّ
بالمرجعيــة نظــًرا إلــى تأخــر وفاتــه بعــد الكــوه كمــري، إضافــة إلــى مــرض 
الكــوه كمــري قبــل وفاتــه ببرهــة مــن الزمــن، وعجــزه عــن االســتمرار فــي 
التدريــس. أيًضــا انفــرد الشــيرازي بالمرجعيــة لمــا اكتســبه مــن مكانــة 
وشــعبية بســبب دعمــه للجماهيــر فــي كثيــر مــن المواقــف، مثــل الغــالء 
الغذائيــة علــى  المــواد  بتوزيــع  الــذي واجهــه  1871م  الشــديد ســنة 
النــاس، ثــم موقفــه مــن »ثــورة التنبــاك« 1891م، إضافــًة إلــى رفضــه 
الخــروج الســتقبال الشــاه ناصــر الديــن عنــد زيارتــه للعــراق ســنة 1870م، 
قائــاًل: »أنــا رجــل درويــش، مــا لــي وللملــوك؟«، وبعــد إلحــاح وافــق أن 

يجتمــع بــه فــي »الحــرم العلــوي«)2).
وقــد يكــون العامــل السياســي أســهم فــي ترســيخ مرجعيــة الشــيرازي، 
ــا  ــم يكــن ثوريًّ ــدة، ول ــت جي ــاك، كان ــوى التنب ــه بالشــاه، رغــم فت فعالقت
حاســًما، ولــذا أرســل إليــه جمــال الديــن األفغانــي رســالة شــديدة، يمكــن 
القــول إنهــا رســالة توبيخيــة، لســكوته ومداهنتــه الشــاه)3). وفــي نفــس 
الوقــت كانــت عالقتــه جيــدة بالعثمانييــن، الذيــن منعــوا االعتــداء علــى 

)1) الوردي، لمحات اجتماعية، مجلد 3، ص112. 
)2) جــودت القزوينــي، المرجعيــة الدينيــة العليــا عنــد الشــيعة اإلماميــة، بيــروت: دار الرافديــن، 2005م، 

ص217. والــوردي، لمحــات اجتماعيــة، مجلــد 3، ص113.
)3) محمد رشيد رضا، تاريخ األستاذ اإلمام محمد عبده، ص56.
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زوار الشــيعة فــي ســامراء بغيــة تحييــد اإلنجليــز مــن جانــب، واإليرانييــن 
مــن جانــب آخــر، والحفــاظ علــى عالقــة جيدة مع المرجع الشــيعي الكبير.

3- انقسام المرجعية بعد الميرزا الشيرازي:
وبعــد وفــاة الشــيرازي ورثــه فــي زعامــة ســامراء ابنــه علــي أغــا الشــيرازي 
)ت: 1936م/ 1355هـــ(، وبقــي بعــض تالميــذ الشــيرازي فــي ســامراء، 
لكــّن األكثريــن رحلــوا إلــى النجــف بعــد وفــاة شــيخهم، مثــل تلميــذه 
محمــد كاظــم الخراســاني، اآلخونــد الخراســاني )ت: 1911م/ 1329هـــ(، 
إليهــم  وصــارت  1337هـــ(.  1919م/  )ت:  اليــزدي  كاظــم  ومحمــد 

ــرة)1). ــة بعــد فت المرجعي
ر اآلخونــد الخراســاني بعــد وفــاة الميــرزا حســين الخليلــي )ت:  وتصــدَّ
1908م/ 1326هـــ(، الــذي ُتوفــي ولــه مــن العمــر 95 ســنة، وكان قريًنــا 
ــم  ــه بقــي فــي النجــف ول ــرزا الشــيرازي فــي العمــر والدراســة. لكن للمي
ــه بعــض  ــل إلي ــل الشــيرازي، وكان الشــيرازي يحي ــى ســامراء مث يهاجــر إل
ُتَعــّد إشــارة إلــى أن المرجــع األعلــى يرشــح  الفتــاوى، وتلــك اإلحالــة 
الُمحــال عليــه لخالفتــه، ويعتبــره التالي له مباشــرة فــي المقام العلمي. 

وكان الخليلــي مــن المناصريــن للدســتورية برفقــة تالميــذه)2).
بالمرجعيــة،  ينفــرد  لــم  لكنــه  اآلخونــد  ر  تصــدَّ الخليلــي  وفــاة  وبعــد 
فمرجعتيــه لــم تكــن عامــة، بــل كانــت نخبويــة، بخــالف منافســه محمــد 
كاظــم اليــزدي، الــذي قلــده أكثــر العــواّم والتّفــوا حولــه، وانعكــس هــذا 
الخــالف علــى الموقــف مــن الدســتورية)3). كان اآلخونــد الخراســاني 
وبعــض تالمذتــه )أبرزهــم النائينــي( مــن الداعميــن للحركــة الدســتورية، 
لكــن كاظــم اليــزدي وتالمذتــه كانــوا ضــد الحركــة الدســتورية، وبالتالــي 
إلــى المســتوى  انســحب الخــالف بينهمــا مــن المســتوى السياســي 
ــادل.  ــر المتب ــداء والتكفي ــى درجــة االعت الحــوزوي والشــخصي، وصــل إل

)1) جودت القزويني، المرجعية الدينية العليا عند الشيعة اإلمامية، ص222.
)2) توفيق السيف، ضد االستبداد، ص65.

)3) المرجع نفسه، ص67.
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أقصــى  فعندمــا  لــذاك،  وتــارة  الفريــق  لهــذا  مــرة  الغلبــة  وكانــت 
الدســتوريون األتــراك الســلطان عبــد الحميــد عــن الحكــم ســنة 1909م، 
شــعر كاظــم يــزدي وجماعتــه بخيبــة أمــل بســبب تقــارب الدســتوريين 

النجفييــن مــع األتــراك، وبالتالــي تهميــش اليــزدي وجماعتــه)1).
لكن اآلخوند الخراساني ُتوفي عام 1911م، فانفرد اليزدي بالمرجعية، 
وحــاول بعــض تالمــذة اآلخونــد ورفاقــه مثــل الشــيخ مهــدي الخالصــي 
)ت: 1963م/ 1343هـــ(، والشــيخ محمــد تقــي الشــيرازي )ت: 1920م/ 
1338هـــ(، مواصلــة طريــق اآلخونــد، لكــن مرجعيــة كاظــم يــزدي كانــت 
أقــوى وأشــمل، ال ســيما بعــد إعــدام الشــيخ فضــل اللــه النــوري، ثــم 
هزيمــة الثــورة الدســتورية فــي إيــران، وتراجــع بعــض فقهــاء الدســتورية 
خطــوة إلــى الــوراء، مثــل النائينــي الــذي تخلص من كتابــه »تنبيه األمة«.
إًذا بعــد وفــاة الشــيرازي لــم تُعــد المرجعيــة مركزيــة فــي يــد شــخص 
واحــد، بــل منقســمة بيــن خصــوم حوزوييــن، بســبب مواقــف سياســية 

وشــخصية، ال علميــة صرفــة.
4- بين النائيني واألصفهاني:

بعــد وفــاة محمــد كاظــم اليــزدي )ت: 1919م/ 1337هـــ( انفــرد محمــد 
واحــد  عــام  بعــد  رحــل  مــا  ســرعان  لكــن  بالمرجعيــة،  الشــيرازي  تقــي 
مــن وفــاة اليــزدي، فانتقلــت المرجعيــة إلــى شــيخ الشــريعة فتــح اللــه 
نفــس  فــي  أيًضــا  ُتوفــي  لكنــه  1339هـــ(،  1920م/  )ت:  األصفهانــي 
العام، فاشــتد الصراع على المرجعية بين الميرزا النائيني )ت: 1936م/ 
1354هـــ( وأبــي الحســن األصفهانــي )ت: 1946م/ 1365هـــ(، ثــم كانــت 
ــة النائينــي وموقعــه  ــى الرغــم مــن مكان ــي عل ــح األصفهان الكفــة لصال
فــي الحــوزة)2). لكــن بقــي النائينــي فاعــاًل ونشــًطا فــي الحيــاة السياســية 
والدينيــة فــي العــراق خاصــًة، والبيــت الشــيعي عامــًة، فــكان يطلق على 

)1) القزويني، المرجعية الدينية العليا، ص235.
)2) حيــدر نــزار، المرجعيــة الدينيــة فــي النجــف ومواقفهــا السياســية فــي العــراق )1958م�1968م(، 

بيــروت: مؤسســة التاريــخ العربــي، 2010م، ص24.
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األصفهانــي والنائينــي والشهرســتاني لقــب »المجتهــدون الثالثــة«)1).
5- مرجعية محسن الحكيم:

بعد وفاة الميرزا النائيني )ت: 1936م/ 1354هـ(، وهو أســتاذ محســن 
1946م/  )ت:  األصفهانــي  الحســن  أبــو  الســيد  وفــاة  ثــم  الحكيــم، 
1365هـــ(، توســعت دوائــر التقليــد للســيد محســن الحكيــم، ال ســيما 
بعــد طبــع رســالته »منهــاج الصالحيــن«، وكان مــن أقرانــه حينئــذ الشــيخ 
محمد كاشــف الغطاء )ت: 1954م/ 1373هـ(، والشــيخ محمد رضا آل 
ياسين )ت: 1950م/ 1369هـ(، والسيد حسين الحمامي )ت: 1959م/ 
1378هـــ(، والســيد حســين البروجــردي )ت: 1961م/ 1380هـــ(، وآيــة 

اللــه عبــد الهــادي الشــيرازي )ت: 1962م/ 1381هـــ()2).
انفــرد البروجــردي بالزعامــة الدينيــة بعــد وفــاة أبــي الحســن األصفهانــي، 
وانتقــل معــه ثقــل المرجعيــة إلــى قــم. لكــن عــادت مــرة أخــرى إلــى 
النجــف بعــد وفــاة البروجــردي، عندمــا أرســل الشــاه رســالة تعزيــة إلــى 
الســيد محســن الحكيــم، ُفِهَمــت علــى أنهــا اعتــراف بمرجعيــة الحكيــم)3)، 

فتفــرد الحكيــم بالمرجعيــة.
6- مرجعية الخوئي:

بعــد وفــاة محســن الحكيــم أراد البعــض نقــل المرجعيــة إلــى ابنــه األكبــر 
آيــة اللــه يوســف الحكيــم )ت: 1990م/ 1410هـــ(، لكنــه رفــض وأغلــق 
بــاب بيتــه اعتراًفــا بمرجعيــة الخوئــي )ت: 1992م/ 1413هـــ(، واكتفــى 
بإمامــة الجماعــة فقــط)4). فتفــرد الخوئــي بالمرجعيــة، وإن نازعــه فيهــا 
ت  الســيد محمــود الشــاهرودي )ت: 1976م/ 1396هـــ(، إلــى أن اســتقرَّ

لــه.

)1) علــي الــوردي، لمحــات اجتماعيــة مــن تاريــخ العــراق الحديــث، مجلــد 6، ص244-271. وراجــع: 
علــي المؤمــن، المرجعيــة الدينيــة الشــيعية بعــد السيســتاني والخامنئــي، 08 ســبتمبر 2021م، تاريــخ 

.https://bit.ly/3i2Pg2j 2022م،  مــارس   14 االطــالع: 
)2) رشيد الخيون، اإلسالم السياسي بالعراق.. الشيعة، أبوظبي: مركز المسبار، 2013م، ص71.

)3) رفسنجاني، حياتي، ص48.
)4) رشيد الخيون، اإلسالم السياسي بالعراق، ص123.

https://bit.ly/3i2Pg2j


19 المرجعية الُعليا ما بعد السيستاني.. ومستقبل الحوزة

وكان الخوئــي مــن الرافضيــن لواليــة الفقيــه، وكانــت بينــه وبيــن النظــام 
اإليرانــي توتــرات، إذ أراد النظــام اإليرانــي إخضــاع جميــع فقهــاء الشــيعة 
لواليــة المرشــد اإليرانــي )الخمينــي فــي ذلــك الوقــت(. وتعــرض الخوئي 
ــن.  ــل اإليرانيي ــات تســقيط وتشــويه ممنهجــة مــن ِقب ومدرســته لعملي
فكمــا أن النظــام اإليرانــي فــي الداخــل عمــل علــى تحجيــم َمراجــع كبــار 
الخمينــي  ليتفــرد  مثــل شــريعتمداري وكلبايكانــي ومرعشــي نجفــي، 
ــدأ  ــا ب ــه حــاول تكــرار نفــس األمــر فــي الخــارج، ومــن هن ــة، فإن بالمرجعي

الصــراع اإليرانــي النجفــي الــذي اســتمر حتــى اليــوم.
7- مرجعية السبزواري وخالفة السيستاني:

األعلــى  عبــد  بعــده  حــل  الخوئــي،  القاســم  أبــو  المرجــع  وفــاة  بعــد 
ــر العريضــة  ــه الجماهي ــذي قلدت الســبزواري )ت: 1993م/ 1413هـــ(، ال
مــن الجماعــة الشــيعية فــي العــراق وإيــران وغيرهمــا، بيــد أنــه مــات 
بعــد وفــاة الخوئــي بشــهور. ولــم يكــن الســبزواري تلميــًذا مــن تالمــذة 
الخوئــي، بــل كان تلميــًذا للميــرزا النائينــي، فــكان قريًنــا لمحســن الحكيــم 

والخوئــي مًعــا)1).
د بالمرجعية،  وبعد وفاة الســبزواري ال يمكن القول إّن السيســتاني تفرَّ
الصــدر  السيســتاني ومحمــد  منهــم  جماعــة،  بيــن  منافســة  دارت  إذ 
)ت: 1999م/ 1420هـــ( ومرتضــى البروجــردي )ت: 1998م/ 1418هـــ( 
والميرزا علي الغروي )ت: 1998م/ 1418هـ(، فكانت مرجعيًة جماعيًة 
إلــى حــدٍّ كبيــر، فُتوفــي هــؤالء وبقــي السيســتاني معتكًفــا حتــى ســقط 
مــن واليــة  ا  بالمرجعيــة)2). وكان موقفــه ســلبيًّ نظــام صــّدام فتفــرد 
الفقيــه مثــل أســتاذيه الخوئــي والحكيــم، وردد دائًمــا مقــوالت فــي 
الفقــه السياســي مثــل »مقبوليــة المؤمنيــن« و»الدولــة الدســتورية« 

و»ســيادة الدولــة«، ونحــو ذلــك مــن مقــوالت ديمقراطيــة حديثــة.

)1) رشيد الخيون، اإلسالم السياسي بالعراق، ص132.
)2) المرجع نفسه، ص132.
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رابًعا: المرجعية والسياسة.. الترقب اإليراني
ليــس معروًفــا علــى وجــه التحديــد كيــف ســيكون اختيــار المرجــع القــادم 
فــي عالــم الحداثــة والتطــور التقنــي والتكنولوجــي، ال ســيما أن خلفــاء 
السيســتاني كبــار فــي الســن، وبعضهــم ُتوفــي قبلــه، مثــل المرجــع 
محمــد ســعيد الحكيــم )ت: 2021م/ 1442هـــ(، الــذي كان أبــرز مرشــح 

للمرجعيــة بعــد السيســتاني.
أمــا اليــوم فــال توجــد مرجعيــات متقاربــة فــي أعداد المقلديــن والموارد، 
ومــن ثــم فــإن نظــام الغربلــة االجتماعية الذي قال بــه الوردي قد يحتاج 
ــا علــى غــرار السلســلة  ــا نجفيًّ ا كــي يفــرز مرجًعــا دينيًّ إلــى وقــت طويــل جــدًّ
ر  النجفيــة منــذ عهــد األنصــاري حتــى السيســتاني. وهــذا ال ينافــي تصــدُّ
أو  1361هـــ(،  1942م/  النجفــي )ت:  الشــيخ بشــير  مرجــع كبيــر مثــل 
الشــيخ إســحاق الفيــاض )ت: 1930م/1348هـــ(، لكــن ســتكون مرجعيــة 
كليهمــا أو أحدهمــا أشــبه بمرحلــة انتقاليــة بســبب كبــر ســّنهما، كمــا كان 
فــي فتــرة مرجعيــة الســبزواري بعــد الخوئــي. لكــن الســؤال المهــم فــي 
هــذا الســياق هــو: أي دور إيرانــي محتمــل فــي عمليــة اختيــار المرجــع 

القــادم؟
1- إيران وحدود الضغط:

للغربلــة االجتماعيــة فــي فتــرة مــا بعــد السيســتاني معوقــات، فإيــران 
باتــت تدخالتهــا قويــة ومؤثــرة فــي الشــأن العراقــي عموًمــا، والدينــي 
علــى وجــه الخصــوص، وبالتالــي ال يتوقــع أن يتصــدر مرجــع مــن الَمراجــع 
ــا، أو علــى األقل لــن يكون عليه  بصــورة مســتقلة مــا لــم يلــَق قبــواًل إيرانيًّ
إجمــاع، فتــؤول األمــور إلــى التنــازع واالشــتباك والتشــظي الفكــري، ألن 
بيئــة حواضــن التقليــد متشــظية هــي األخــرى، ومنقســمة بيــن مــا هــو 

عربي�عراقــي، ومــا هــو إيرانــي.
وثمــة احتمــال آخــر، وهــو أن تحســم إيــران مســألة المرجــع، إمــا بتهميــش 
بتلميــع وترميــز مرجــع  الفقيــه، وإمــا  قــم والولــي  النجــف، ومركزيــة 
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نجفــي تابــع لخطهــا، َيديــن بالــوالء للولــي الفقيــه. وهنــاك َمراجــع كثــر 
مثــل كاظــم الحائــري، ينتمــون إلــى النجــف ظاهــًرا وال يــرون إشــكااًل 
فــي اعتقادهــم بواليــة الفقيــه المطلقــة، ممــا يلــزم منــه عمــل المرجــع 
ــار  ــه، وال شــك أن هــذا خي ــه ووصايت ــي الفقي ــة الول النجفــي تحــت والي
إيرانــي واحتمــال قــد ُيلجــأ إليــه. لكــن نســبة نجاحــه غيــر متيقنــة، إذ فــي 

المشــهد تداخــالت وتعقيــدات ال يمكــن التنبــؤ بمآالتهــا.
ي  يبقــى خيــار آخــر عقالنــي أمــام صانــع القــرار اإليرانــي، وهــو أن يقــوِّ
والمذهــب،  الحــوزة  ســمعة  يحفــظ  بمــا  اســتقالليتها  ز  وُيعــزِّ النجــف 
وُيبقــي علــى اإلرث الشــيعي والقــوة الناعمــة للمذهــب، دون تســييس 
يذهــب بتاريــخ الحــوزة، وإبقــاء خيــارات تقليديــة أخــرى أمــام الحواضــن 

المتمــردة علــى الولــي الفقيــه، أو التــي ال ترتــاح للســير فــي ركابــه.
ولكــن ال نتوقــع لجــوء إيــران إلــى مثــل هــذا الخيــار العقالنــي، ذلــك ألنــه 
احتــكاري واســتالبي، يؤمــن بالحســم والمغالبــة ال المشــاركة، يــرى فــي 
نفســه أســاس المذهــب، ويــرى أن قــم هــي األصــل والنجــف طارئــة 
عليهــا، إضافــة إلــى أن الولــي الفقيــه يؤمــن بشــمول واليتــه حتــى تعــّم 
الفقهــاء األقــران، وبالتالــي فــإّن الحديــث عــن الخيــار العقالنــي فــي ظــل 
أمــر مســتبَعد، واحتمــال  المحافظــة  الوالئيــة  الدينيــة  النخبــة  وجــود 

ضئيــل.
2- إيران وفرض األمر الواقع:

إذا أردنــا أن نــدرك محــددات اإلســتراتيجية اإليرانيــة فــي العــراق، فهــي 
ــا، فــي مــا يشــبه  تقــوم علــى ُبعديــن متوازييــن، األول هــو التغلغــل حوزويًّ
التغلغل الناعم عبر رجال الدين الموالين، وإقناع طالب الحوزة بالقراءة 
الوالئيــة، وهــو مــا فّصلنــا احتماالتــه آنًفــا. والثانــي هــو التغلغــل عبــر 
تخليــق ميليشــيات مســلحة تفــرض سياســة األمــر الواقــع، دون التفــات 
إلــى مصلحــة الدولــة أو اندمــاج فــي مؤسســاتها الرســمية. وهذه القوة 
الخشــنة تجــاوزت مرجعيــة السيســتاني نفســه حينمــا رفضــت االندمــاج 
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الكامــل والــوالء التــام للدولــة العراقيــة والجيــش العراقــي، فقــد طالــب 
السيســتاني مــراًرا وتكــراًرا بحصــر الســالح بيــد الدولــة، لدرجــة أنــه ألــّح 
علــى هــذا المطلــب حتــى فــي لقــاء الرئيــس اإليرانــي الســابق حســن 
روحانــي بــه فــي مــارس 2019م، وهــو مــا لــم يحــدث حتــى اآلن، ومــن 
غيــر المتوقــع أن يحــدث بعــد وصــول إبراهيــم رئيســي إلــى ســدة الحكــم 
الداعميــن  النظــام اإليرانــي ومــن  أحــد صقــور  باعتبــاره  فــي طهــران، 

لتصديــر الثــورة وتمــدد هيمنــة الولــي الفقيــه.
فــاألدوات اإليرانيــة تنســف مرجعيــة السيســتاني بفــرض األمــر الواقــع، 
ــه، لكــن دون إعــالن  ــرام فــي الوقــت ذات ــر مــن االحت ــراز قــدر كبي مــع إب
لـ»الحشــد  المكونــة  الميليشــيات  وتلــك  تقليــده،  بالتــزام  لــه  الــوالء 
الشــعبي« تقلــد فــي أغلبهــا مرجعيــة خامنئي، بخالف مــا يزعمه البعض 
أن »الحشــد الشــعبي« يســتمد شــرعيته مــن السيســتاني )الــذي هــو 
ــر فــي تصرفــات الحشــد(، وهــذا يشــّكل مبالغــة  ــد المؤث الرقيــب الوحي
وتعميًمــا فــي غيــر محلهمــا، بــل إّن التيــار الصــدري الــذي هــو أقــرب إلــى 
النجــف والمرجعيــة العراقيــة مــن »الحشــد« ال يمكــن وصفــه بهــذه 
الصفــات، باعتبــار الخــالف التاريخــي السياســي والفقاهــي بيــن الصدريين 

والسيســتاني)1).
خامًسا: ضد الولي الفقيه.. الفاعلون والمستقبل السياسي

كان السيســتاني وال يــزال حتــى اللحظــة حائــاًل دون ولــوج العراقييــن 
فــي عمــق الصــراع اإليراني�األمريكــي، وحصًنــا منيًعــا ضــد التدخــالت 
اإليرانيــة فــي العــراق، بدعوتــه الدائمــة للدولــة الوطنيــة والدســتورية، 
ورفضــه لواليــة الفقيــه وشــموليتها الجغرافيــة والمذهبيــة، وقولــه 
بالســيادة الشــعبية ومقبوليــة المؤمنيــن، ومشــاركته فــي »الحشــد 
الشــعبي« ببعــض األلويــة الحوزويــة. كل ذلــك أدى إلــى كبــح إيــران أو 

)1) محمــد الصيــاد، مــا بعــد السيســتاني وخامنئــي، الريــاض: المعهــد الدولــي للدراســات اإليرانيــة، 26 
.https://bit.ly/3uogGaf ،ديســمبر 2019م، تاريــخ االطــالع: 02 فبرايــر 2022م

https://bit.ly/3uogGaf
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عرقلــة تمددهــا فــي العــراق والنجــف علــى النحــو الــذي كانــت تريــده. 
ولــذا فــإّن اإليرانييــن، فــي مرحلــة مــا بعــد السيســتاني، ال يريــدون تكــرار 
مرجعيــة  وجــود  ويقلقهــم  السيســتاني،  وتلميــذه  الخوئــي  نمــوذج 
نجفيــة قويــة تناهــض أو حتــى تــوازي المرشــد اإليرانــي، حتــى ال تتأثــر 
الولــي  لواليــة  الشــيعية  الجماعــة  تخضــع  وحتــى  الواليــة،  شــمولية 
إيــران  الثــورة. وبعبــارة أخــرى فــإّن  الفقيــه، وتســهل مشــاريع تصديــر 
تريــد التمــدد فــي الفــراغ السياســي العراقــي، ويصيــر لهــا ثقــل سياســي 
واقتصــادي وأمنــي، لكنهــا حتــى اآلن تــرى أن فشــلها فــي اســتالب 
النجــف وإخضاعهــا لســلطة الولــي الفقيــه يكبــح جهودهــا، ويُحــول دون 
إنفــاذ مشــروعها األيديولوجــي، ويعطــي المناهضيــن مســاحة للتوســع 
اإليرانــي مــن القومييــن والعلمانييــن وبعــض الشــيعة، للتحصــن بالنجــف 
ومواقفهــا، وبالتالــي يصعــب نــزع القداســة الدينيــة منهــم، أو تكفيرهــم 
ِســهم بالحــوزة النجفيــة واســتداللهم  وتشــويههم باســم المذهــب، لتترُّ
د مرجــع بعينــه بعــد وفــاة المرجــع الحالــي  بهــا)1). ومــن المرجــح أن ال ُيحــدَّ
آيــة اللــه السيســتاني، وقــد يأخــذ هــذا األمــر فتــرة حتــى تحــدث عمليــة 
الغربلــة االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة، أي حتــى يحــدث التدافع 
ويأخذ قســطه ومجراه. وفي نهاية األمر إما ســينفرد مرجع بالمرجعية 
مــن قلــب النجــف، وإمــا ســينفرد مرجــع مدفــوع مــن فاعليــن آخريــن مــن 
خــارج النجــف كإيــران، وإمــا ســيتصدر عــدد مــن الَمراجــع كمــا حــدث فــي 
التاريــخ الشــيعي. لكــن وبغــّض النظــر عــن األســماء المرشــحة للتصــدر، 
فهــل يمكــن للنجــف أن تتحــول إلــى واليــة الفقيــه؟ وعلــى التســليم 
بإمكانيــة ذلــك، فهــل ســتكون تابعــة لوالية الفقيه اإليراني، أم ســتخلق 
واليــة فقيــٍه نجفــيٍّ مســتقلٍّ عــن القــرار اإليرانــي، فيصيــر لــدى الجماعــة 

ــان فقيهــان؟ الشــيعية وليَّ

)1( Qassim Abdul�Zahar and Mariam Fam, Aging Shiite cleric a Powerhouse in 
Iraq.. What Comes after?, AP News, )Feb. 18, 2020(, Accessed on: March 02, 2022, 
https://bit.ly/3Bwai2t.

https://bit.ly/3Bwai2t
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1- مقتدى الصدر والولية المؤجلة:
ال يمكن في هذا السياق أن نغفل دور التيار الصدري، وزعيمه مقتدى 
ا لــه، والــذي  الصــدر )1974م/ 1394هـــ(، الــذي يتخــذ مــن النجــف مقــرًّ
ســيكون لــه دور حاســم فــي اختيــار المرجــع القــادم. لكــن ال يمكــن الجــزم 
بقــدرة التيــار وزعيمــه علــى دعــم مرجــع مــن داخــل التيــار، فلــم يُعــد للتيــار 
َمراجــع كاريزماتيــة شــعبوية بعــد مقتــل الصدريــن األول والثانــي، لكــن 
ا فحســب، بــل رجــَل ديــن،  مقتــدى الصــدر ال يقــدم نفســه زعيًمــا سياســيًّ
ويصــف نفســه �حتــى اآلن� بـ»حجــة اإلســالم والمســلمين«، ويحضــر 
دروس الخــارج عنــد أكثــر مــن مرجــع فــي قــم، ويدلــي برأيــه فــي األمــور 
الفقهيــة، واشــتبك مــع بعــض الَمراجــع ســابًقا مثــل كمــال الحيــدري، 
وكاظــم الحائــري، الــذي قّلــده فــي فتــرة مــن حياتــه، وغيرهمــا. وبالتالــي 
فإنــه ليــس مــن المســتبعد أن يعلــن الصــدر نفســه مرجًعــا، لكــن مثل هذا 
ا،  اإلعــالن وهــو لــم يصــل بعــُد إلــى العقــد الخامــس مــن عمره صعــب جدًّ
ده  ولــم يحــدث فــي التاريــخ الشــيعي المعاصــر. أيًضــا فــإّن محاولــة تفــرُّ
بالمرجعيــة ســتقابل بموجــات تســقيط وتشــويه مــن ِقبــل اإليرانييــن 
الصدرييــن  يناصبــون  العراقيــة ممــن  النافــذة  العائــالت  وبعــض  أواًل، 
العــداء ثانًيــا. وليــس معروًفــا علــى وجــه اليقيــن مــا حقيقــة شــبكات 
ــا، وعالقتــه بالتجــار والفاعليــن في  ــا ومذهبيًّ الصــدر االجتماعيــة اقتصاديًّ
النجــف، لكــن فــي كل األحــوال فإنــه مــن المســتبعد أن يكــون الصــدر 
وتيــاره العريــض فــي منــأى عــن عمليــة اختيــار المرجــع القــادم، ســواء 
بالدعــم المباشــر ألحــد المرجعيــات الصدريــة، أو بدعــم مرجــع مــن خــارج 
ــا، أو  ــا وحوزويًّ آل الصــدر كمرحلــة انتقاليــة إلــى أن يتأهــل الصــدر فقهيًّ

لمحاولــة االبتعــاد بالمرجعيــة عــن الحضــن اإليرانــي.
2- الميليشيات والتمدد في الفراغ الحوزوي:

يخشى كثيرون تمدد الميليشيات الشيعية وأحزاب اإلسالم السياسي 
الشيعي )الوالئيون( في الفراغ الذي قد ينتج مع رحيل المرجع الحالي 
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ــة  ــوا يعــادون مرجعي ــوم، وإن كان ــون الي ــه السيســتاني. واإليراني ــة الل آي
السيســتاني فإنهــم يدركــون أنهــا المرجعيــة األكبر واألشــمل في العالم 
الشــيعي، وتلقــى دعًمــا واحتراًمــا ملحوًظــا مــن الفاعليــن اإلقليمييــن 
والدولييــن، بــل ومــن بعــض األديــان والمذاهــب األخــرى، وبالتالــي فــال 
ُيْقِدُمــون علــى المســاس المباشــر بهــا، ويكبحــون ميليشــياتهم عــن 
االشــتباك المباشــر مــع المرجعيــة. وكل هــذه االعتبارات ســتتبدد برحيل 
آيــة اللــه السيســتاني، والفــراغ الــذي قــد يطــرأ علــى النجــف، ممــا يتيــح 
للميليشــيات واألحــزاب الوالئيــة زيــادة نفوذهــا السياســي والعســكري، 
بــل المذهبــي أيًضــا، وفــي أســوأ الســيناريوهات قــد تخــرج الصراعــات 
إلــى  الســيطرة وتــؤدي  الميليشــيات والفصائــل عــن  بيــن  المكتومــة 
حــرب بينهــا، فــي ظــل عــدم وجــود مكابــح حوزويــة تســيطر علــى مقاليــد 

األمــور.
فــي المقابــل، ثمــة ســيناريو آخــر، وهــو رحيــل المرشــد اإليرانــي علــي 
خامنئــي قبــل آيــة اللــه السيســتاني، وفــي هــذه الحالــة قــد ُينــَزع الغطــاء 
الفــراغ الحــوزوي والمذهبــي  تلــك الميليشــيات، وينشــأ  الدينــي عــن 
فــي طهــران ال فــي النجــف، ألن اســتقرار المرجعيــة الدينيــة ألي مرشــد 

إيرانــي يحتــاج إلــى وقــت، بخــالف قيادتــه السياســية.
3- الفاعلون المحليون والعوائل الكبرى:

وُيــراد بالفاعليــن الحوزوييــن المحلييــن بعض البيــوت النافذة في النجف 
وبعــض المؤسســات والشــخصيات والهيــاكل، مثــل: بيــت السيســتاني، 
خصوًصــا ابنــه األكبــر محمــد رضــا الــذي يلقــى احتراًمــا كبيــًرا داخــل البيــت 
الشــيعي. ومؤسســة الخوئــي القويــة والنافــذة والقــادرة علــى نســج 
النجــف،  فــي  القويــة  الحكيــم،  وعائلــة  للحــوزة.  الدوليــة  العالقــات 
إضافــة إلــى الصدرييــن كمــا ذكرنــا آنًفــا. ونلحــظ أن كل هــؤالء غيــر راضيــن 
«، لكــن بينهــم أيًضــا  عــن التدخــالت اإليرانيــة، ويريــدون »نجًفــا مســتقالًّ

ر واالنفــراد بالمرجعيــة. خالفــات داخليــة علــى التصــدُّ



26 المرجعية الُعليا ما بعد السيستاني.. ومستقبل الحوزة

4- خلفاء السيستاني وثقافة الدستورية:
الحــوزوي علــى مســتوى  ليــس اإلرث  النجــف  تواجهــه  تحــدٍّ  أكبــر  إّن 
الدرســين الفقهــي واألصولــي، ألنــه ال خــالف ُيذكــر بين المدرســتين في 
هــذا الجانــب إال انشــغال قــم بالفلســفة واألصــول، وانشــغال النجــف 
بالفقــه مــع نزعــة أخباريــة ظاهــرة فــي بعــض المــدارس، بيــد أن التحــدي 
األكبــر هــو مــدى اعتقــاد المرجــع القــادم بالنظريــة السياســية والثقافــة 
الدســتورية النجفيــة. هــل ســيعتمد المرجــع القــادم اإلرث السياســي 
النجفــي؟ وهــل ســيقدر علــى مناهضــة المشــروع اإليرانــي فــي العــراق 
أم ســيخضع لــه؟ ال ســبيل إلــى إجابــات قاطعــة لتلــك األســئلة، بســبب 
الداخــل  فــي  فاعليــن  ووجــود  والعراقــي،  الشــيعي  المشــهد  ــد  تعقُّ
ــج  ــات والنتائ ــا، وســتختلف اإلجاب ــا واقتصاديًّ ا وحوزويًّ والخــارج، سياســيًّ
حســب المتصــدر للمرجعيــة، وحســب مــآالت الصــراع اإليراني�النجفــي، 
وبالتالــي تبــدو اللحظــة فاصلــة فــي تاريــخ الجماعــة الشــيعية، فــكل مــن 
خامنئــي )1939م/ 1358هـــ( والســيد السيســتاني )1930م/ 1348هـــ( 
قــد تقــدم فــي العمــر، ومــن ثــم فــإن تضخيــم العامــل اإليرانــي دون 
مالحظــة العــوارض التــي قــد تطــرأ علــى شــكل النظــام اإليرانــي ونخبتــه 
الدينيــة بعــد وفــاة خامنئــي لــن يــؤدي إلــى نتيجــة ُمرضيــة، فالتغييــر قــد 
يطــرأ علــى قــم ال النجــف، وقــد يطــرأ علــى كلتيهمــا. فاألمــر إًذا متعلــق 
النظــام  مســتقبل  وكذلــك  اإليرانــي،  السياســي  النظــام  بمســتقبل 
السياســي العراقــي الــذي قــد يكــون مســتقباًل عامــل قــوة الســتقالل 

حــوزة النجــف، وقــد يكــون ســبًبا فــي هشاشــتها.
ليــس الهــدف مــن هــذه الدراســة تحديــد أســماء بعينهــا بقــدر مــا يعنيهــا 
ــة خالفــة المرجــع  ــى المنهــج والقواعــد الحاكمــة فــي عملي ــز عل التركي
الدينــي. ومــع ذلــك فيمكــن الحديــث عــن بعــض أبــرز المرشــحين لخالفــة 
السيســتاني، إذا لــم تحــدث تحــوالت كبــرى أو تدخــالت مــن فاعليــن 

تغيــر الحســابات والظواهــر المســتقرة.
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السيســتاني،  رضــا  محمــد  ابنــه  للسيســتاني  المرشــحين  أبــرز  ومــن 
وهــو مجتهــد ومشــهود لــه بالكفــاءة، وتتــردد أنبــاء عــن تدخالتــه فــي 
المشــهد السياســي لتحجيــم النفــوذ اإليرانــي، ومــن المرجــح أن يلقــى 
ــا مــن العائــالت الدينيــة والنافــذة فــي النجــف، ومــن جمــوع  دعًمــا قويًّ
طلبــة العلــوم الدينيــة فــي الحــوزة، بيــد أنــه قــد يؤجــل مرجعيتــه حفًظــا 
لســمعة المرجعيــة خشــية أن ُتتَهــم بالتوريــث، كمــا فعــل ابــن الخوئــي 

مــن قبــل.
كذلــك مــن المرشــحين الســيد ريــاض الحكيــم، وهــو االبــن األكبــر للمرجــع 
محمد سعيد الحكيم )ت: 2021م/ 1442هـ( الذي كان مرشًحا لخالفة 
السيســتاني، لــوال ِكبــر ســّنه وموتــه المفاجــئ، لكــن ابنــه ريــاض الحكيــم 
أحــد المجتهديــن، وهــو يديــر مكتــب والــده فــي قــم بإيــران، ويــدرس 
ــه نحــو المرجعيــة.  بحــث الخــارج، وقــد تدعمــه عائلــة الحكيــم وتدفــع ب
وهنــاك مــن ينافســه داخــل العائلــة، مثــل الســيد حســين الحكيــم، وهــو 

رجــل ديــن وفقيــه نجفــّي لــه مقبوليــة واســعة داخــل العائلــة أيًضــا.
النجفــي،  اللــه بشــير  الفيــاض، وآيــة  اللــه  آيــة  أيًضــا  المرشــحين  ومــن 
وكالهمــا مــع آيــة اللــه ســعيد الحكيــم وآيــة اللــه السيســتاني ُأطلــق 
خالفــة  ــع  ُيتوقَّ كان  مــا  ودائًمــا  الكبــار«.  »األربعــة  مصطلــح  عليهــم 
السيســتاني مــن ِقبــل أحــد الثالثــة، بشــير النجفــي، وســعيد الحكيــم، 
النجفــي،  وبشــير  الفيــاض  وبقــي  الحكيــم،  ســعيد  فمــات  والفيــاض. 
تصــدر  أو  بتصدرهمــا  التســليم  وعلــى  ــا.  عتيًّ الكبــر  مــن  بلغــا  لكنهمــا 
ــا ومؤقًتــا كمــا حــدث فــي مرجعيــة  أحدهمــا فســيكون تصــدًرا مرحليًّ

الخوئــي. بعــد وفــاة  الســبزواري،  الســيد 
وهنــاك أيًضــا محمــد باقــر األيروانــي )1949م/ 1368هـــ(، الــذي افتتــح 
ديــوان »برانــي« فــي النجــف، وقــد اختــار ديوانــه فــي مــكان ذي داللــة 
ــد الهــادي الشــيرازي )ت:  ــا للمرجــع الســيد عب ــة، فقــد كان مكتًب تاريخي
1962م/ 1382هـ(. وُيَعّد بحث الخارج لأيرواني من أكثر دروس الخارج 



28 المرجعية الُعليا ما بعد السيستاني.. ومستقبل الحوزة

حضــوًرا واهتماًمــا مــن طلبــة الحــوزة، وهــو مــن تالمــذة باقــر الصــدر، 
والخوئــي، والسيســتاني، ممــا يجعلــه فــي مواجهــة واليــة الفقيــه)1)، 
بيــد أن صعــود األيروانــي لهــرم المرجعيــة يحتــاج إلــى دعــم مباشــر مــن 
المجتمــع النجفــي، والجماعــة الشــيعية، والفاعليــن الحوزوييــن، مثــل 
غيــر  الحكيــم. وهــذا  السيســتاني، وعائلــة  وبيــت  الخوئــي،  مؤسســة 
مســتبعد، ال ســيما أن األيروانــي كان مــن المروجيــن ألعلميــة أســتاذه 
السيســتاني، وفــي نفــس الوقــت فــإن تجاهــل بشــير النجفــي والفيــاض 

أمــر مســتبعد.
إيــران،  إلــى  المرجعيــة  ثقــل  ل  تحــوُّ آخــر عــن إمكانيــة  احتمــال  ويبقــى 
كمــا حــدث بعــد وفــاة البروجــردي وتحولهــا إلــى النجــف، أو بعــد وفــاة 
األصفهانــي وتحولهــا إلــى قــم. كانــت إيــران تســعى إلــى تخليــق َمراجــع 
مواليــن لهــا فــي قلــب النجــف، مثــل محمــود هاشــمي شــهرودي الــذي 
ــري.  ــل كاظــم الحائ ُتوفــي عــام 2018م، واآلن يمكــن طــرح أســماء مث
وقــد يكتفــي اإليرانيــون ببعــض الَمراجــع المواليــن فــي النجــف، وقــد 
يســعون إلــى تحــول المرجعيــة بأكملهــا إلــى قــم، وتحديــًدا إلــى المرشــد 
ســيناريو  وهــذا  منافــس،  الشــيعية دون  المرجعيــة  ليتصــدر  اإليرانــي 

معقــد وليــس ســهاًل تمريــره، كمــا تقــرر آنًفــا.
5- هل تتالشى الحوزة؟

التفــت البعــض قديًمــا إلــى بــزوغ نجــم الحــوزة وتوســعها إبــان الثــورة 
الدستورية في إيران، ودور فقهاء الدستورية فيها، ومن قبلها أحداث 
»ثــورة التنبــاك«، ثــم أفولهــا مــرة أخــرى بعــد تأســيس البرلمــان وانتقــال 
شــرعية الحكــم إلــى البرلمــان وعامــة النــاس والجيــش والمؤسســات، 
فـ»لــم يكــن الحكــم الجديــد المســتند إلــى دســتور وبرلمــان منتخــب 
بحاجــة إلــى تزكيــة هــذه الحــوزة، لذلــك تراجــع دورهــا إلــى موقــف العزلــة 

)1( Abdullah F. Alrebh, Will Sistani be the Last Legend? The Challenge of Succes-
sion and the Future of the Marj’aiyyah, Middle East Institute, )Sept. 28, 2021(, Ac-
cessed on: March 05, 2022, https://bit.ly/3Lxxfqn.

https://bit.ly/3Lxxfqn
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ــزواء«)1). واالن
بنــاء علــى هــذا، فهــل يمكــن القــول إّن الحــوزة قــد تنحســر مكانتهــا 
بعــد رحيــل المرجــع السيســتاني، ال ســيما إذا تحولــت الدولــة العراقيــة 
ــران إلــى دولــة دســتورية  إلــى دولــة مدنيــة دســتورية، أو إذا تحولــت إي
مدنيــة؟ لــو ســلمنا بحــدوث هــذا التحــول فــي إيــران أو العــراق، وهــو أمــر 
مســتبعد فــي المديــات المنظــورة لعــدة عوامــل، دينيــة ومجتمعيــة 
وسياســية، فإنــه ال يمكــن أيًضــا تجــاوز الحــوزة تماًمــا، بــل ســيكون لهــا 
دور فاعــل كبقيــة أدوار المؤسســات الدينيــة فــي العالــم اإلســالمي، 
كـ»األزهــر« و»الزيتونــة« ودور اإلفتــاء فــي الــدول اإلســالمية، وهــو 
دور معــزز لشــرعية الســلطة السياســية، ويأخــذ دور حــارس الشــريعة ضــد 
العلمنــة الشــاملة، ال ســيما فــي مــا يخــص قوانيــن األحــوال الشــخصية 
ونحــو ذلــك. ومــع ذلــك فانحســار الحــوزة ال يمكــن مــن الناحيــة العمليــة، 
حتــى مــع وجــود تيــارات مجتمعيــة قويــة تتبنــى العلمانيــة أو مناهضــة 
للحــوزة، ألن الديــن فاعــل رئيســي فــي المنطقــة عموًما وفــي المجتمع 

الشــيعي علــى وجــه الخصــوص.

خاتمة
ا، وأن داخــل  نخلــص ممــا ســبق إلــى أن نظــام المرجعيــة معقــد جــدًّ
الحــوزة وخارجهــا فواعــل تتحكــم أو تســهم فــي تحديــد أعلميــة المرجــع 
األعلــى، دون تنســيق فــي الغالــب بيــن تلــك الفواعــل، بــل أحياًنــا تكــون 

ــة فــي توجهاتهــا. متدافعــة ومتباين
وال غــرو مــن ترقــب اإليرانييــن للحظــة مــا بعــد السيســتاني، فــي محاولة 
للهيمنــة علــى النجــف واســتالب اســتقاللها التاريخــي ومركزيتهــا فــي 
الولــي  بعبــارة أدق: لصالــح ســلطة  أو  الشــيعي لصالــح قــم،  العالــم 
َمــت هــي األخــرى بعــد  الفقيــه، ألن قــم مــا عــادت كقــم األولــى، بــل ُأمِّ

)1) جودت القزويني، المرجعية الدينية العليا عند الشيعة اإلمامية، ص237.
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عــام 1979م، وباتــت أداة مــن أدوات الســلطة السياســية بعــد أن كانــت 
فــي بعــض المراحــل مكبًحــا مــن المكابــح الخارجيــة للســلطة السياســية.

الفاعليــن  العليــا ومصايــر  المرجعيــة  التنبــؤ بمــآالت  بحــاٍل  وال يمكــن 
فيهــا، للتعقيــد والتشــابك الــذي يعتريهــا، والتداخــل بيــن مــا هــو دينــي 
ا. حتى  ــا ودوليًّ وسياســي واقتصــادي، وتضــارب مصالــح الفاعليــن إقليميًّ
مــع وجــود إرادة لبعــض الــدول أو األحــزاب فــي تنصيــب بعــض الَمراجــع 
المواليــن لهــم، فــإن المســألة فــي نهايــة األمــر ســترجع إلــى عمليــة 
ــاج إلــى وقــت، لكــن مــع ذلــك  ــة، وال شــك أنهــا تحت ــة االجتماعي الغربل
فــإن الحواضــن االجتماعيــة محكومــة هــي األخــرى بالخضــوع إلعــالم 
وفاعليــن ورمــوز، قــد تكــون حقيقيــة وقــد تكــون موجهــة، وبالتالــي 
فــإن بعــض الــدول والفاعليــن يســعى لالســتثمار فــي تلــك الحواضــن 

ــة. ــد الحوزوي ــل حواضــن التقلي ــي تمث الشــعبية الت
فــي كل األحــوال، ثمــة تقاليــد حوزوية متوارثة وراســخة، يمكن أن تكون 
ــار المرجــع األعلــى وبزوغــه مــن  بمثابــة القواعــد الحاكمــة لعمليــة اختي

بيــن األقــران والمتنافســين، مــا لــم تســتجّد أمــور تغّيــر قواعــد اللعبــة.




