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ملخص البحث

النظام السابق عام 2003 عىل يد الواليات املتحدة االمريكية ،         بعد سقوط 
اعتقد خمططو القرار االمريكي وُصنّاعه أهنم سيمسكون بزمام االمور السياسية يف 
العراق نتيجة للفراغ السيايس الذي خلفه تفكيك كامل املنظومة السياسية واالمنية 
للنظام السابق ، بمعنى أنه لن يكون هلم منافس يف تسيري أمور البالد ، متجاهلني 
العراقي  املجتمع  يف  وأمهيتها  االرشف  النجف  يف  الدينية  املرجعية  وجود  بذلك 
بوصفها قيادة روحية ليس هلا مصالح شخصية أو مادية ، بل هتتم بمصالح الشعب 
العراقي وتدافع عنه ، لذا بدأت مراكز االبحاث االمريكية وغريها من املؤسسات 
متمثلة  االرشف  النجف  مرجعية  بدراسة  االمريكي  للقرار  الصانعة  واجلهات 
السيستاين  السيد  عن  كتبت  عدة  دراسات  فظهرت   ، السيستاين  السيد  بمرجعية 
خلصت اىل نتيجة مفادها ان السيد السيستاين هو املرجع االخري الذي لن يتدخل 
بعد ظهور  ولكن   ، االساس  هذا  العراق عىل  يف  فرسمت سياساهتا   ، السياسة  يف 
داعش عام 2014 وصدور فتوى الدفاع الكفائي ، وطاعة الشعب العراقي للسيد 
السيستاين وخروجه لقتال داعش ، أعادت دوائر القرار االمريكي النظر يف آرائها 
السابقة حول مرجعية السيد السيستاين ، السيام بعد استجابة املرجعية هلذا التحدي 
االمريكية  املتحدة  والواليات  الدويل  املجتمع  من  أرسع  بشكل  داعش  مثله  الذي 
الواليات  تكن  ومل   ، داعش  هزيمة  يف  العراقي  الشعب  نجاح  وكذلك   ، نفسها 
املتحدة االمريكية يف بداية صدور الفتوى تعتقد أن الشعب العراقي سيستجيب هلا ، 
وهذا يعكس خطأ احلسابات االمريكية التي طاملا اعتقدت اهنا قادرة عىل التحسب 
ملواجهة خمتلف االحتامل ، لكنها مل تكن تتوقع صدور فتوى الدفاع الكفائي للسيد 

السيستاين ، ومل تتوقع أن ينجح الشعب العراقي يف هزيمة داعش.
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Abstract

           A thought bounces to the American politics that invasion of 
Iraq and destruction all the security and political systems will offer 
Iraq to them on a silver platter : there will be none to confront 
them .Not cognizant of the presence of the religious authority ، 
sublime and self-abnegated ، in the holy Al-Najaf they were ، such 
an authority gives all the priority to Iraqi people and their interest 
.However، the American research centers and other decision mak-
ing foundations inaugurate studying the religious authority in the 
holy Al-Najaff ، Seid.Al-Sistani ، all theses studies culminate with 
one viewpoint that Seid. Al-Sistani is the last religious authority 
takes step in politics . Consequently it draws its future plans in line 
with this viewpoint ، yet with the growth of DAASH ، the issuing the 
sufficient defense edict in 2014 release of   and the veneration and 
obedience of the nation to Grad Ayatollah Seid. Al-Sistani to fight 
the usurpers ، the American decision loops reconsider all the strat-
egies for the religious authority of Seid. Sistani ، as the great and 
unexpected response escalates to its panicle and comes beyond 
what the international community and the united states itself. At 
the very outset، America never believes that the Iraqi people will 
emulate the religious authority in such a response and surmount 
Daash forever.  

Keywords : Sufficient Defense Edict، Religious Authority ، Toppling 
of Saddam ، American Policy ، People response
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 املبحث االول

السياسة االمريكية جتاه مرجعية السيد السيستاين قبل صدور فتوى الدفاع الكفائي

 أوالً:السيد السيستاين واالحتالل االمريكي للعراق عام 2003

        مل تكن االدارة االمريكية تضع يف خططها سابقًا التعامل مع املرجعية الدينية 
للشيعة يف العراق ، السباب منها طبيعة النظام السيايس يف العراق ، وعدم تدخل 
نظامًا  يكن  مل  السيايس  العراق  نظام  ان  عن  فضال   ، السياسة  شؤون  يف  املرجعية 
اسالميًا ، مركزة عىل كيفية التعامل مع ايران كنظام اسالمي يتزعمه مراجع الدين. 

        بدأت الواليات املتحدة احلرب عىل العراق يف 20 آذار 2003 بشكل فردي ومن 
دون سند قانوين ، بال تفويض صادر من جملس االمن ، وقامت باسقاط نظام صدام 
حسني وحلت اجهزة الدولة لتبدأ هي عملية إعادة تأسيس شكل النظام اجلديد يف 
 )2( االمريكية  االدارة  ان  اىل  هنا  االشارة  ، وجتدر  ماتريده هي)1(  العراق عىل وفق 
كانت قد ذكرت فيام لو ان صدام حسني ختىل عن احلكم يف العراق ، فهل سيكون 
لتلك احلرب مربر ؟  فأجابت :«البد من دخول العراق كي التقع االسلحة املتطورة 

بيد أطراف إرهابية»)3(.

هي  العراق  يف  االمريكية  املتحدة  للواليات  االوىل  السياسية  اخلطوة  كانت          
تشكيل سلطة االئتالف املؤقت برئاسة بول بريمر  )Paul Bremer)4، وقد استمر 
العراق عامًا واحدًا )2003-2004(لتساهم يف حتديد مالمح شكل  يف عمله يف 
يتعلق  يام  انه سيواجه صعوبات  بريمر  بول  بداية عمله ذكر  ، ومنذ  اجلديد  النظام 
بمواضيع مهمة كاالنتخابات وكتابة الدستور ، وتشكيل احلكومة سواء مع االطراف 
السياسية العراقية املختلفة ، ام مع طرف آخر اليمكن جتاهله أو عدم االستامع إليه 
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أال وهو السيد السيستاين املرجع االعىل للشيعة، إذًا كيف نظرت االدارة االمريكية 
للسيد السيستاين؟ ، لقد كتب بريمر يف مذكراته عن ذلك ، ويكتسب ماكتبه أمهية 
االمريكية  االدارة  وممثل   ، املؤقت  االئتالف  سلطة  رئيس  رأي  يمثل  كونه  كبرية 
بعاممته  السيستاين  اهلل  آية  :«كان  السيستاين  السيد  واصفًا  بريمر  يقول   ، العراق  يف 
السوداء ، وعباءته الدينية الداكنة ، وحليته البيضاء صاحب النفوذ العظيم يف مدينة 
الروحي  واملسؤول   ، النجف  يف  للمرجعية  االبرز  الزعيم  وهو   ، املقدسة  النجف 
الطائفة  لدى  السيستاين  ويؤدي   ، الشيعية  للدراسة  املرموق  املركز  احلوزة  عن 
الشيعية دورًا مماثاًل للدور الذي يؤديه البابا لدى الكاثوليك)5( ، فهو ال يدير احلركة 
السياسية اليومية ، لكنه يامرس نفوذه عرب املباحثات اخلاصة مع االتباع املخلصني 
، والسيستاين غالبًا  التي يصدرها بني احلني واالخر  العامة  الفتاوى  أو  البيانات  و 
ما يناقش تفاصيل التكتيكات السياسية يف غرفة االستقبال البسيطة مع احللفاء يف 
جملس احلكم ، كام إن ماليني الشيعة يعدونه مرجع التقليد أي املرشد الروحي الذي 

جيب حماكاة حياته واتباع حكمته»)6( .

       لقد أشار بريمر أنه تبادل مع السيد السيستاين العديد من الرسائل حول أوضاع 
البالد  ، وأشار إىل أنه كان «عىل تواصل منتظم مع السيد السيستاين بشأن القضايا 
ويردف   ، العراق»  يف  االئتالف  قضاها  التي  املدة  طيلة  وسطاء  خالل  من  احليوية 
بريمر قائال:«يف أوائل الصيف أرسل السيستاين إىل انه مل يتخذ موفقه بشأن الدستور 
، بل إنه جتنب االتصال العام مع االئتالف النه يعتقد )السيستاين( أن ذلك سيتيح 
له أن يكون ذا فائدة أكرب يف مساعينا ، وإنه قد يفقد مصداقيته يف اوساط املؤمنني إذا 

تعاون علنا مع مسؤويل االئتالف»)7(.
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      والسؤال الذي نطرحه هنا ملاذا مل ينرش بريمر تلك الرسائل املتبادلة بينه وبني 
السيد  يكون  أن  املفرتض  من  إنه  كام   ، يدعي  فيام  كان صادقًا  إن  السيستاين  السيد 
السيستاين موافقًا عىل سياسة سلطة االئتالف يف العراق ، وال يتخذ خطوات ضد 
واالنتخابات  كتابته،  وجلنة  الدستور  كتابة  موضوع  يف  الحظنا  كام  السياسة  تلك 
مع  منها  واحدة  أي  يف  السيستاين  السيد  يتفق  مل  التي  االخرى  العديدة  ومواقفه 

السياسة االمريكية.

       ومنذ بدء العمليات العسكرية يف العراق ، مل يتخذ السيد السيستاين أي موقف 
داعم لتلك العمليات ، بعكس ما روج له بريمر يف مذكراته بقوله:«لقد شجع آية 
اهلل السيستاين أتباعه عىل التعاون مع االئتالف منذ التحرير»)8( ، ولكن هذا الكالم 
غري صحيح ، فلم يصدر عن السيد السيستاين مايشري اىل مقولة )التعاون( ، وقد 
نفى ذلك مكتب السيد السيستاين يف حديثة هليئة االذاعة الربيطانية)9( ، رد عىل هذا 
االدعاء ووصفه بالعاِر عن الصحة ، وإن موقف السيد من عدم استقبال مسؤويل 
سلطة االحتالل وعدم التواصل معهم كان موفقًا مبدئيًا لعدم رشعية االحتالل ، وإن 
تعامل السيد مع ماجيري إنام هو عىل أساس تأمني املصالح العليا للشعب العراقي 
يسمح  ومل   ، املستجدة)10(  واالوضاع  الظروف  به  ماتسمح  ووفق   ، املستطاع  قدر 
رفض  اذ  السيستاين  السيد  مكتب  اىل  بالدخول  حتى   Hume هيوم  بريمر  ملمثل 
تناقض  يف  بريمر  وقع  وقد   ،2003/6/18 املوافق  اجلمعة  يوم  يف  مقابلته  السيد 
كبري كام ظهر يف مذكراته عندما ذكر بأن « مواقفنا وأهدافنا ومساعينا مشرتكة» ، ثم 
يشتكي من مواقف املرجعية كام ورد يف قوله:«إن السيستاين لن يتزحزح عن موقفه ، 
وسيؤدي موقفه املتصلب إىل إبطال خطتنا االوىل للعملية السياسية يف العراق»)11(.
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    ثانيًا:السيد السيستاين وكتابة الدستور

      لقد أعلنت سلطات االحتالل االمريكي يف العراق عن نيتها تشكيل جملس 
لكتابة الدستور العراقي ، فرد السيد السيستاين بإصدار فتوى تطالب بانتخاب جلنة 
كتابة الدستور ، ويف معرض رده عىل سؤال وجه إليه حول نية االحتالل االمريكي 
تشكيل جلنة لكتابة الدستور أجاب السيد السيستاين :«إن سلطات االحتالل التتمتع 
بأية صالحية يف تعيني أعضاء جملس كتابة الدستور ، واليوجد ضامن أن يضع ذلك 
املجلس دستورًا يطابق املصالح العليا للشعب العراقي ، ويعرب عن هويته الوطنية 
 ، النبيلة  االجتامعية  والقيم  احلنيف  االسالمي  الدين  االساسية  ركائزها  من  التي 
فاملرشوع املذكور غري مقبول من أساسه والبد أواًل من إجراء انتخابات عامة لكي 
خيتار كل عراقي مؤهل لالنتخابات من يمثله يف جملس تاسييس لكتابة الدستور ثم 
املؤمنني كافة  ، وعىل  املجلس  يقره هذا  الذي  الدستور  العام عىل  التصويت  جيري 

املطالبة بتحقيق هذا االمر واملسامهة يف إنجازه عىل أحسن وجه»)12(
ُيشكل  الرشعية من أي جملس  منها سلب  أمور عدة  إىل        ويمكن اإلشارة هنا 
الشعب  صالح  يف  اليعمل  قد  إنه  عمله  بمصداقية  التشكيك  وكذلك   ، بالتعيني 
العراقي ، و إن إجراء انتخابات ينبثق عنها جلنة صياغة الدستور التي من شأنه إعادة 

الثقة للشعب العراقي وإستعادة مكانته بعد عقود من الظلم واالذالل.

خطوة  من  امتعاضها  عن  عربت  فقد  االمريكي  االحتالل  سلطات  أما        
املرجعية الدينية ، فعربت عىل لسان بريمر الذي قال:«كانت املشكلة فتوى السيستاين 
التي تطالب بانتخاب املؤمتر ، تلك االنتخابات التي سيستغرق تنظيمها سنة كاملة ، 
وبعد ذلك ُيكتب الدستور وُيطرح عىل االستفتاء العام ، وهذه العملية تعني تأخري 
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نقل السيادة حتى وقت آخر من عام 2005 ، وأنا واثق من أن العراقيني ورشكاء لنا 
يف االئتالف اليمكنهم االنتظار كل ذلك الوقت»)13(.

لذا حاول بريمر استباق أو جماراة تلك التطورات بالتعاون مع أعضاء جملس 
احلكم من غري االسالميني الشيعة ، وبعبارة أخرى جتاهل فتوى السيد السيستاين 
السيستاين  السيد  مابيد  إسقاط  عىل  قادرًا  سيكون  اخلطوة  هبذا  أنه  معتقدًا  وموقفه 
بريمر  فكرة  كانت   ، مبارشة  احلكم  جملس  مع  التعامل  فقرر   ، املبادرة  زمام  وأخذ 
يف الرد عىل فتوى السيد السيستاين الطلب من أعضاء جملس احلكم انتقاء موفدين 
كي  احلكم  ملجلس  السياسية  الرشعية  من  نوع  وإضفاء   ، العراقية  املحافظات  من 
بريمر أن 20-24 عضوًا  املبارشة ، وقد ذكر  آلية االنتخابات  آلية غري  يوافق عىل 
وبحسب  ولكنهم   ، املناطق  يف  املؤمترات  يفضلون  احلكم  جملس  أعضاء  من 
يامرسه  الذي  الضغط  من  التخلص  يستطيعوا  ومل  شهر  من  أكثر  بريمر:«مىض  قول 
حال  يف  بأنه  احلكم  جملس  هيدد  بريمر  جعل  الذي  االمر   ، الشيعة»)14(  االسالميون 
فشلهم يف تنفيذ الرؤية االمريكية فإنه سيكون مضطرًا اىل إجياد صيغة جديدة لتطبيق 
السياسة  ، لكن بعض أعضاء جملس احلكم عارضوا بشدة تلك  السياسة االمريكية 
مثل عادل عبداملهدي ، بسبب عدم وجود ضامنات أو ضوابط الختيار شخصيات 
تلك املؤمترات)15( ، وقد أقر بريمر بصحة تلك املعارضة بعد مدة من الزمن)16( ، لكن 
السيد السيستاين مل يرتاجع أمام تلك السياسة ، كام إن  االعضاء االسالميني يف جملس 
احلكم مل يقتنعوا بالفكرة االمريكية ، وقد ذكر بريمر ذلك يف مذكراته حيث قال:» إن 
السيستاين لن يرتاجع عن االنتخابات ، ومن غري املرجح أن متيض غالبية جملس احلكم 
الشيعة  هؤالء  يرتك  الذي  االنتصار  أن  فأدركنا   ، الشيعة  االسالميني  رغبات  ضد 
التقدم اىل االمام لن يكون نرصًا لنا»)17( ، ويردف  الطائفيني والسيستاين يعارضون 
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االنتخابات  بشأن  متصلبني  احلكيم  عبدالعزيز  السيام  املتدينني  الشيعة  قائاًل:«إن 
املبارشة ، وكانت مالحظة احلكيم يف جوهرها }لقد تقرر ذلك{ ، فكان من الواضح 
أن احلكيم من حلفاء آية اهلل بعاممته السوداء وعبائته الداكنة»)18( ، وقد نقل السيد 
عبدالعزيز احلكيم موقف السيد السيستاين القاطع إىل الرئيس االمريكي بوش نفسه 
، وقد نقل بريمر ذلك بقوله:» عندما ألتقى عبد العزيز احلكيم بالرئيس االمريكي 
بوش يف كانون الثاين 2004 ، عزى الرئيس عبدالعزيز احلكيم بوفاة شقيقه ، ولكن 
أن  ، وجيب  فرتة حرجة  مقدمون عىل  قائاًل:(إننا  املوضوع برسعة  العزيز غري  عبد 
نسرتشد باملصداقية والشفافية مثلام أشار السيد السيستاين إىل أفضل سبيل هو إجراء 
االنتخابات). ، ثم نظر هبدوء اىل زمالئه عرب نظاراته امللونة ، وقال:(ذلك رأي جملس 

احلكم بأكمله) ، وتابع كالمه:)لذلك جيب أن يتم نقل السيادة إىل هيئة منتخبة).

مشكلة  الشيعية  واالغلبية  السيستاين  السيد  معارضة  قوة  أصبحت  لقد 
للواليات املتحدة وقد ذكر ذلك يذكر بريمر قائاًل:«أدركت أن مشكلتنا يف العراق 
أكثر تعقيدًا فاالكراد والسنة اليريدون أن تتخىل الواليات املتحدة عن السلطة مامل 
تكن  مل  لذا   ، الشيعة»)19(  االسالميني  رمحة  حتت  يكونوا  لن  بأهنم  ثقة  عىل  يكونوا 
السيستاين ، ألن ذلك قد  السيد  أمام معارضة  للرتاجع  املتحدة مستعدة  الواليات 
يعطي إشارات سلبية عن قوة موقف الواليات املتحدة ، فأرصت عىل عقد املؤمتر 
قال:«إن  عندما  بريمر  لسان  عىل  االمريكية  االدارة  نربة  تعالت  وقد   ، الدستوري 
أن  تريدون  هل   ، سنتني  نحو  العراق  اىل  السيادة  إعادة  سيؤخر  السيستاين  طلب 
لتلك  يرضخ  مل  السيستاين  السيد  لكن   ، التأخري»)20(  ذلك  عن  مسؤولني  تكونوا 

السياسة ، وسيؤدي موقفه إىل ابطال اخلطة االمريكية. 
      هكذا نالحظ االزدواجية يف السياسة االمريكية فهي تتجه اىل املطيع لسياستها 
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السيد  أن  اىل  بعيد  أو  بريمر مل يرش من قريب  ان  اىل  ، ونشري هنا  املحقق ملصاحلها 
السيستاين يدعو اىل الوحدة والعدالة يف حماولة منه الخفاء ذلك الدور الواضح .

ومنذ البداية كانت سياسة السيد السيستاين واضحة يف هذا املجال وقد أكد :» 
إن العراقيني بجميع طوائفهم من شيعة وغريهم موحدون يف املطالبة باحرتام إرادهتم 
يف تقرير مصريهم ورفض أن خيطط االجنبي ملستقبلهم السيايس واالقتصادي أو 
االجتامعي والثقايف ، وأما ما يريده الشيعة فهو الخيتلف عام يريده سائر أبناء الشعب 
العراقي من استيفاء حقوقهم بعيدًا عن أي لون من ألوان الطائفية وأما شكل نظام 
احلكم فيلزم أن حيدده الشعب العراقي بجميع أبنائه من خمتلف االعراق والطوائف 

وآلية ذلك هي االنتخابات العامة»)21(. 
العراق لشكل نظام احلكم       وهنا البد من االشارة ولو رسيعًا إىل تصور شيعة 
وطبيعة املرحلة التي ستيل سقوط نظام صدام ، من خالل بعض الدراسات والرؤى 
العراق احلقوق والضامنات( معلومات مهمة  بعنوان )شيعة  ، فقد أوردت دراسة 
عن طبيعة رؤية موقع الشيعة يف شكل نظام احلكم يف العراق وطبيعته بعد سقوط 

نظام صدام جاء فيها:

      إن االساس هو بناء دولة مستقرة يتداول فيها السلطة سلميًا بواسطة العمل 
املشرتك وقيام حكومة مؤقته وإجراء انتخابات بإرشاف االمم املتحدة واعتامد مبدأ 
اختيار  يف  الشعب  رأي  واحرتام  االنتخابات  طريق  عن  للسلطة  السلمي  التداول 
حتقيق  ثم  ومن  سليم  عراقي  جمتمع  لبناء  السبيل  هو  وهذا  املستقبلية  احلكومات 
مقبولة  االمور  وهذه   ، والواجبات  احلقوق  يف  باملساواة  وغريهم  الشيعة  مطالب 
متحرر  عراقي  انسان  لبناء  متقدمة  مرحلة  وهي  واملحيل  العاملي  العام  الرأي  لدى 
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، ونعتقد يقينًا أن الشيعة بالرغم من كوهنم االكثرية املطلقة فاهنم يسعون لتحقيق 
املساواة مع االخرين يف فرص احلياة والتقدم ومشاركة اخواهنم أهل السنة يف الرساء 
والرضاء يف وطن اليوجد فيه أسياد وعبيد ومواطنون من الدرجة االوىل وآخرون 
 ، العراق  ثروات  االستحواذ عىل  اىل  الشيعة اليسعون  وان   ، الدنيا  الدرجات  من 
بل هدفهم االسمى توزيع تلك الثروات بشكل متساوى لتحقيق التطور املتكافئ 

لعموم العراق ، أي تأمني العدالة االجتامعية بأفضل صورها)22(.

ولكن عىل الرغم من ذلك فإن الشيعة كلام تبنو برناجمًا وطنيًا يدعو إىل مصلحة 
للخارج)23( ،  والتبعية  والعاملة  بالطائفية  السني  واملجتمع  الدولة  أهتمتهم  املجتمع 
املتمثلة بكالم بريمر حول توجس  النظر االمريكية  يتطابق مع وجهة  الرأي  وهذا 
يف  االكرب  احلافز  الشيعة  لدى  أن  االمريكية  االدارة  تناست  لقد   ، واالكراد  السنة 
املستفيدين  فهم   ، االنسان  وحقوق  الديمقراطية  عىل  احلصول  أجل  من  الضغط 
استفادة مبارشة من أية حركة باجتاه الديمقراطية وحقوق االنسان يف البلدان التي 
يعيشون فيها ، إال أهنم الضحايا الرئيسيون لغياب تلك احلريات ، ولكن الواليات 
املحدة جفلت من االغلبية الشيعية يف العراق حتى قبل أن تتمكن تلك االغلبية من 

الوصول اىل السلطة)24(.  

     البد من التأكيد عىل أمهية أن يكون املرشوع عراقيًا وطنيًا يف خطابه السيايس 
االخوة  اطار  يف  بوجودهم  ويعرتف   ، اجلميع  حقوق  وحيرتم  املستقبلية  ورؤيته 
االسالمية والوحدة الوطنية ، وإن التدخل االمريكي يف العراق مل يزد الوضع إال 

تعقيدًا)25( .
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ويف اخلامس عرش من حزيران 2004 أصدر السيد السيستاين فتوى بوجوب 
كتابة دستور دائم من قبل عراقيني ُينتقون بانتخابات وطنية مبارشة ، وهنا أعرتض 
اجلانب االمريكي بأن تلك الفتوى ستفرض حدوث تأخري طويل يف إعادة السيادة 
اىل العراقيني ، واملناخات السياسية يف العراق وامريكا وبريطانيا ال توافق عىل هذا 

التأخري)26(.

ثالثًا:السيد السيستاين واحلكومة العراقية املؤقتة

     تشكلت احلكومة العراقية املؤقتة يف 31 آيار 2004 لتحل حمل سلطة االئتالف 
املؤقتة وجملس احلكم يف العراق ، وبدأت بإدارة شؤون العراق حتت إرشاف الواليات 
املتحدة األمريكية إىل أن حلت حملها احلكومة العراقية االنتقالية يف 3 آيار2005، 
العربية  واجلامعة  األمريكية  املتحدة  الواليات  نحو  هبا  معرتفًا  احلكومة  وكانت 
أحتفظت  املتحدة  الواليات  ولكن   ، للعراق  رشعي  ممثل  األخرى  الدول  وبعض 
بصالحيات واسعة يف العراق ، وهي صاحبة القرار أثناء مدة احلكومة املؤقتة ، ويف 
معرض جوابه عىل سؤال وجه إليه يوم 1حزيران 2005حول احلكومة املؤقتة التي 

تشكلت بمساعي السيد االخرض االبراهيمي أجاب مكتب السيد السيستاين:

      «إن سامحة السيد سبق وأن أكد مرارًا رضورة أن تكون احلكومة العراقية ذات 
العراقي بصورة  الشعب  أبناء  فيها  يشارك  نزهية  انتخابات حرة  منبثقة من  السيادة 
عامة ، ولكن السباب معروفة تم استبعاد خيار االنتخابات ، فبني مماطلة وتسويف 
وممانعة وختويف انقىض الوقت وقرب موعد الثالثني من حزيران الذي يفرتض أن 
يستعيد فيه العراقيون السيادة لبلدهم ، وهكذا آل االمر اىل التعيني لتتشكل احلكومة 
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اجلديدة من دون أن حتظى بالرشعية االنتخابية ، فضاًل عن انه مل يتمثل فيها مجيع 
رشائح املجتمع العراقي وقواه السياسية بصورة مناسبة ، ولكن مع ذلك فاملؤمل أن 
تثبت هذه احلكومة جدارهتا ونزاهتها وعزمها االكيد عىل اداء املهام اجلسيمة امللقاة 

عىل عاتقها وهي:

السيادة  العراقيني  باستعادة  الدويل  االمن  جملس  من  واضح  قرار  1-استحصال 
السياسية واالقتصادية  عىل بلدهم سيادة كاملة ، غري منقوصة يف أي من جوانبها 

والعسكرية واالمنية ، والسعي البليغ يف إزالة آثار االحتالل.

2-توفري األمن يف ربوع البلد ووضع حد لعمليات اجلريمة املنظمة وسائر االعامل 
االجرامية.

3-تقديم اخلدمات العامة للمواطنني وختفيف معاناهتم فيام يمس حياهتم اليومية.

4-اإلعداد اجليد لالنتخابات العامة وااللتزام بموعدها املقرر يف بداية العام امليالدي 
القادم ، لكي تتشكل مجعية وطنية ال تكون ملزمة بأي من املقرارات الصادرة يف ظل 

االحتالل ، ومنها مايسمى بقانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية.

إن احلكومة اجلديدة لن حتظى بالقبول الشعبي ، إال إذا أثبتت بخطوات عملية 
واضحة أهنا تسعى بجد وإخالص يف سبيل إنجاز املهام املذكورة ، وفق اهلل اجلميع 

ملا حيب ويرىض»)27(. 
       إن أهم مادل عليه النص السابق هو عدم ثقة السيد السيستاين باجلانب االمريكي 
مصلحة  اىل  لسياستهم  نرصًا  االمريكان  الساسة  اعتقده  ما  لتحويل  والسعي   ،
الشعب العراقي ، وإستيعاب احلكومة العراقية املؤقتة التي رعى االمريكان تشكيلها 
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، من خالل تكليفها بعدد من املطالب تكون رشطًا لقبول الشعب هبا إن نجحت يف 
تنفيذها ، مع تأكيد أن تلك احلكومة غري ممثلة جلميع فئات الشعب العراقي ومل تأت 

من طريق االنتخابات.

     لقد كان السيد السيستاين يرفض بإستمرار أي سلطة غري منتخبة ومل يعطها 
الصالحيات ، ورفض تعيني احلكومة املؤقتة جملس كتابة الدستور الذي اليوجد أي 
ضامن أن يكون مطابقًا ملصالح الشعب العراقي ويعرب عن هويته الوطنية واالسالمية 
والقيم االجتامعية النبيلة ، لذا فالبد من إجراء انتخابات عامة)28( ، كام إن احلكومة 
جيب أن تكون منبثقة عن إرادة أغلبية الشعب وأن حترتم دين االغلبية ، وتأخذ بقيمه 

والختالف يف قراراهتا شيئًا من أحكامه)29(.

     وعىل الرغم من تعقد املشهد السيايس يف العراق يف مرحلة مابعد االحتالل 
وحماولة الواليات املتحدة فرض أجندات خمتلفة بوسائل عدة مستغلة وجود قواهتا 
االمور بحكمة  دفة  السيستاين  السيد  أدار  فقد   ، واقع  كأمر  العراقية  االرايض  عىل 
يتفاوض أو حتى يتصل مع  أو   ، السياسة االمريكية  أمام  وحنكة دون أن يرتاجع 
تلك االدارة أو يلتقي من يمثلها ، رغم أن الكثري من اجلهات حاولت بث االخبار 
السيستاين كان عىل عالقة بسلطات االحتالل ، يف  السيد  بأن  وتشويش االوضاع 
حماولة إلجياد مكسب يلمع صورة االحتالل االمريكي للعراق أمام العامل والرشق 
االوسط ، وُيظهر أن سلطة االئتالف املؤقت قد حققت نجاحًا يف كسب قوة مهمة 
يف العراق ، وقد أدعى بريمر أنه تبادل مع السيد السيستاين 30 رسالة)30(. ولكنه مل 
يذكر أي واحدة منها يف مذكراته ، أو ينرشها عىل االقل يف قسم املالحق الذي اقترص 

عىل بعض الصور العادية)31(.  
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الواليات  بني  االسرتاتيجي  التعاون  اتفاقية  من  السيستاين  السيد  رابعًا:موقف 
املتحدة االمريكية والعراق عام 2008 

الوزراء  ورئيس  بوش  جورج  الرئيس  وقع  االول2007  26ترشين  بتاريخ 
العراقي نوري املالكي اتفاقية غري ملزمة لتحديد العالقات االمريكية العراقية ومتهد 
البلدين ،  الجراء حمادثات رسمية يف العام 2008 حتدد العالقة االسرتاتيجية بني 
واملتوقع ان تتضمن وجودًا طويل االمد للقوات االمريكية يف العراق ، وتؤدي إىل 

إخراج العراق من الفصل السابع عام2008)32(.

إن من أهم اسباب عقد تلك االتفاقية هو أهنا ستخرج العراق من طائلة البند 
السابع الذي خضع له منذ عام 1990 بعد الغزو العراقي للكويت ، اذ إنَُّه من املؤكد 
أن الواليات املتحدة املهيمنة عىل جملس االمن الدويل لن تسمح بإخراج العراق من 

الفصل السابع)33( مامل تضمن مصاحلها باتفاقية طويلة االمد يف العراق)34(. 

لقد أطلق السيد السيستاين مجلة من املحاذير إزاء هذا املخطط املثري للشكوك ، 
يف الوقت الذي أكد فيه الساسة العراقيون أن بنود االتفاقية ركزت عىل وضع احللول 
غسيل  قضية  ومعاجلة  التضخم  ومشاكل  االقتصادي  الوضع  الصالح  املناسبة 
االموال وحل مشاكل املياه وإهنا اي االتفاقية االسرتاتيجية ستضم خمططات البنية 
، وعىل  توقيع االتفاقية  التي تيل  العراق يف االربع سنوات  االساسية إلعادة إعامر 
التأكيدات فقد حذر السيد السيستاين احلكومة العراقية من توقيع  الرغم من تلك 
االتفاقية االسرتاتيجية طويلة األمد مع الواليات املتحدة يف إشارة إىل أهنا ُتعقد بني 
إىل  السيستاين  السيد  ، ومن اجل ذلك دعا  بلد حمتل ودولة متارس هذا االحتالل 
االستعانة بخرباء عراقيني وأجانب لدراسة الثغرات املوجودة يف نص االتفاقية قبل 
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توقيعها بالنظر لتعلقها بحارض االجيال العراقية ومستقبلها، ملا هلا من مساس مبارش 
وغري مبارش بمصالح الشعب العراقي العليا بكل قومياته وأطيافه وأديانه ، وجاء 
التحذير عىل لسان معتمد السيد السيستاين الشيخ عبداملهدي الكربالئي يف مدينة 
كربالء يف خطبة اجلمعة يف 14 آذار 2008 من خطورة االستعجال يف عقد االتفاقية 
السابع  التداولية يف بغداد يف  تبدأ اجتامعاهتا  التي  العراقية االمريكية  االسرتاتيجية 
والعرشين من شباط ، إن هذا التحذير يرجع إىل أن االتفاقية ستحكم العالقة طويلة 
االمد بني العراق الذي مازال حمتاًل وبني الواليات املتحدة التي مازالت متارس هذا 
االحتالل ووصفها باهنا إتفاقية دولية ستعقد وفق االعراف الدولية وعىل الطرفني 
العراقي وال  الشعب  إتفاقية ضامنة ملصلحة  تكون  أن  يستلزم  ، وهذا  هبا  االلتزام 
تشكل خطرًا عىل حارضه ومستقبله ألهنا ستلزم االجيال املقبلة هبا ، وهلا أثر مبارش 

عىل حارض العراقيني ومستقبلهم سلبًا أو اجيابًا بحسب ماستكتب بنودها)35(.   
 

    خامسًا:أهم معامل سياسة السيد السيستاين يف مرحلة ما قبل فتوى الدفاع الكفائي 

1-كان املشهد السيايس واالمني يف العراق بعد عام 2003 يف غاية التعقيد ، وقد 
االمنية  والفوىض   ، احلساسة  السياسية  املشاكل  مع  بحذر  السيستاين  السيد  تعامل 
كالعمليات التي طالت املدنيني االبرياء يف أغلب املدن العراقية ، والدعوة اىل التسامح 
مقابل  يف  العراق  يف  السالم  عىل  مبني  وطني  واقع  لفرض  حماولة  يف  العنف  ونبذ 
التفجريات التي كانت تزهق أرواح العرشات يوميًا ، فضاًل عن التهجري واستهداف 
 ، الوافدة  االنتحارية  العمليات  أن  يدرك  السيستاين  السيد  وكان   ، التحتية  البنى 
اجلامعات  تلك  سعي  إطار  ضمن  تأيت  املتشددة  االرهابية  العراقية  واملجموعات 
الشعال حرب أهلية ، لذا فإن الرد االنسب هو أن تقوم القوات احلكومية النظامية 
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بالتصدي لتلك العمليات بجدية أكثر وحرفية ، وتوفري األمن لكل العراقيني.  

حمتلة  قوات  بوصفها  االجنبية  القوات  مع  بحذر  السيستاين  السيد  تعامل  2-لقد 
بموجب قرار االمم املتحدة ذي الرقم1483 ، ومل يشجع عىل العنف ومحل السالح 
ضد تلك القوات حتى يف ذروة الرفض الشعبي الذي اختذ طابعًا مسلحًا يف عدد 
من املدن العراقية ، ورأى أن احلل يكمن يف خروج تلك القوات خارج املدن ، وأن 

تتوىل القوات العراقية حفظ االمن.

3-هتذيب العمل السيايس واالمني ، معتربًا تغيري النظام القمعي السابق عىل 
يد الواليات املتحدة فرصة مؤاتية القامة دولة مؤسساتية تعتمد عىل دستور مكتوب 
وانتخابات برملانية من شأهنا أن ختلق أجواء مناسبة للتعايش السلمي واالعرتاف 
بالتعددية السياسية والدينية ، إذ أن التعجيل بالتحول املدين والدستوري من شأنه 
أن حيقق دولة مدنية ديمقراطية حيكمها من ينتخبهم الشعب بالطريقة املعروفة يف 

البلدان املتقدمة)36(.      
 

سادسًا:السيد السيستاين يف مراكز البحث االمريكية /معهد واشنطن)37( انموذجَا

السيستاين  السيد  شخصية  تعرف  ان  االمريكية  البحث  مراكز  حاولت  لقد 
االدارة  عليها  تسري  أن  جيب  التي  السياسة  رسم  لغرض  مفصلة  دراسة  ودراسته 
االمريكية يف التعامل معه ، وقد تناولنا يف هذا اجلزء من البحث أنموذجًا من تلك 
الدراسات والذي محل عنوان)السيستاين املرجع التقليدي األخري( ، وتكتسب هذه 
الدراسة أمهية كبرية نظرًا ملا هلذا املركز من تأثري كبري يف بناء تصورات وتقديم آراء 
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تؤثر يف صياغة السياسة اخلارجية االمريكية نحو منطقة الرشق االوسط ، فضاًل عن 
االمهية النسبية التي يتمتع هبا معهد واشنطن ألن أغلب تصوراته تعكس املصالح 
أكاديمي  بحث  مؤسسة  اليمثل  تأسيسه  ومنذ  واشنطن  معهد  ان  اذ   ، االرسائيلية 
االمريكية  والسياسة  االوسط  الرشق  يف  التطورات  دراسة  يف  املوضوعية  تتوخى 
من  االوسط  الرشق  يف  املستجدات  تأويل  عىل  تعمل  مؤسسة  هي  بل   ، نحوها 
أجل وضع تصورات وأفكار تؤثر يف السياسة االمريكية نحو املنطقة بصورة ختدم 

املصالح االرسائيلية)38(.   
    

The Last Marja

Sistani and the End of Traditional

Religious Authority in Shiism

املرجع األخري

السيستاين وهناية السلطة الدينية الشيعية

خلحي  مهدي  اجلنسية  االمريكي  االيراين  الباحث  الدراسة  هذه  كتب        
Mehdi Khalaji)39( ، عام 2006وهتدف إىل فهم وتقييم مرجعية السيد السيستاين 
 ، االخرية  التقليدية  املرجعية  الكاتب  رأي  يف  متثل  التي  املرجعية  تلك  ومابعد   ،
ويقصد الكاتب بـ)املرجع التقليدي االخري( هو املرجع الذي اليتدخل يف السياسة 
التي  االحداث  أثبتت  وقد   ، املرجعية  تلك  تفكيك  كيفية  هو  أهدافها  أهم  ومن   ،
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شهدهتا السنوات املنرصمة اخلطأ الكبري والوهم الذي وقع فيه الكاتب ، وسنتناول 
االمريكية-االرسائيلية  للرؤية  نموذجًا  بوصفها  الدراسة  هذه  من  مقتطفات 
الرؤية  لتتغري طبيعة   ، الكفائي عام 2014  الدفاع  فتوى  قبل  الدينية  املرجعية  عن 
االمريكية واسرتاتيجيتها جتاه السيد السيستاين وفتوى الدفاع الكفائي نظرًا للنتائج 
انتصارات  وحتقيقه  الشعبي  احلشد  هو  مسلح  كيان  ظهور  من  عليها  ترتبت  التي 

غريت العديد من املعادالت.

       يقول الكاتب «السيستاين قد يكون املرجع الشيعي التقليدي الوحيد ليس 
يف العراق فحسب ، بل يف العامل ، إذ مل تكن وظيفة املرجع كام كانت يف السابق ، كام 
إن البيئة التي حتدد السياسة االمريكية سوف تتغري يف ما بعد حقبة املرجع التقليدي 
ستشهد تسييس الشبكة الدينية الشيعية ، وتعزيز قوة ونفوذ النظام االيراين خارج 
حدوده ، فآية اهلل عيل احلسيني السيستاين يف النجف هو املرجع االعىل مع أكرب عدد 

من االتباع أي )املقلدين(»)40(.

        «عىل الرغم من أن الغزو االمريكي يف العراق كان له الدور الرئيس يف 
وفاة  قبل  العراق حتى  إنشاء سمعته خارج  تم  فيام  العراق)41( ،  له خارج  الرتويج 
أستاذه السيد أيب القاسم اخلوئي عام 1992 يف عهد صدام الذي تم خالله تدمري 
كافة املؤسسات السياسية واالحزاب واملجتمع املدين ، حتى املعهد الديني )احلوزة 
العلامء  العديد من  فهاجر   ، أزمة حتت قسوة وضغط احلكومة  العلمية( وقعت يف 
العراقيني وااليرانيني إىل إيران خملفني وراءهم  جمموعة صغرية من الطلبة واالساتذة 
، والذين عانوا من انعدام تام يف احلرية ، وخاصة بعد أن وضع السيد اخلوئي والسيد 
السيستاين حتت االقامة اجلربية ، وعندما أطاح التحالف الدويل بنظام صدام مل تكن 
هنالك يف العراق مجاعة سياسية أو شخصية موثوق هبا ، لذا نجح السيد السيستاين 
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بجذب االنتباه الدويل إليه ، وأصبح ما يقوله أو يكتبه يأخذ طريقه إىل احلياة السياسية 
يف العراق )42( ، وإن دوره مهم جدًا يف عراق مابعد صدام سواء يف تقديم املشورة 
لقرارات احلكومة وخاصة يف كتابة الدستور واالستفتاء عليه واالنتخابات ، أو يف 

هتدئة التوترات الطائفية )43(.

     أما أتباع السيستاين فتبلغ نسبتهم قرابة 80% من الشيعة ، أما النسبة املتبقية 
سعيد  وحممد   ، لبنان  يف  اهلل  فضل  حسني  حممد  مثل؛  اخرى  مراجع  يتبعون  فاهنم 
النجف ، وحممد  الباكستاين يف  النجفي  الفياض ، وبشري  احلكيم ، وحممد اسحاق 
، ويوسف صانعي  ، ولطف اهلل صايف  الشريازي  ، ونارص مكارم  النكراين  فاضل 
، وعبدالكريم موسوي االردبييل ، وموسى شبريي ، و وحيد خراساين ، و حممد 
جواد التربيزي ، و حممد تقي هبجت ، وحسني نوري مهداين ، وصادق الشريازي ، 
وصادق روحاين يف قم ، وعيل خامنئي املرشد االعىل وقائد اجلمهورية االسالمية يف 
طهران. واآلن ماهو املغزى من عدد أتباع املرجع ومعاين ذلك العدد دينيًا واجتامعيًا 
وسياسيًا ، وآثار ذلك.إن جزءًا كبريًا من هذه الدراسة مكرس لفحص شبكة رجال 

الدين الشيعة يف الرشق االوسط)44(.
السيد السيستاين يف النجف االرشف

       يوجد ثالثة مراجع آخرين يف النجف االرشف اىل جانب السيد السيستاين 
هم : السيد حممد سعيد احلكيم)45( حفيد حمسن احلكيم ، وحممد اسحاق الفياض)46( 
جاندهار  يف  املولود  النجفي)47(  وبشري   ،  1949 عام  بافغانستان  غزنة  يف  املولود 
قائمة عىل أساس االحرتام  الثالثة  باملراجع  السيستاين  باهلند عام 1942، وعالقة 
، ومع ذلك فإنه يتشاور معهم يف بعض القضايا الرئيسة التي ختص احلوزة العلمية 
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املرجعية  تكن  ومل   )48( النهائي  القرار  يتخذ  النهاية  يف  ولكنه   ، السيايس  الوضع  أو 
قادرة عىل االنتشار يف العامل إال بعد وصول أول وسائل االتصال املتمثلة بالتلغراف 
، وكانت أول مرجعية تتجاوز حدود العراق هي مرجعية السيد حمسن احلكيم التي 

كانت قادرة عىل االنتشار يف العامل)49(.

        أما لقاءات السيستاين بالناس ورجال الدين فتقارب الساعة الواحدة ، وهي 
مقترصة عىل التحية البسيطة ، أما االسئلة السياسية فكان يرتدد يف االجابة عليها)50(, 
والحيبذ السيستاين زيارة الصحفيني له ، ومل جير مقابلة مع وسائل االعالم)51(، ومل 
السيستاين  وإن   ، أو صورتني  باستثناء صورة  له  بالتقاط صور  للمصورين  يسمح 
الذهاب اىل  السيستاين  السياسيني ، وعندما قرر  بالتعامل مع املسؤولني  غري مهتم 
لندن لتلقي العالج عام 2004 اقرتح منسق رحلته جواد الشهرستاين  رشوطًا عىل 
السيستاين ، قوات االمن جيب أن  الربيطانيني منها : الصحافيني حول  املسؤولني 
الوزراء  رئيس  ممثل  لقاء  الشهرستاين  وقد رفض   ، منه  عنه والتقرتب  بعيدة  تبقى 
الربيطاين للشؤون اخلارجية ، وعندما غادر السيستاين املستشفى أرسل أغلب القادة 
جواد  اخلامنئي  حالة  يف  السيستاين  أرسل  وقد   ، هتنئة  برقيات  العامل  يف  السياسيني 
الشهرستاين يف لقاء خاص لكي ينقل اليه تقديره اخلاص عن سؤاله عن صحته ، 
يف حني رد عىل باقي الشخصيات بربقيات شكر، ويربر ممثلو السيستاين إبتعاده عن 
االعالم بانه )رجل اهلل-aman of the Gad( ، وجيب أن اليظهر كزعيم سيايس 
، ويقال إنه اليثق بالصحفيني النه خيشى عدم نقل ترصحياته أو بث مقابالته بأمانة 
، ويبتعد السيستاين عن حياة الرتف ، فبيته بسيط ومتواضع ليس فيه ملسات معامرية 
وهندسية ، ويقع ذلك البيت املستأجر يف شارع صغري مقابل مسجد اهلندي الذي 
يبعد حوايل 200 مرت عن رضيح االمام عيل يف النجف ، ومنزل السيستاين املتواضع 
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السياسيني واملسؤولني  الزوار والنشطاء  يستقبل  ، وفيه  نفسه  الوقت  هو مكتبه يف 
احلكوميني. وقد أصبح ذلك الشارع الصغري مزدمحًا جدًا.

       لقد فقدت احلوزات العلمية االخرى حيويتها ونشاطها يف زمن صدام ، 
ولكن حوزة النجف االرشف ناضلت وثابرت بصعوبة كبرية للبقاء واحلفاظ عىل 
كياهنا)52( ، وكانت تتكون من 2500 رجل دين ، وحوايل 500 يف حوزة كربالء 

املقدسة وغريها من املعاهد الدينية الصغرية)53(.

السيستاين والسياسة

النظرية والتطبيق   

نظرية  تبنى  ، وهل  السيستاين  السيد  الكاتب عن سياسة  يسأل  البداية       يف 
سياسية معينة؟ ، وهل لتلك السياسة ارتباط بالتشيع أو هبدف معني ؟ ، بمعنى أنه 
كان ينظر اىل مذهب التشيع والسياسة بمنظار واحد ، قائاًل:»هل تبنى السيستاين أي 
نظرية حمددة بشأن التشيع والسياسة ، وهل جيب عىل السيستاين كمرجع ديني أن 
ُيعد املنظر للفقه الشيعي السيايس بداًل من السياسيني الشيعة؟ ، يف البداية عىل املرء 
أن يدرس ما إذا كان السيستاين هو املنظر لسيايس الشيعية ؟ أم إنه جمرد فقيه شيعي 
له تصوره اخلاص حول السياسة الشيعية؟» ، ويسرتسل الكاتب يف احلديث جميبًا 
عن تساؤله: «املنظر هو ذلك الشخص الذي يمكن أن خيلق اطارًا نظريًا جديدًا أو 
صياغة مفاهيم جديدة حتل حمل القديمة ، والسيستاين مل يضع نظرية جديدة حول 
وقد   ، املعارصة  الشيعية  الدولة  أسس  الذي  اخلميني  مثل   ، االسالم  يف  السياسة 
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حيض برشف تطوير الرشيعة وعالقتها مع احلكومة ، واخلميني الخيتلف جذريًا عن 
باقي املراجع لكنه اليزال متميزًا اىل حدٍ كبري من وجهة نظر معارصيه)54(.

السيستاين والسلطة املطلقة التي يتمتع هبا الفقيه الشيعي 

حتت هذا العنوان تعرض الكاتب اىل أنواع السلطات التي يامرسها مراجع الدين 
، وحدودها ، وأدلة كل منهم عىل رشعية تلك السلطة ، ثم يقارن بني تلك االدلة بال 
حيادية مع نقص كبري يف وضوح الرؤية واهلدف ، لقد اعتقدت واشنطن أن السيد 
السيستاين ينوي إقامة دولة عىل غرار نظام اجلمهورية االسالمية يف ايران)55( ، وهذا 
ما يفرس مقارنة الكاتب بني السيد السيستاين واالمام اخلميني يف أكثر من مناسبة ، 
أن  من  املتحدة  الواليات  الدراسة خشية  من  املوضع  هذا  الكاتب يف  رأي  وجيسد 
يكون رأي السيد السيستاين مشاهبًا لرأي االمام اخلميني يف نوع السلطة التي جيب 
أن يكون عليها الفقيه ، لذا اجتهدت معاهد الدراسات االمريكية يف معرفة طبيعة 

رأي السيد السيستاين حول هذا املوضوع. 

السلطة  تكون  قد  السيستاين  من  اخلميني  هبا  متيز  التي  الرئيسة  القضية  إن 
املطلقة للفقيه الشيعي التي متيز اخلميني من باقي املراجع ، أما السيد اخلوئي أستاذ 
السيد السيستاين فإن دليل السلطة التي لديه تستند اىل شؤون احلسبة الدينية)56( ، 
واالرشاف عىل االوقاف التي تبقى دون مالك أو مرشف والقضايا التي ينبغي أن 
حيكم فيها الفقيه ، وإىل جانب تلك احلاالت يعتقد السيد اخلوئي أن الفقيه ليست 
لديه أي نوع من أنواع السلطة ، ورأي اخلوئي ليس رؤية خاصة ختتلف عن وجهة 
النظر السائدة حول هذا املوضوع ، واملشكلة أن االختالف يف الرأي مايزال قائاًم ، 
لكن رأي بعض الفقهاء يف ممارسة السلطة أو االرشاف عىل شؤون العامة تستند إىل 
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دليل احلسبة)57( ، يف جماالت حمددة ودقيقة ويمكن توسيعها وفقًا لرأي املجتهد، وقد 
تكون النتائج غري معروفة)58(. 

      والسيد السيستاين باعتباره تلميذ السيد اخلوئي فهو يعمل برأي استاذه حول 
والية الفقيه حتى وإن مل يكتب كلمة واحدة هبذا الشأن ، فقد نرش بعض الفتاوى فيام 
يتعلق بوالية الفقيه ، ويرى أن والية الفقيه باملعنى التقليدي الذي يشري اىل شؤون 
احلسبة  ، فكل فقيه لديه سلطة)والية( ولكن يف حاالت أخرى من احلسبة التي هي 
الرغم من أن اخلميني  النظام االجتامعي ، وعىل  العامة والتي متثل ترابط  الشؤون 
الذي متثل والية الفقيه امتيازًا له وخمصصًا للفقيه األعلم واألكثر تقوى وورعًا)59( ، 

فإن السيستاين يرى قبول املجتمع للفقيه كمرجع)60(.

لقد   ، الدولة  السيستاين يف  السيد  رأي  الدراسة حول  من  مهم  اىل جزء  ننتقل 
تناول الكاتب فتوى السيد السيستاين بعد عام 2003 حول مفهوم الدولة وذكر أهنا 
ضمن اطار االدب الكالسيكي للشيعة دون أن يبني ذلك االدب االمر الذي أوقعه 
الدولة وقد  بناء  السيستاين حول  السيد  فتاوى  قيمة  بالتقليل من  يف خطأ كبري متثل 
عرب عن ذلك بقوله:» إن مصطلح الدولة يف فتاوى السيستاين ال يشري اىل أي يشء» 
، ثم ينتقل الكاتب اىل موضوع ذي صلة بفكرة الدولة أال وهو العالقة بني العلامء أو 
املراجع واحلكومات إذ يقول:» إن النظرية التقليدية لفقهاء الشيعة وخاصة يف القرون 
االربعة املاضية ، ومنذ ظهور االجتهاد يف االسالم الشيعي ُترك للمجتهد احلرية يف 
املركزية  احلكومة  كانت  كلام  وتارخييًا   ، اخلاص  والسيايس  االجتامعي  موقعه  صنع 
ضعيفة ، كان تدخل املجتهدين متواترًا بشكل أكرب ، ويف احلقيقة توجد عالقة بني 
قوة العلامء أو املجتهدين واحلكومة ، عىل الرغم من أن نظرية والية الفقيه تتيح للفقيه 
كاخلميني بناء احلكومة وأسلمتها وفق أطر نظرية دينية حتت سلطة الويل الفقيه»)61(.  
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املبحث الثاين

السياسة االمريكية جتاه مرجعية السيد السيستاين بعد صدور فتوى الدفاع الكفائي

أوالً:مقدمات أو مربرات صدور فتوى الدفاع الكفائي/جذور الظاهرة التكفريية 
يف العراق

       مل تصدر قبل فتوى الدفاع الكفائي من املرجعية الدينية يف 14/حزيران/2014 
دون مقدمات أو ، سواء عىل صعيد االحداث السياسية ام العسكرية ، بمعنى اهنا 
ملتابعة  نتيجة  انام جاءت   ، او غري منسجم مع سري االحداث  مل تات كحدثًا طارئًا 
املرجعية الدينية ملجمل االحداث التي مر هبا تاريخ العراق ومنطقة الرشق االوسط 

، وظهور تنظيم القاعدة ومن ثم ظهور داعش.

        يمثل اجلانب التارخيي جانبًا مهاًم يف هذا املوضوع ، إذ تعود جذور الظاهرة 
بعض  يشري  الصدد  هذا  ويف   ، فيه  السلفية  احلركة  جذور  إىل  العراق  يف  التكفريية 
الوهابية  العراق أسبق من احلركة  السلفية يف  الدعوة  السلفية أن  بتاريخ  املختصني 
، وقد ظهرت يف ثالث مناطق من العراق ؛ املوصل ، بغداد ، البرصة .كأن االمر 
يف  تتلمذ  عبدالوهاب  بن  حممد  أن  إىل  الدراسات  بعض  وتذهب   ، مدروسًا  كان 
املوصل عىل يد شيوخ السلفية هناك ومنهم الشيخ امحد اجلمييل عند زيارة حممد بن 
الفتن  عبدالوهاب للموصل عام 1756، وكان السلفيون يف تلك املرحلة يثريون 
الطائفية يف املوصل كأزمة النبي جرجيس الذي أنكر نبوته الشيخ امحد بن الكولة 
وأفتى بحرمة زيارة قربه ، وكان هذا الشيخ خيوض رصاعًا ضد الصوفية يف تلك 
املدينة ، واىل جانب رصاعهم ضد الصوفية واتباع الديانات االخرى ، كان للشيعة 
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التي  الدينية  الشعائر  السلفية هيامجون  ماكان شيوخ  فغالبًا  العداء  نصيب من ذلك 
كان يقوم هبا الشيعة يف املوصل كمواكب العزاء يف شهر حمرم ، وكانوا حيرضون والة 
املوصل ضد الشيعة كام حصل يف عهد الوايل سليامن باشا اجللييل )1796-1740( 
، الذي استجاب هلم ، لكن أهايل املوصل غالبًا ماكانوا يقفون بوجه تلك الفتن ، 
املوصل  السلفية االخرى يف  الشخصيات  ، ومن  الشافعية واحلنفية  وخاصة علامء 
يف القرنني التاسع عرش والعرشين ؛ عبداهلل النعمة)1874-1950( ، وعثامن الده 
حممد  وصديق   ، احلسو)1960-1890(  ووعبداهلل   ، يوجي)1941-1868( 
ونرش  نشاطهم  ممارسة  عىل  قادرين  غري  هؤالء  وكان   ، املالح)1946-1886( 
فكرهم لوال املناصب التي تولوها ، فمثاًل كان عبداهلل النعمه مديرًا ألول مدرسة 
اىل  نقل  الذي  احلسو  عبداهلل  وكذلك   ،  1911 عام  املوصل  يف  تأسست  إسالمية 

النارصية والبرصة وعمل هناك عىل نرش السلفية.

        أما يف بغداد فيعد عبدالعزيز بك بن عبداهلل بن نصيف الشاوي أول من نقل 
الفكر الوهايب اىل بغداد ، بعد أن أرسله وايل بغداد سليامن باشا أبو ليىل اىل الدرعية 
معقل عبدالعزيز آل سعود للتفاوض بشأن هتديد عبدالعزيز للوايل بدفع ديات جتار 
أمري  الوهابية  التجار  الئلك  قتل  أن  بعد  اخلزاعل  يد  النجف عىل  قتلوا يف  نجديني 
الشاوي متأثرًا  ، فعاد  الذين كان يزور رضيح االمام عيل )عليه السالم(  اخلزاعل 
بن  عيل  الشيخ  بغداد  يف  االخرى  السلفية  انتشار  مصادر  ومن   ، الوهايب  بالفكر 
وهذا  )1170-1237هـ/1756-1821م(،  السويدي  عبداهلل  بن  سعيد  حممد 
الرجل كان سلفيًا وله عالقة طيبة مع سليامن باشا وايل بغداد ، وكانت له مدرسة 
يدرس فيها السلفية ومن أشهر تالميذه أبو الثناء االلويس شهاب الدين حممود بن 
عبداهلل بن حممود بن درويش )1217-1802/1270-1853( صاحب تفسري 
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روح املعاين ، وقد هرب السويدي من بغداد اىل حلب بعد اهتاممه بالوهابية . أي 
إن الوهابية كانت جريمة يف العراق ُحياسب عليها القانون ، ثم برز آل اآللويس يف 
هذا املجال ومنهم أبو املعايل حممود شكري ين عبداهلل بن أبو الثناء االلويس ، وكان 
، وقد شن حربًا ضد  بن عبدالوهاب  تيمية وحممد  ابن  بكتابات  تأثر  لكنه  صوفيًا 
الشيعة والصوفية فنفي عىل إثرها اىل ديار بكر اىل جانب ابن عمه ثابت بن نعامن بن 
ايب الثناء االلويس ، والشيخ محد بن حممد العسايف ، ولكن عند وصوهلم اىل املوصل 
 ، بغداد  اىل  عادوا  ثم  عنهم  فعفا   ، العايل  الباب  لدى  هناك  السلفية  وجوه  توسط 
ثم اصبح عضوًا يف جملس املعارف أثناء االحتالل الربيطاين للعراق فنشط يف نرش 
املذهب السلفي ، من خالل جمموعة من املؤلفات التي تدعو اىل حرب الشيعة ومنها 
؛ )صب العذاب عىل من سب االصحاب( ، )السيوف املرشقة-خمترص الصواعق 
املحرقة( ، )التحفة االهلية( . ومن تالميذه االخرين الذين محلوا راية السلفية حممد 

هبجت االثري.

منترشًا  احلنبيل  املذهب  كان  التي  الزبري  السلفيون يف  تركز  فقد  البرصة  أما يف 
فيها، لذا كانت بيئتها خصبة النتشار السلفية والوهابية هناك ، فاستطاعت السلفية 
بناء املساجد واجلمعيات لنرش املذهب الوهايب ، حتى إن حممد بن عبدالوهاب درس 
عند الشيخ املجموعي يف الزبري ، وكان هناك معهد الدوحيس نسبة اىل دوحيس بن 
إىل  نسبة  النجادة  جامع  أسم  محل  مسجدًا  أسس  الذي  البكري  شامس  بن  عبداهلل 
السلفية  الشخصيات  ومن  املذكور،  املعهد  قرب  البرصة  اىل  املهاجرين  النجديني 
البرصية املهمة حممد العسايف بن محد بن حممد العسايف الذي كان مدرسًا يف املدرسة 
العادلية يف جامع عادلة خاتون حتى وفاته عام 1968 ومن أبرز تالمذته حممد امحد 
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الراشد)صالح عبد املنعم العيل( أحد ابرز شخصيات االخوان املسلمني العراقيني 
، ثم انتقلت السلفية يف العراق اىل مرحلة جديدة عىل يد عبدالكريم الصاعقة الذي 
كان أشد تطرفًا يف آراءه وفتاواه ضد السنة والشيعة ومنها أنه حرم الصالة يف مسجد 
ابو حنيفه النعامن ورضيح االمام موسى الكاظم )عليه السالم( ، وكان أكثر تناقضًا 
يرحب  نجده   ، العثامين  احلكم  يف  يناهض  الذي  الوقت  ففي  السياسية  موافقه  يف 
باالحتالل الربيطاين للعراق! ، وقد نال لقبه الصاعقة بسبب صحيفته التي أسهها 
السلفية  ، لكن أغلب رواد  ، وقد تويف عام 1959 بمرض الرسطان  عام 1911 

املعارصة يف العراق من تالمذته أو ممن تتلمذ عىل يد تالمذته)62(.

للشيعة  وبغضهم  بتطرفهم  الصاعقة  تالمذة  من  املعارصون  السلفيون  امتاز 
الكرخ وكان رشطيًا  ولد يف  الذي   ، السامرائي )2013-1936(  ومنهم صبحي 
خترج يف كلية الرشطة عام 1951 ، وأصبح معاونًا ملدير مرور بغداد وبعد تقاعده 
عام 1977 عمل مدرسًا للحديث يف جامعة بغداد ، لكنه منع بعد ذلك لعدم أهليته 
، ويف بداية الثامنينات سافر اىل مكة ودرس احلديث هناك ، ثم عمل إمامًا وخطيبًا يف 
جوامع السعودية وقطر ، وهذا يعني أنه عنرص مهم ، ثم سافر اىل باكستان ليدرس 
املرحلة  بدأت  لذا  والسعودية  قطر  يف  جدارًة  أثبت  قد  أنه  يبدو  ما  وعىل   ، هناك 
اجلديدة من إعداده ، وكان ُيدّرس يف جامع بّنية مادة احلديث  ، أما عالقته بالبعثيني 
فكانت جيدة ، فكان  ُيدّرس يف جامعة صدام للعلوم االسالمية التي ُأسست عام 
1989، اما موقفه من الشيعة فكان معاديًا وغاية يف التطرف ، وكان يكفرهم عالنية 
، وحيث تالمذته عىل قراءة كتب حمب الدين اخلطيب)63(، وكان يكذب عىل الشيعة 

وخيتلق االكاذيب «)64(.
دين  رجل  اىل  يتحول  مرور  رشطي  أن  كيف  الشخصية  تلك  طبيعة  نالحظ       
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سلفي، ويسلك هذا السلوك غري االخالقي يف االهتام والتلفيق والتزوير وما عالقته 
بحزب البعث إال دليل عىل أن ذلك العمل كان ممنهجًا ، وإن هناك حتالفًا بني البعث 
البعثيون  فقرر  التشيع فكريًا وعقائديًا  البعث عن مواجهة  بعد أن عجز  والوهابية 
املتواضع  ، وبرأيي  التشيع  اختيار عدو عقائدي جديد ملواجهة  أو من هم خلفهم 
ال يمتلك البعثيون ذلك الذكاء وهذا التخطيط ، بل من يقف خلفهم من الدوائر 

الغربية التي ترى يف شيعة العراق العدو االكرب الذي هيدد مصاحلهم.

العداء للشيعة وازدادت حدة  التاريخ املعارص ازداد  انه كلام اقرتبنا من         يبدو 
من  الطائي)2003-1933(  عدنان  وكان   ، التشيع  ضد  البعثية  الوهابية  اهلجمة 
أمثلة تلك اهلجامت الرشسة وهو أحد تالمذة السامرائي ، وهو من مواليد البرصة 
تتلمذ عىل يد الصاعقة والسامرائي ، وانتمى اىل االخوان املسلمني ، وكان هياجم 
الشيعة ويتهمهم باالنحراف عن االسالم ، وبعد عام 2003 ُأختري عضوًا يف جملس 
يدعو  فيها وكان  العلمية  اللجنة  السلفية ومسؤول  والدعوة  االرشاد  هيئة  شورى 
ثامنينيات  هناية  ويف   ، السابق   النظام  زمن  يف  أنه  بالذكر  اجلدير  ومن   ، اجلهاد  اىل 
القرن العرشين كانت مكتبات العراق مملوءة بكتاب معروفة باسم )التوحيد( أحد 
أشهر كتب حممد بن عبد الوهاب وأكثرها انتشارًا رغم أنه مل يكن بالكتاب القيم ، 
لكنه رواياته املغلوطة وتفسرياته املنحرفة وصغر حجمه جعلته أكثر الكتب املرشحة 
للرواج واالنتشار ، لذا قلام جتد مكانًا لبيع الكتب وال جتد منه نسخًا من هذا الكتاب 
حتى صارت تلك ظاهرة واضحة ، ويف بداية تسعينيات القرن العرشين بدأت آثار 
انتشار مثل هذه الكتب خصوصًا يف زمن احلصار االقتصادي تظهر للعلن من طريق 
الذي غزا مفردات  التشدد  ، ومن طريق  الوقت  التي كثرت يف ذلك  االشكاالت 
املتدينني يف العراق يف بداية التسعينات ومل يكن متوقعًا أن يكون هذا الفكر الذي 
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مثله كتاب التوحيد مشكلة عقائدية ذات طابع اجتامعي هبذا املستوى من اخلطورة.

        وبعد مرور عرش سنوات من العمل الدؤوب يف تأسيس خاليا لذلك الفكر 
الضال صار االمر واضحًا أن هنالك حتالفًا بني النظام البعثي والوهابية ، وأظهرت 
االعرتافات التي ُنرشت ملعتقلني يف بداية سقوط النظام السابق وجود تنسيق واضح 
اىل  حتول  قد  العراق  يف  البعثي  النظام  يقوده  كان  الذي  املخطط  وإن  الطرفني  بني 
هدف مشرتك للطرفني ، رغم ان املوقف الوهايب املعلن من النظام البعثي ورئيسه 
دخوله  بعد  املوقف  ذلك  وكان  االسالم  عن  ومرتد  كافر  نظام  هو  حسني  صدام 

للكويت عام1990.

        بعد عام 2003 متركز االرهابيون اجلدد يف أماكن عدة من العراق ، فامتألت 
البلد ومن حيمل  اىل هتك حرمة هذا  تدعو  التي  املؤلفات  االماكن بعرشات  تلك 
عقيدة خمتلفة عن عقيدهتم من طريق احلكم عليهم بالكفر والرشك وكانت الصفة 
التي تشرتك فيها تلك الكتب اهنا يف الغالب ملؤلفني جمهولني ، وال حتمل حمل الطباعة 
، وبسبب هذه اخللطة الغريبة بني االطراف املتصارعة صار الدفاع عن الدين يواجه 
مشكلة كبرية الن االمر مل يقترص عىل جمرد التصدي للعدوان من اخلارج وانام صار 
واعادت  متشددًا  طابعًا  اختذت  التي  الدينية  االفكار  بعض  ضد  الدين  عن  الدفاع 

الفكر املتصلب الذي ظهر يف بداية املئة االوىل للهجرة عىل يد اخلوارج. 

بالرصاع  تتعلق  أكرب  لعملية  غطاء  جمرد  كان  الوهايب-البعثي  التحالف  هذا 
الدين  وكان   ، تباعًا  مالحمه  ستتضح  املوضوع  وهذا   ، االوسط  الرشق  يف  الدويل 
واملذهب أحد أدوات ذلك الرصاع ، وصار الدفاع عن الدين امرًا واجبًا ، اىل جانب 
التصدي للعدوان اخلارجي ، ولكن املشكلة أن الدفاع عن الدين بالدرجة االوىل 
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ضد االفكار املنحرفة التي يستخدمها العدوان اخلارجي ، لقد تبني من هذا احللف 
نشوء  بمنع  تتمثل  أكرب  وغايات  اهداف  لتحقيق  غطاء  جمرد  العقائدية  القضية  أن 
قوى أو كيانات خمالفة ملصالح القوى الغربية ، فموقف التنظيامت االرهابية-البعثية 
من أغلبية الشعب وهم شيعة العراق يشبه إىل حد كبري مواقف الدول الكربى من 
يعلن عدم والئه وعداءه  هناك طرف  وليس   ، املرشوعة  الشعبية  التحرر  حركات 
للمصالح الغربية يف الرشق األوسط غري الشيعة فمواجهة تلك املصالح أو املطامع 
بمعنى أدق هي مواجهة للظلم والعدوان ، وال دور للمصالح واملنافع الشخصية 

دور يف حتديد مواقف الشيعة حتى يف أحلك االوقات)65(.
       لقد دأب التحالف الوهايب-البعثي يف العراق عىل تشويه صورة الدين ، وإظهاره 
لدى اآلخر بصورة مهجنة ، وقد كان هذا االسلوب من االساليب التي جلأت إليها 
، وقد ساعدت  معاد لالسالم  العامل من أجل خلق جو  الكربى يف  الدوائر  بعض 
بعض االعامل التي اصدرها املتطرفني عىل إعطاء مادة اعالمية لبعض تلك الوسائل 
يف الرتويج هلذا النحو من التصوير املشوه لالسالم ، وحتشيد الرأي العام ضد اخلطر 
 ، فقط  الدين  عىل  احلفاظ  ليس  الالزم  كان  هنا  ومن   ، االسالم  وهو  اال  املفرتض 
املتعمد من قبل دوائر االعالم غري  الرتويج  له بسبب  وانام اعادة الصورة احلقيقية 
املسؤولة والتي عملت متعمدة عىل إظهار الفعل الشنيع الذي صدر من قبل بعض 

االفراد عىل انه يمثل الدين الذي يدين به املسلمون يف العامل.

وما  يصدرها  ومن  بالفتوى  يتعلق  ما  االعالمي  التشويه  ذلك  امثلة  ومن 
مؤهالت من يصدرها وملاذا؟ ، فاالفتاء عند البعض جمرد عمل يقوم به بعض الناس 
وحفظوا  الزمن  من  قصرية  مدة  املتطرفني  االشخاص  بعض  لدى  دراستهم  بعد 
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بعض اآليات القرآنية التي تتحدث عن القتل والقتال ثم ينصب نفسه مفتيًا ، فصار 
االفتاء يف القنوات الفضائية عمل من ال عمل له ، فتحولوا اىل مادة للسخرية وتم 
إعامم الصورة الساخرة تلك عىل االسالم واملسلمني ، ومن هنا كان البد من إعادة 
التوازن إىل اإلفتاء الرشعي حتى ال تتلوث الوسائل التي متثل الدين فينجر ذلك عىل 

الدين وأهله)66(.

ثانيًا:السياسة االمريكية جتاه مرجعية السيد السيستاين بعد صدور فتوى الدفاع الكفائي

التقليد  مراجع  أعىل  من  صدرت  تارخيية  فتوى  بفعل  الشعبي  احلشد  ُأسس 
وأرضه  العراق  عن  للدفاع   2014 حزيران   13 يف  والعامل  االرشف  النجف  يف 
ومقدساته أي بعد ثالثة أيام فقط من سقوط املوصل بيد داعش ، وكانت الفتوى 
موجهة اىل كل من هو قادر عىل محل السالح للدفاع عن االرض واملقدسات واجبًا 
كفائيًا ، ومل تكن موجهة اىل الشيعة فقط ، بل إىل السنة أيضًا ألن املناطق التي إحتلها 
بعدد  االكتفاء  أي  كفائيًا  دفاعا  كانت  الفتوى  أن  ، ورغم  أغلية سنية  ذات  داعش 
متطوع  مليون  ونصف  مليونني  حوايل  إستجاب  أنه  إال   ، املطلوب  الغرض  حيقق 
املتحدة  والواليات  لداعش  عنيفة  صدمة  الرسيعة  االستجابة  تلك  كانت  وقد   ،

االمريكية وارسائيل)67(.

كان املوقف االمريكي من فتوى املرجعية سلبيًا منذ البداية، وكانت ال تتحرج 
من االفصاح عام يدور بخلدها بكل رصاحة وبال حياء ، إذ كانت الترصحيات خترج 
واهية  بحجج  متعللة  السيستاين  السيد  لفتوى  الرافضة  االمريكيني  املسؤولني  من 
به رئيس هيئة االركان االمريكية اجلنرال مارتن  الترصحيات مارصح  ، ومن تلك 
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ديمبيس يف إحدى املؤمترات الصحفية يف مبنى وزارة الدفاع االمريكية ، والتي هاجم 
فيها فتوى السيد السيستاين واصفًا إياها بأهنا مل تكن مفيدة ، وإهنا تعقد الوضع قلياًل 
، ولكنه أشار يف الوقت نفسه إىل أن الدعوة للمتطوعني تلقى استجابة)68(.نالحظ 
التخبط والتناقض يف آن واحد يف ترصحيات ديمبيس فهو يقول ان الفتوى غري مفيدة 

ولكنها تلقى استجابة.   

إن كالم ديمبيس يؤكد بأن املرجعية أسقطت حماوالت أقلمة الوضع العراقي، 
مقابل  العراقيني  عىل  الرشوط  فرض  إىل  والسعي   ، احلكومة  تشكيل  يف  والتدخل 
عرب  الصهيوين  الكيان  سبقه  بل  االول  هو  ديمبيس  هجوم  يكن  ومل  عنهم.  الدفاع 
اهلجامت  مع  للغاية  منسجاًم  املوقف  هذا  يأيت  واليوم   ، وترصحيات  مقاالت  عدة 
السياسة  إزدواجية  عىل  رصيح  مثال  إال  ماهي  الترصحيات  هذه  وان   ، الصهيونية 
الواليات  رصحت  طاملا  اذ   ، داعش  بمحاربة  يتعلق  وفيام  العراق  جتاه  االمريكية 
عىل  الكبري  وحرصها  الدينية  للمرجعية  السياسية  باحلنكة  وتكرارًا  مرارًا  املتحدة 
دماء ومصالح الشعب العراقي دون التمييز بينهم ، ويف منع حدوث الفتنة الطائية 

واحلرب االهلية)69(.  

الدينية واحلشد  املتنامي للمرجعية  الدور  املتحدة تراقب  لقد كانت الواليات 
الدينية  املرجعية  سياسة  باتت  لذا   ، الكفائي  الدفاع  فتوى  صدور  منذ  الشعبي 
واحلشد بعد مدة سنة ونصف تقريبًا شكل مأزقًا حقيقيًا لواشنطن يف ظل إداركها 
أن ذلك احلشد مكون من الشعب العراقي)70(  لكن الصدمة التي تلقتها الواليات 
املتحدة االمريكية من جراء االنتصارات التي حققتها فتوى الدفاع الكفائي جعلت 
املسؤولني االمريكيني يرصحون أمام وسائل االعالم بصورة متكررة بأهنم قلقون 

عىل مستقبل السنة يف العراق)71(. 
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مل تتمكن الواليات املتحدة من االستمرار باستهداف السيد السيستاين وفتوى 
الدفاع الكفائي بعد أن رأت حجم استجابة الشعب العراقي ، واالنتصارات الرسيعة 
السياسة  مهامجة  اىل  وانتقلت  السيستاين  السيد  بقيادة  الشعبي  احلشد  حققها  التي 
بشكل  استهدافه  خالل  من  الشعبي  باحلشد  واملتمثلة  الدينية  للمرجعية  اجلديدة 
مبارش وغري مبارش منذ االيام االوىل لتأسيسه من خالل التشوية االعالمي وتقليل 
حجم انتصاراته وتصويرها باهنا انتصارات غري مهمة ، أو ممارسة احلرب النفسية 
من طريق االعالم الغريب واخلليجي)72( ، وقد قامت القوات االمريكية باستهداف 
املبارش  االصطدام  تتجنب  كانت  لكنها   ، بالطائرات  مرة  من  أكثر  الشعبي  احلشد 
الدخول يف حرب جديدة ضد غريم تعرف حجم قوته  يكلفها  الذي قد  به االمر 
ومدى استعداده للقتال)73( ، وقد أكد رئيس كتلة بدر النيابية قاسم االعرجي)وزير 
الداخلية احلايل( :» إن إستهداف احلشد الشعبي هدف أمريكي مشرتك مع بعض 
أمراء احلرب من السياسيني غايتهم بقاء داعش وإطالة احلرب والتطاول عىل فتوى 

الدفاع الكفائي للمرجع االعىل السيد السيستاين»)74(.
         لذا رأت الواليات املتحدة توجيه سياستها جتاه احلشد الشعبي استهداف ممنهج 

عرب أساليب عدة منها:

قوات  الفتوى  صدور  بداية  منذ  املتحدة  الواليات  املتجاهل:جتاهلت  1-املوقف 
احلشد الشعبي ، وهذا يعني جتاهل الفتوى ، وكأن تلك القوات الوجود هلا ، لكن 
ذلك التجاهل مل يكن له تأثري كبري يف سري االحداث ، ألن احلشد الشعبي كان يستند 
اىل دعم املرجعية الدينية والشعب العراقي)75( ، وهذا يعني فشل االدارة االمريكية يف 
التعاطي مع الفتوى ويف كيفية مواجهتها ، وهذا ماظهر واضحًا يف االسلوب التايل. 
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الدين  صالح  معركة  يف  وانتصاراته:  الشعبي  احلشد  قدرات  قيمة  من  2-التقليل 
خرج التحالف الدويل من صمته والذي مل يشارك يف بداية املعركة النه كان يشكك 
يف قدرات احلشد الشعبي ويتمنى فشله ، وكان السبب يف ذلك اخلوف هو خشية 
الواليات املتحدة من ان حيقق احلشد انتصارًا ويثبت ان العراقيني بإمكاهنم حتقيق 
رسقة  حماولة  عىل  االمريكية  السياسة  ركزت  لذا   ، اليها)76(  احلاجة  دون  النرص 

االنتصارات التي حيققها احلشد ، أو التقليل من أمهيتها إن مل تتمكن من رسقتها.

أبناء  ضد  انتقامية  بأعامل عنف  بقيامه  الشعبي  احلشد  اهتام  السيايس:  3-التسقيط 
تلك املناطق ، وهنب وسلب وحرق داخل املناطق املحررة وهتويل ذلك إعالميًا ، 
ومن ثم املطالبة بعدم خوض احلشد الشعبي قتااًل يف تلك املناطق وخاصة االنبار 
بقدراته  االعرتاف  يعني  االنبار  بدخول  له  السامح  إن  كام   ، بإستهدافه  والتهديد 
القتالية ، ويف الوقت نفسه تسعى الواليات املتحدة الثبات تفوقها يف حماربة داعش 
، كام ان نجاح احلشد يف  املناطق)77(  النرص يف تلك  التي تريد حتقيق  ، أي إهنا هي 
أي معركة السيام االنبار بالتعاون مع العشائر السنية سيؤدي إىل مزيد من التدهور 
يف مكانة الدور االمريكي ، مثلام حصل خالل عمليات حترير بيجي وباقي مناطق 
وأثبتوا  املحلية  والعشائر  الشعبي  واحلشد  العراقي  اجليش  تعاون  عندما  تكريت 
قادة  أبرز  اكده أحد  ما  ، وهذا  الغطاء اجلوي االمريكي)78(  اىل  ليسوا بحاجة  أهنم 
احلشد الشعبي أبو مهدي املهندس)79( بقوله:» ان قوات احلشد الشعبي متكنت من 
طرق  أغلب  وقطعت  النرص  وجرف  الدين  وصالح  وتكريت  آمريل  مناطق  حترير 
طائرات  من  مساعدة  أية  دون  والرمادي  االنبار  حمافظة  بني  الرابطة  داعش  إمداد 
التحالف الدويل ، كام إن السفري االمريكي ستيوارت جونز يعمل جاهدًا للضغط 
ان فصائل احلشد هم  الشعبي ويقول  لتشويه صورة احلشد  العراقية  عىل احلكومة 



121

مليشيات ، وتعمل واشنطن كذلك عىل ضم أهل السنة اىل جانبها وحتريضهم عىل 
قوات احلشد لكي ال يتسنى لنا التعاون املشرتك لتحرير كافة االرايض املغتصبة من 
 ، البالد»)80(  لتقسيم  املقيتة  الطائفية  نواياها  عن  التغايض  اليمكن  وبالتايل  داعش 
ومن اجلدير بالذكر أن الواليات املتحدة ُأصيبت بخيبة االمل بسبب االنتصارات 
التي حققها احلشد الشعبي ، فقد كانت هنالك توقعات امريكية بسقوط بغداد يف 
أيام ، وهو سيناريو تبددت مالحمه بعد أن مسكت القوات العراقية واحلشد الشعبي 

زمام االمور يف حميط بغداد)81(.

 4-عدم اجلدية يف حماربة داعش يف إطار التحالف الدويل ملكافحة االرهاب ، بل إهنا 
مولت وقدمت الدعم اللوجستي لداعش وزودته باملعلومات االستخباراتية)82( ، 
وروجت أن مشاركة احلشد الشعبي يشكل خطرًا لسببني ؛ االول: إن ذلك سيطيل 
القوات  لدور  وتقويض  احتكاكات  من  تسببه  ملا  داعش  تنظيم  عىل  احلرب  أمد 
تضعف  فسوف  رقابة  دون  اجلامعات  هذه  عملت  اذا  أنه  هو  والثاين:   . الكردية 

استقالل العراق الهنا مدعومة من ايران)83(.

 5-ختوين احلشد الشعبي والتشكيك بدوره واهتامه بالتطهري العرقي لغرض تعطيل 
دوره يف حترير االنبار واملوصل ومها مدينتان تتميزان بموقعهام اجلغرايف ومكانتهام 
دور  وتصوير  ذلك  حول  واالنبار  املوصل  سكان  خماوف  وإثارة   ، االسرتاتيجية 
يف  الفوىض  من  املزيد  خلق  لغرض   ، االهلية   للحرب  كمؤجج  الشعبي  احلشد 

العراق)84(.    
تشكيل  من  عنها  ومانتج  االعىل  للمرجع  الكفائي  الدفاع  فتوى  شكلت  لقد        
أمام  نفسه  فرض  وعسكريًا  سياسيًا  واقعًا  لالنتصارات  وحتقيقه  الشعبي  احلشد 
االدارة االمريكية التي وجدت نفسها عاجزة عن التعامل معه ، فهي التستطيع أن 
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الدينية  املرجعية  متنع  أن  والتستطيع   ، نفسه  عن  الدفاع  من  العراقي  الشعب  متنع 
من إصدار الفتوى ، لذا وقفت املرجعية الدينية واحلشد الشعبي حائاًل أمام تنفيذ 
الواليات املتحدة سياستها يف العراق واملنطقة ، والخيفى أن الثابت االهم يف سياسة 
عن  فضاًل   ، عنها  والدفاع  مصاحلها  عىل  احلفاظ  هو  االمريكية  املتحدة  الواليات 
الدينية  املرجعية  التي اختذهتا  السياسة احلكيمة  اىل  ، وجتدر اإلشارة  محاية ارسائيل 
عىل  القادرة  الوحيدة  القوة  هي  الهنا  املتحدة  الواليات  جتاه  الشعبي  احلشد  وقادة 

إيذاء احلشد الشعبي سياسيًا واعالميًا وعسكريًا.

وعندما مل تتمكن الواليات املتحدة من تنفيذ سياستها املتمثلة بايقاف انتصارات 
احلشد الشعبي ، انتقلت إىل سياسة أخرى متثلت باثارة املخاوف من دور احلشد يف 
مرحلة مابعد داعش من قبيل ان احلشد سيحل حمل احلكومة يف إدارة امللف االمني 

، ألنه مرتبط بإيران)85(.
      وقد تصدت املرجعية الدينية لتلك السياسة وذلك الطرح بأن طلبت من احلكومة 
استيعاب قوات احلشد الشعبي يف االجهزة االمنية احلكومية ، ودلت االعامل التي 
قام هبا احلشد عقب انتهاء املعارك ودحر داعش عىل كذب وافرتاء االدارة االمريكية 
الدماء  ذلك  سبيل  يف  وبذل  حررها  التي  املناطق  من  إنسحابه  خالل  من  وذلك   ،
وقدم الشهداء ، وتسليمها اىل القوات احلكومية ، وساهم يف تعمري وترميم بيوت 

الفقراء والشهداء دون االستعانة باحلكومة.

       ولكن السبب االهم لدى الواليات املتحدة الذي جيعلها ختشى احلشد الشعبي 
وأمنها  املتحدة  للواليات  مناهض  بعضها  ان  القوات خاصة  تلك  نفوذ  هو حجم 
القومي ومصاحلها يف الرشق االوسط ، وخاصة بعد هزيمة داعش عىل يد القوات 
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العراقية من حشد وجيش ، وخشية الواليات املتحدة من أن يمال احلشد الشعبي 
الواليات  أقرت  وقد   ، التهديد  إىل  مصاحلها  ويعرض  داعش  خلفه  الذي  الفراغ 

املتحدة بأن تلك القوات قادرة عىل صد تنظيم داعش وهزيمته.

املقاتلة ضد داعش هلا سجل  القلق هو أن تلك الفصائل        ان سبب ذلك 
مشهود يف مواجهة االحتالل االمريكي ، وقد تسببت بعض فصائل املقاومة التي 
جندي   500 من  اكثر  بمقتل  تسببت  حيث  الشعبي  احلشد  لواء  حتت  انضوت 
أمريكي خالل تواجد القوات االمريكية يف العراق ، فضاًل عن مترس تلك الفصائل 
عن  فضاًل   ، االمريكية  للقوات  مواجهتها  خالل  من  كبرية  قتالية  خربة  واكتساهبا 
اعتامد تلك الفصائل أساليب حرب العصابات وامتالكها أسلحة متنوعة ، ومن ثم 
فهي قادرة عىل تغيري ميزان القوى لصالح العراق ، فضاًل عن قدرة تلك القوات 

عىل التأثري إقليميًا)86(. 

لقد أدت انتصارات احلشد الشعبي عىل داعش اىل بروز شخصيات مهمة باتت 
حمل تقدير كبري يف االوساط الشعبية العراقية ، وهي شخصيات متتلك مواقف مبدئية 
إىل  االمريكية  االدارة  تعرضت  لذا   ، العراق  يف  االمريكية  السياسة  جتاه  ومتشددة 
انتقادات شديدة من قبل مسؤولني امريكيني ألنه بحسب وجهة نظرهم إن إدارهتم 
تقدم مساعدات عسكرية اىل احلكومة العراقية وإن تلك املساعدات عادة ماتقع بيد 
فصائل املقاومة املنضوية حتت لواء احلشد الشعبي والتي تقودها تلك الشخصيات 
بل   ، معها  التعاون  واليصح  لسياستها  معادية  اهنا  االمريكية  االدارة  ترى  التي 
التي  الفصائل  مع  املعارك  قيادة  عن  إبعادها  وتفضل   ، داعش  وبني  بينها  وتساوي 

تقودها ، حتى وإن كان ذلك سيؤدي اىل تأخري حترير املدن من سيطرة داعش)87(.  
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   اخلامتة

1-ان سياسة الواليات املتحدة االمريكية جتاه مرجعية السيد السيستاين قبل فتوى 
اجلهاد الدفاعي مل تكن بتلك الرضورة التي صارت عليها بعد الفتوى.

2-كانت الواليات املتحدة تضن ان املرجعية الدينية لن تتدخل يف الشؤون السياسية 
، إال يف االمور العامة عند الرضورة القصوى ، وبالتايل فقد بنت االدارة االمريكية 

اسرتاتيجيتها يف التعامل مع الشان العراقي عىل هذا االساس.
3-بعد فتوى الدفاع الكفائي باتت الواليات املتحدة االمريكية متأكدة ان دور املرجعية 
الدينية السيايس اليمكن التكهن به، النه يقوم عىل اساس حفظ مصلحة البالد العليا 
اعتادت  التي  الضيقة  واملادية  السياسية  املصالح  وليس  متييز،  دون  الراقي  والشعب 

الواليات املتحدة التعامل معها عىل صعيد االحزاب السياسية واجلامعات االثنية.
4-اعتقدت الواليات املتحدة ان دور السيد السيستاين قبل فتوى الدفاع الكفائي 
هو دور حمدود ، لكنا باتت متأكدة بعد تلك الفتوى ان ذلك الدور واسع جدًا ومهم 

، وان دور املرجعية الدينية لن يعود كام كان.
5-ان السياسة االمريكية جتاه مرجعية السيد السيستاين بعد فتوى اجلهاد الدفاعي 
لن تعود اىل سابقتها ، ويف املستقبل ستحسب الواليات املتحدة االمريكية للمرجعية 

الدينية حسابًا سواًء اختذت املرجعية موقفًا أو مل تتخذ.
فتوى  ان  القول  لذا يمكن   ، تارخيها  فتوى مماثلة يف  االمريكية  االدارة  6-مل تشهد 

اجلهاد الدفاعي اربكت احلسابات االمريكية خاصة بعد االستجابة الكبرية هلا.

بشكل  االمريكية  السياسة  مبارش  وبشكل  واجهت  الكفائي  الدفاع  فتوى  7-ان 
مبارش ، واهنت مرشوع الواليات املتحدة االمريكية املتمثل بداعش والرامي يف احد 

جوانبه اىل تقسيم املنطقة.   
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 اهلوامش

1- حممد صادق اهلاشمي ، االحتالل االمريكي للعراق ومرشوع الرشق االوسط الكبري 

تداعياته ونتائجه ، ط3 ،مركز العراق للدراسات ، 2015 ، ص87.

أمريكي شغل منصب  ، ولد يف 6 حزيران 1946 هو سيايس  )دبيلو( بوش  2- جورج والكر 

قبل ذلك  ، وكان   )2009 – املدة )2001  املتحدة خالل  للواليات  الثالث واألربعني  الرئيس 

احلاكم السادس واألربعني لوالية تكساس خالل املدة)1995 – 2000(. خترج بوش من جامعة 

ييل يف عام 1968 ، وكلية هارفرد لألعامل يف عام 1975، عمل يف صناعة النفط. تزوج من ، 

ترشح ملجلس النواب األمريكي لكنه مل يفلح ، ُأنتخب بوش رئيسًا يف عام 2000 وحقق انتصارًا 

عىل منافسه الديمقراطي آل غور، ليصبح الرئيس الرابع الذي ينتخب وقد حصل عىل أصوات 

شعبية أقل من خصه ، ينتسب جورج بوش لعائلة سياسية بارزة ، فهو االبن البكر لباربرا وجورج 

بوش ، الرئيس احلادي واألربعني للواليات املتحدة ، ما جعله ثاين رئيس يتويل املنصب بعد والده 

، يف أعقاب رئاسة جون كوينيس آدمز. شقيقه هو جيب بوش احلاكم السابق لوالية فلوريدا ، الذي 

كان مرشحًا لنيل بطاقة احلزب اجلمهوري يف االنتخابات الرئاسية عام 2016.  وكان جده من 

أبيه بريسكوت بوش سيناتورًا من والية كونيتيكت.وعندما وقعت هجامت 11 سبتمرب اإلرهابية 

بعد ثامن أشهر من توليه ملنصب. اطلق بوش بام أصبح يعرفبـ)مبدأ بوش( الذي يمكن تلخيصه 

بـ: إطالق محلة ”احلرب عىل اإلرهاب“، وهي محلة عسكرية دولية شملت احلرب يف أفغانستان 

عام 2001 ، وحرب العراق عام 2003. كام عزز السياسات املتعلقة باالقتصاد والرعاية الصحية 

والتعليم ، وإصالح الضامن االجتامعي ، وقع عىل ختفيضات كبرية يف الرضائب ، وقانون باتريوت 

األدوية  ، وخمصصات  اجلزئية  للوالدة  اإلجهاض  وقانون حظر   ، أي طفل  ترك  وقانون عدم   ،

الطبية من ميديكري لكبار السن ، ومتويل برنامج اإلغاثة ملرىض اإليدز املعروف باسم )بيبفار(. 

 ، اإللكرتونية  واملراقبة   ، االجتامعي  والضامن   ، اهلجرة  حول  وطنية  مناقشات  واليته  وشملت 

يف  كريي  جون  الديمقراطي  السناتور  بوش  هزم   2004 عام  الرئايس  السباق  ويف   ، والتعذيب 
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انتقادات كبرية ومتزايدة من مجيع األطياف  انتخابات قريبة نسبيا بعد إعادة انتخابه تلقى بوش 

التحديات وسط هذا  ، وغريها من  كاترينا  العراق وإعصار  تعامله مع حرب  لطريقة  السياسية 

االنتقاد ، استعاد احلزب الديمقراطي السيطرة عىل الكونغرس يف انتخابات جملس الشيوخ عام 

2006 يف ديسمرب 2007، دخلت الواليات املتحدة يف فرتة ركود هي األطول بعد احلرب العاملية 

الثانية ، التي غالبًا ما يشار إليها باسم ”الركود الكبري“، مما دفع إدارة بوش للحصول عىل موافقة 

الصعيد  للبالد عىل  املايل  النظام  اقتصادية متعددة هتدف للحفاظ عىل  برامج  الكونغرس إلقرار 

الوطني ، كان بوش أحد أكثر الرؤساء متبذيب الشعبية يف تاريخ البالد ، بعد أن حصل عىل أعىل 

معدالت املوافقة الرئاسية املسجلة يف أعقاب هجامت 11 سبتمرب، وكذلك إحدى أدنى درجات 

تكساس  إىل  وعاد   ،2009 عام  يف  منصبه  بوش  2008،غادر  عام  املالية  األزمة  خالل  املوافقة 

Decision Points , حيث اشرتى منزالً يف بلدة كراوفورد. وكتب مذكراته بعنوان نقاط القرار

افتتح مكتبته الرئاسية يف عام 2013. وقد نالت رئاسته إحدى أسوأ استطالعات املؤرخني التي 

نرشت يف أواخر عام 2000 و 2010. لالطالع عىل تفصيالت أكثر ُينظر:

                                                                                   .George W.Bush , Decision Points, New York Time ,2010

3- حممد صادق اهلاشمي ، املصدر السابق ، ص83.

4- بول بريمر مواليد1941 عينه الرئيس األمريكي جورج بوش رئيسًا لإلدارة املدنية لإلرشاف 

يرأس  بريمر  بول  كان  املنصب  ذلك  تعيينه يف  وقبل  مايو2000،   6 العراق يف  إعامر  إعادة  عىل 

املساعدة  خدمات  تقدم  رشكة  وهي  وماكلينان،  مارش  لرشكة  تابعة  لألزمات  استشارية  رشكة 

اإلرهاب،  أو  االقتصادية  أو   ، الطبيعية  الكوارث  مثل  أزمة  أي  من  التعايف  أو  مع  التعامل  عىل 

الدبلومايس عام1966 حيث كان مسؤوالً سياسيًا، واقتصاديًا  كان بريمر قد انضم إىل السلك 

املدة بني عامي )1976-1979( كان  أفغانستان وماالوي ، ويف  ، وجتاريًا يف سفاريت بالده يف 

املساعد  منصب  توىل  كام   ، النرويج  يف  بأوسلو  األمريكية  السفارة  بأعامل  والقائم  للسفري  نائبًا 

األمريكي  الرئيس  ، ويف عهد  األمريكيني  اخلارجية  لستة من وزراء  واملساعد اخلاص  التنفيذي 
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السابق رونالد رجيان شغل بريمر منصب السفري لبالده يف هولندا مدة ثالث سنوات )1983-

1986(، ويف نفس العام عني مسؤوالً ملكافحة االرهاب يف وزارة اخلارجية األمريكية ، فعمل 

عىل تطوير وتنفيذ السياسات الدولية ملكافحة اإلرهاب التي تتبعها الواليات املتحدة ، كام كان 

كبري مستشاري البيت االبيض يف عهد الرئيس جورج بوش االب ، ومستشارًا لوزير اخلارجية 

، وبعد 23  التالية)1989-1986(  الثالثة  األعوام  اإلرهاب يف  بشأن  بيكر  األمريكي جيمس 

عامًا قضاها يف السلك الدبلومايس انضم بريمر إىل رشكة كيسينجر اسوشيتس عام 1989، وهي 

بريمر  السابق هنري كيسنجر عام . وحيمل  يرأسها وزير اخلارجية األمريكي  رشكة استشارات 

شهادة بكالوريوس من جامعة ييل ، وشهادة من معهد الدراسات السياسية التابع جلامعة باريس 

، ودرجة ماجستري من كلية إدارة األعامل بجامعة هارفارد.لالطالع عىل تفصيالت أكثر ُينظر : 

James Dobbins, Seth G. Jones, Benjamin Runkle, Sidd harth Mohan-

das, Occupying Iraq a history of the coalition provisional authority , 

NATIONAL SECURITY RESEARCH DIVISION , New York , 2009.

5- حياول بريمر ان يصور يف مذكراته ان املرجعية الدينية يف العراق تقترص سلطاهتا عىل اجلانب 

الديني فقط ، وهذه الرؤية متثل أساس السياسة االمريكية جتاه مرجعية السيد السيستاين. 

6- بول بريمر ، عام قضيته يف العراق ، ترمجة عمر االيويب ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، 2006 

، ص213.

7- املصدر نفسه ، ص214.

8- املصدر نفسه ، ص75.

9- النصوص الصادرة عن سامحته السيد السيستاين يف املسألة العراقية ، إعداد حامد اخلفاف ، 

ط1 ، دار املؤرخ العريب ، بريوت ، 2007 ، ص421.
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10- املصدر نفسه ، ص421.

11-  بول بريمر ، املصدر السابق ، ص215.

12- النصوص الصادرة....، املصدر السابق ، ص32.

13- بول بريمر ، املصدر السابق ، ص270-269.

14- املصدر نفسه ، ص270.

15- املصدر نفسه ، ص293.

16- املصدر نفسه ، ص307.

17- املصدر نفسه ، ص270.

18- املصدر نفسه ، ص272.

19- املصدر نفسه ، ص270.

20- املصدر نفسه ، ص272.

21- النصوص الصادرة....، املصدر السابق ، ص236.

22- جلنة الدفاع عن الشعائر احلسينية يف العراق ، شيعة العراق احلقوق والضامنات ، ط بال ، 

ت بال ، ص335-334.

23- Graham E. Fuller and Rend Rahim Francke, The Arab Shia: The 

Forgo�en Muslims, New York: Saint Martin’s Press, 1999, p.65.

24- جلنة الدفاع عن الشعائر احلسينية يف العراق ، املصدر السابق ، ص374.
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25- حممد باقر احلكيم ، حوارات ، ج2، ط بال ، مؤسسة دار التبليغ االسالمي ، ت بال ، 

ص242.

26- بول بريمر ، املصدر السابق ، ص287. 

27- النصوص الصادرة..... ،املصدر السابق ،  ص118-117.

28- املصدر نفسه ، ص222.

29- املصدر نفسه ، ص229.

30- بول بريمر ، املصدر السابق ، ص478.

31- ذكر بول بريمر يف أكثر من موضع من مذكراته وجود رسائل متبادلة بينه وبني سامحة السيد 

السييتاين عرب عدد من الوسطاء ، وإدعى أنه تبادل مع السيد 30 رسالة ، عرب )قناة خاصة( ، أو 

)مساعد السيستاين( ، أو )شخصية ثالثة( ، وكل هذه العبارات عبارات مبهمة اليفهم منها شيئًا 

، وقد رد حامد اخلفاف مدير مكتب السيد السيستاين يف بريوت وفند تلك االدعاءات، لالطالع 

عىل تفصيالت أكثر ينظر:حامد اخلفاف ، املصدر السابق ، ص439-424.  

التزام  والثقايف:  والدبلومايس  السيايس  النوايا(:1-املحور  )إعالن  الوثيقة  هذه  تضمنت   -32

الواليات املتحدة بدعم العراق يف املجاالت كافة ، ومحاية النظام الديمقراطي يف العراق ، ومحاية 

املجاالت  خمتلف  يف  العراق  بدعم  املتحدة  الواليات  :التزام  االقتصادي  الدستور.2-املحور 

االقتصادية ، ومساعدته يف االنتقال اىل اقتصاد السوق ، وتوفري املساعدات املالية والفنية ملساعدته 

يف بناء مؤسساته االقتصادية وبناه التحتية ، واعتبار العراق دولة أوىل بالرعاية من قبل الواليات 

املتحدة ، واملساعدة عىل إطفاء ديونه.3- املحور االمني : تقديم التزامات وتأكيدات للحكومة 

العراقية بردع أي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته ، ومساعدة احلكومة العراقية 

بمكافحة املجموعات االرهابية ويف مقدمتها القاعدة وحزب البعث  ، ودعم احلكومة العراقية 



أ.م.د.أسعد حميد أبوشنة

1٣0

يف تدريب وجتهيز وتسليح قواهتا املسلحة.لالطالع عىل تفصيالت اكثر ُينظر : نبيل حممد سليم 

، العالقات العراقية االمريكية عىل خلفية انتهاء أمد إتفاقية سحب القوات االجنبية من العراق 

، جملة دراسات دولية ، جامعة بغدد ، العدد47 ، 2011؛ منى حسني عبيد ، خلود حممد مخيس 

بنات- الرتبية  اتفاقية االطار االسرتاتيجي، جملة كلية  –االمريكية يف ضوء  العراقية  العالقات   ،

جامعة بغداد، املجلد27)3(، 2016.

33- مل خيرج العراق من طائلة البند السابع إال يف 8 كانون االول 2017 بموجب قرار جملس 

وزارة  موقع   ،  2017 االول  كانون   8 يف  املنعقدة   8126 رقم  جلسته  يف   2390 املرقم  االمن 

http://www.mofa.gov.iq/ab اخلارجية العراقية

السابع  البند  يف  واملنطقة-دراسة  العراق  يف  االمريكية  االسرتاتيجية   ، الباحثني  من  نخبة   -34

وسبل متكني املفاوض العراقي ، مركز العراق للدراسات ، 2008 ، ص10.

العراق  مركز   ، بال  ط   ، واملنطقة  العراق  يف  االمريكية  االسرتاتيجية   ، الباحثني  من  35- نخبة 

للدراسات االسرتاتيجية ، 2008، ص259-257.

بعد  الشعبي  واحلشد  السيستاين  العظمى  اهلل  آية  داعش  مواجهة  يف   ، الباحثني  من  نخبة   -36

أحداث املوصل ، ط1، مركز العراق للدراسات، 2016 ، ص82-80. 

 The Washington Institute for Near( األدنى  الرشق  لسياسة  واشنطن  37- معهد 

األمريكية  العالقات  جلنة  قبل  من   1985 يف  تأسس  أمريكي  بحث  معهد  هو   )East Policy

اإلرسائيلية املعروفة اختصارا بأيباك ويقع مقره يف واشنطن العاصمة بحسب موقعه اإللكرتوين 

، ُاسس لرتقية فهم متوازن وواقعي للمصالح األمريكية يف الرشق األوسط. وبتوجيه من جملس 

السياسة  صنع  يف  لإلسهام  واألبحاث  العلوم  توفري  أجل  من  احلزبني  كال  من  بارز  مستشارين 

األمريكية يف هذه املنطقة احليوية من العامل. ان اهلدف من تأسيسه كان دعم املواقف اإلرسائيلية 

من خالل قطاع األبحاث وكان مارتن انديك مدير قسم البحوث سابقًا يف جلنة الشؤون العامة 
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االرسائيلية االمريكية)آيباك-AIPAC( ، التي تعد من أبرز اجلامعات الضاغطة االمريكية املوالية 

الرسائيل .لالطالعا عىل تفصيالت اكثر ُينظر :

/h�p://www.washingtoninstitute.org/ar

38- حممد املرصي ، سياسات الواليات املتحدة يف منطقة الرشق االوسط ، جملة سياسات عربية 

، العدد7 ، املركز العريب لالبحاث ودراسة السياسات ، آذار 2014 ، ص57.

39- مهدي خلجي : ولد يف 21 أيلول 1973 كاتب إيراين أمريكي اجلنسية ، خبري الدراسات 

اإلسالمية واملحلل السيايس يف معهد واشنطن لسياسة الرشق األدنى منذ عام 2005، وهو اآلن 

إيران والشيعية يف الرشق األوسط. وقد ساهم كثريا يف  يركز عىل سياسة  املستوى  باحث رفيع 

اذاعة يب يب يس، صحيفة  الفاريس يف  الغارديان، والقسم  الكربى مثل صحيفة  وسائل اإلعالم 

واشنطن بوست، وصحيفة نيويورك تايمز. هو االن زميل معهد واشنطن  ، ثم يف راديو اوربا 

الشيعي من جامعة  الالهوت  الدكتوراه عن  نال شهادة   ، احلرة )راديو احلرية االمريكي حاليا( 

السوربون يف باريس.للمزيد:

  h�p://www.washingtoninstitute.org/ar

40- Mehdi Khalaji, The Last Marja Sistani and the End of Traditional 

Religious Authority in Shiism, p.v.

41- كيف روجت الواليات املتحدة ملرجعية السيد السيستاين خارج العراق ، وبأي طريقة؟ ، 

مل يذكر الكاتب ذلك! ، فلامذا اليكون من روج له وكالؤه خارج العراق ومقلديه ، الذين كانوا 

أكثر حرية يف احلركة من أمثاهلم داخل العراق، خاصة وإن الكاتب يناقض نفسه بعد هذا الكالم 

مبارشة عندما يقول إن سمعة السيستاين خارج العراق قد نشات حتى قبل وفاة السيد اخلوئي. 

42- يقصد الكاتب حجم العلوم التي حيملها السيد السيستاين.
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43- مل يتوان السيد السيستاين عن بذل اجلهود املضنية والصادقة يف سبيل وأد الفتنة الطائفية يف 

العراق ، وقد نجح يف ذلك عىل الرغم من تصاعد العمليات االرهابية منذ عام 2003 كإغتيال 

آب  يف  العراق  يف  املتحدة  االمم  ممثل  دميلو  ورسجيو   ، آب2003  يف  احلكيم  باقر  حممد  السيد 

يف  كشمولة  اسامة  السابق  نينوى  حمافظ  واغتبال   ،  ،  2004 آيار  يف  سليم  الدين  وعز   ،  2004

السيد  اغتيال  وحماولة   ،  2004 االول  ترشين  يف  اجليش  متطوعي  49من  وقتل    ،  2004 متوز 

عبد العزيز احلكيم يف كانون االول 2005 ، واغتيال قائد رشطة بغداد يف كانون الثاين  2005 

، لالطالع عىل تفصيالت اكثر ُينظر : حامد البيايت االرهاب يف العراق وخطورة انتقاله اىل دول 

املنطقة والعامل ، ط1، بغداد ، 2005.

44-Ibid, P.6-7.

45- هو السيد حممد سعيد نجل آية اهلل السيد حممد عيل بن السيد أمحد بن السيد حمسن بن السيد 

أمحد بن السيد حممود بن السيد إبراهيم )الطبيب( بن األمري السيد عيل احلكيم ابن األمري السيد 

مراد الطباطبائي.ولد عام 1934 يف مدينة النجف( هو مرجع شيعي معارص، ويعد واحدًا من 

كبار املرجعيات الدينية يف النجف. والثاين من كبار رجال الدين الشيعة يف العراق   ، يرقى نسبه 

اإلمام  بن  املثنى  احلسن  بن  الغمر  إبراهيم  بن  الديباج  إسامعيل  بن  طباطبا  إبراهيم  إىل  الرشيف 

احلسن بن عيل بن أيب طالب)عليه السالم(،هو السبط األكرب لسيد الطائفة ومرجعها اإلمام السيد 

أتم  أن  بعد   ، والده )    رسه(( خال  )قدس  احلكيم  االمام  وكان  رسه(   احلكيم)قدس  املحسن 

بتدريس  للدراسة احلوزوية رشع يف عام1968  العالية  السطوح  تدريس  السيد عدة دورات يف 

البحث اخلارج عىل كفاية األصول حيث أتم اجلزء األول منه عام1972 ، ويف نفس السنة بدأ 

البحث من مباحث )القطع( بمنهجية مستقلة عن كتاب الكفاية حتى أتم دورته األصولية األوىل 

ظروف  من  الرغم  عىل  والتأليف  التدريس  واصل  وقد  ثانية  أصولية  دورة  بدأ  ثم   ، عام1978 

يف  بدورة  ابتداؤه  ذلك  ومن   ، عام1990  حلني  عام1982  منذ  به  مّرت  التي  القاسية  االعتقال 

علم األصول خالل هذه املرحلة. وأما الفقه فقد بدأ تدريس البحث اخلارج عىل كتاب مكاسب 
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الشيخ األنصاري يف عام1970 ثم يف عام 1972 بدأ بتدريس الفقه االستداليل عىل كتاب منهاج 

الصاحلني للمرحوم السيد احلكيم وما زال عىل تدريسه إىل اليوم رغم الظروف العصيبة التي مّرت 

به خالل سنوات عديدة، وقد خترج عىل يديه نخبة من أفاضل األعالم األجالء يف احلوزة العلمية 

وهم اليوم من أعيان األساتذة يف احلوزات العلمية يف حوارضها العلمية النجف وقم وغريها. 

لالطالع عىل تفصيالت اكثر ُينظر: 

http://www.alhakeem. املوقع االلكرتوين ملكتب السيد حممد سعيد الطباطبائي احلكيم

com/ar/page/1

46- هو الشيخ حممد إسحاق املولود سنة 1930م يف قرية )صوبة( إحدى قرى حمافظة )غزين( 

يف وسط أفغانستان الواقعة جنوب العاصمة كابل ، وهو ثاين أبناء والده حممد رضا ، وكان والده 

رمحه اهلل املتوىف سنة 1989م فالحا بسيطا يعمل عند بعض املتمولني يف القرية من مالک األرايض 

، ليقتات من كد يمينه وعرق جبينه يف إعاشة عياله ، إال أنه كان غنيا باإليامن وغنيا بام يغدقه من 

وسالمه  اهلل  صلوات  األطهار  وآله  الكريم  الرسول  بحب  ، مشفوعا  عىل أرسته  وحنان  عطف 

البسيط يف ولده حممد إسحاق من عالمات  املزارع  املؤمن  . وقد كان يرى ذلک  عليهم أمجعني 

النبوغ والذكاء ما ألزمه أن يوليه اهتامما ورعاية خاصة ، وكأنه يقرأ يف مالمح ولده مذ والدته ما 

يكون عليه الوليد يف مستقبل األيام من مقام علمي وفضل وورع وتقوى يؤهله للقيام بدور بارز 

يف خدمة دينه واملؤمنني . كان يرسله والده إىل مكتب شيخ القرية يوميا -حيث ال توجد مدارس 

نظامية يف القرية آنذاك- ليتعلم مبادئ القراءة والكتابة وتعلم القرآن ، وهو يف اخلامسة من العمر 

، ويف فصول الشتاء ، حيمل الوالد الكريم صغريه عىل ظهره مغطيا إياه بام يكفي حلاميته من الربد 

إىل  به  ويعود  صباحا  الشيخ  مكتب  إىل  ليوصله   ، الكثيفة  والثلوج  الوعرة  الطرق  عرب  القارص 

البيت مساء الكامل دراساته يف احلوزات الدينية ، فقرأ عىل شيخ القرية أبجديات العلوم وتعلم 

القرآن ، ومن ثم كتاب جامع املقدمات وهو كتاب يشتمل عىل أكثر من عرشة كتب خمترصة يف 

النحو والرصف واملنطق واألخالق لعدة مؤلفني ، يدرسها طالب العلوم الدينية كمقدمة للكتب 
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الالحقة املقررة يف احلوزات ، ولذلک سميت تلک املخترصات بـ)جامع املقدمات( ، انتقل بعدها 

إىل قرية )حوت قل( املجاورة وهو ابن اخلامس عرشة من العمر لينظم إىل صفوف املدرسة الدينية 

التي أسسها الشيخ قربانعيل وحيدي رمحه اهلل وهو من خرجيي مدرسة النجف األرشف يف العراق 

.أكمل يف تلک املدرسة قراءة كتاب )جامع املقدمات( وكتاب )البهجة املرضية يف رشح األلفية( 

املتوىف  السيوطي  الدين  إىل مؤلفه جالل  نسبة  السيوطي  بكتاب  الدراسية  املعروف يف األوساط 

911هـ يف النحو وقواعد اللغة العربية ألربع سنوات ، وعند أساتذهتا كالشيخ مال إسامعيل ومال 

حيدر عيل رمحهام اهلل تعاىل ، ثم انتقل اىل مشهد فدرس فيها ، ثم اىل النجف االرشف وكان من أبرز 

اساتذته أية اهلل العظمى السيد ابو القاسم اخلوئي )قدس رسه (، وآية اهلل العظمى السيد حمسن 

احلكيم ، وغريمها من االساتذة ومن أهم مؤلفاته املباحث األصولية ، و منهاج الصاحلني ،  تعاليق 

مبسوطة عىل العروة الوثقى ،و مناسك احلج ، احكام البنوك ، خمترص احكام العبادات ، وغريها 

. لالطالع عىل تفصيالت أكثر ُينظر : موقع مكتب أية اهلل العظمى ملكتب الشيخ حممد اسحاق 

/http://alfayadh.org/ar الفياض

47- الشيخ بشري حسني بن صادق عيل بن حممد إبراهيم بن عبد اهلل الالهوري النجفي مرجع 

شيعي معارص أصله من والية البنجاب باهلند ، ويعد من كبار القيادات الدينية الشيعية يف العراق. 

ولد عام 1942 يف مدينة جاالندهار يف اهلند يف عائلة متدينة حيث أن جده كان من رجال الدين 

وكذلك والده، هاجر إىل مدينة النجف العراقية سنة 1965، ملواصلة الدراسة احلوزوية ، فدرس 

عند آية اهلل العظمى حممد كاظم التربيزي الكفاية وقساًم من البحث اخلارج يف مدرسة الرشبياين ، 

وحرض دروس املرجع حممد الروحاين يف األصول والفقه أكثر من سبع سنوات، ثم رشع بتدريس 

الواقعة خلف جامع الطويس ويف املدرسة الشربية ويف  السطوح عام 1968 يف املدرسة املهدية 

مسجد اهلندي وأحد أهّم الدروس التي كان حيرضها يف البحث اخلارج هو درس املرجع السيد أيب 

القاسم املوسوي اخلوئي ، فقد درس عنده دورة أصولية كاملة ، ومن أهم مؤلفاته : الدين القيم. 

هذا الكتاب هو الرسالة العملية للنجفي ، ويقع يف ثالثة أجزاء ، وقد ُترجم إىل اللغات اإلنجليزية 
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واألردوية والكجراتية ، وقد ُأصدر خمترصًا للرسالة العملية بعنوان مصطفى الدين القّيم  ، وقفة 

العفائف ن مائة  املوتى.  مرقاة األصول، مناسك احلج ، خري الصحائف يف احكام  مع مقلدي 

سؤال حول اخلمس ، هداية الناشئة ، اعامل وأحكام شهر رمضان ، ستبقى النجف رائدة حوزات 

العامل ، وغريها ، لالطالع عىل تفصيالت أكثر ُينظر : 

h�p://www. .النجفي الشيخ بشري حسني  العظمى  آية اهلل  املركزي لسامحة  املكتب  موقع 

/alnajafy.com/list

48- هذا الكالم فيه الكثري من املغالطات عىل لسان الكاتب نفسه ، فإذا كانت شكلية ، فلامذا 

جيريهيا ، ثم يتخذ القرار طاملا كان السيد السيستاين هو االقوى واالكثر شعبية ، وباقي املراجع 

دون شعبيته بحسب الكاتب.

49- Mehdi Khalaj.Op.,Cit, P.11.

50-Ibid,P.12.

51- لدى السيد السيستاين مقابالت كثرية مع وسائل االعالم ، ولكن املقروء وليس املرئي أو 

املسموع .لالطالع ينظر : النصوص الصادرة...املصدر السابق.

52- استهدف النظام السابق املرجعية الدينية واحلوزة العلمية طيلة املدة التي حكم فيها العراق 

؛  خمتلفة  بأشكال   ،  2003 عام  سقوطه  وحتى  االمور  زمام  توليه  عند  السبعينات  بداية  منذ 

كالتهجري واالغتيال واملضايقة واالعتقال ، والتشويه وتضليل الرأي العام وغريها من االساليب 

بآية  املتمثلة  الدينية  للمرجعية  البد  كان  جديد  واقع  فرض  عليه  ترتب  الذي  االمر   ، الرخيصة 

اهلل العظمى السيد ايب القاسم اخلوئي التحرك ازاءه ، فكان حترك السيد اخلوئي حسب الظروف 

وهنجَا  وسيلة  بمجموعها  تشكل  اهنا  اال  التحرك  أساليب  اختلفت  فإن   ، املتوفرة  واالمكانات 

هذه  ووفق   ، الظروف  جممل  مع  واملتوافقة  املالئمة  الوجهة  وتوجيهها  املؤمنة  االمة  الستيعاب 
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نتيجة  )صامت(  سياسيًا  حتركًا  كان  التحرك  يف  اخلوئي  السيد  هنج  أن  نقول  أن  يمكن  الرؤية 

ملتطلبات املرحلة احلساسة التي عاشتها املرجعية الدينية ، وخاصة املرحلة التي أعقبت االنتفاضة 

من  االرشف  النجف  يف  الصامد  املوقف  ذلك  يتخذ  مل  اخلوئي  فالسيد   ،  1991 عام  الشعبانية 

فراغ  ، فكان حتركه حذرًا واعيًا خلطورة الواقع السيايس والروحي لالمة بحيث ال يثري االعداء 

احلفاظ عىل  ، وكذلك من أجل  تام  والذين خططوا البادهتا بشكل  الدينية  باملرجعية  املرتبصني 

اجلامهري املؤمنة والتفافها حول مرجعيتها الرشيد.لالطالع عىل تفصيالت أكثر ُينظر:أبو احلسن 

التميمي ، النهج احلركي الصامت للمرجع الكبري آية اهلل العظمى السيد اخلوئي ، صحيفة بدر ، 

العدد147 ، 11صفر10/1416متوز1995.

53-Mehdi Khalaji, Op.,cit. P.12.

54- Ibid.P.13.

55- مل يسع أي من الفقهاء إىل إقامة )دولة رجل الدين( باملعنى اخلاص للكلمة ويتضح ذلك جليًا 

من نظريات االرشاف واحلكومة املنتخبة والتفويض ، وحتى فيام خيص نظريتي النصب والوالية 

والترشيعية  التنفيذية  لالمور  مبارشة  الدين  رجال  تصدي  بمعنى  الفقيه  والية  تطرحا  مل  فإهنام   ،

غاية مايف االمر هو أن تكتسب مجيع االمور رشعيتها من الويل الفقيه ، ويبدو أن حديث االمام 

اخلميني يتضمن إشارة إىل هذا املعنى :» حني يقال حكومة فقهاء ليس معنى ذلك أن يكون الفقيه 

للفقيه  املقصود أن يكون  ؛ بل  ، أو عامل نظافة  ، أو جنديًا  قائدًا عسكريًا  أو   ، ، أو وزيرًا  ملكًا 

االرشاف عىل السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية يف البلد االسالمي».لالطالع عىل تفصيالت 

اكثر ُينظر:صادق حقيقت ، توزيع السلطة يف الفكر السيايس الشيعي ، ترمجة حسني صايف ، ط1، 

بريوت ، 2014 ، ص402-378.  

56- احلسبة بكرس احلاء اسم مصدر ، وهي مشتقة من لفظ «االحتساب» وتستعمل يف االجر 

والثواب ، وإنام يقال لالمور احلسبية حسبية ؛ ألن الشخص الذي يقوم هبا ألجل حتصيل األجر 



1٣٧

والثواب. إن األمور احلسبية هي األعم من الواجبات واملستحبات الكفائية التي تسقط عن ذمة 

؛  فهي  االمور احلسبية  الفقيه يف  ثبوت والية  األدلة عىل  أما  أو مجاعة هبا.  بقيام واحد  اآلخرين 

1-القرآن الكريم كقوله تعاىل : « أحسنوا إن اهلل حيب املحسنني» البقرة)195(. 2-السنة النبوية 

املطهرة كقوله )صىل اهلل عليه وآله وسلم( :» كل معروف صدقة» .3-اإلمجاع)االتفاق( االمجاع 

عىل ثبوت والية احلسبة للفقيه قطعي بقسميه املحصل واملنقول. 4-حكم العقل بوجوب حفظ 

النظام. لالطالع عىل تفصيالت أكثر: ُينظر: حممد مهدي املوسوي اخللخايل ، احلاكمية يف االسالم 

، ط1، بريوت ، 2012 ، ص716-707. 

57- لالطالع عىل تفصيالت أكثر حول أدلة الفقهاء عىل والية الفقيه كاحلسبة وغريها ينظر:مركز 

العلوم والثقافة االسالمية ، رسائل يف والية الفقيه ، حتقيق حممد كاظم الرمحن ستايش و مهدي 

املهربزي ، ط1 ، قم-ايران ، 1426هـ. 

58-Mehdi Khalaji,Op,Cit, P.14.

59- لقد جعل اهلل تعاىل الوالية لالنبياء يف املقام االول ، ثم االمام املعصوم عند غياب النبي ، 

ثم الفقيه عند غياب االمام املعصوم وفق معايري حمددة يف القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة 

التقوى ،   ، البيت)عليهم السالم( ، ومن هذه املعايري أو الصفات ؛ االجتهاد  وأقوال أئمة أهل 

الفقه والعدالة ، البصرية ، التدبري ، الشجاعة. لالطالع عىل تفصيالت اكثر ُينظر: حسن طاهري 

خرم آبادي ، بني والية الفقيه وحكم الشعب ، ط بال ، طهران ، 1405 ، ص59-52.    

يثبت  االعلمية يف معرض رده عىل سؤاِل نصه: كيف  اىل موضوع  السيستاين  السيد  60- أشار 

االجتهاد؟ ، فكان اجلواب: يثبت االجتهاد ، أو األعلمية بأحد األمور: 1- العلم الوجداين ، أو 

االطمئنان احلاصل من املناشئ العقالئية ـ كاالختبار ونحوه ـ وانام يتحقق االختبار فيام اذا كان 

املقلد قادرًا عىل تشخيص ذلك.2- شهادة عادلني هبا ـ والعدالة هي االستقامة العملية يف جادة 

الرشيعة املقدسة الناشئة غالبًا عن خوف راسخ يف النفس ، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من 
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ن ـ ويعترب يف شهادة العدلني أن يكونا من أهل اخلربة ، وأن ال يعارضها شهادة مثلها  دون مَؤمِّ

التعارض  به من أهل اخلربة وان كان واحدًا ، ومع  يثق  يبعد ثبوهتام بشهادة من  باخلالف ، وال 

يؤخذ بقول من كان منهام أكثر خربة بحدٍ يوجب رصف الريبة احلاصلة من العلم باملخالفة إىل 

قول غريه. موقع مكتب سامحة املرجع االعىل السيد عيل احلسيني السيستاين . املصدر السابق.

61- Mehdi Khalaji,Op,Cit, P.14.

 ،2015  ، بغداد  ط1،   ، والفكر  التاريخ  يف  دراسة  العراق  يف  السلفية   ، الربيعي  خليل   -62

ص48-39.

63- من تلك الكتب : اخلطوط العريضة التي قام عليها ديون الشيعة االثني عرشية ، البهائية ، 

توضيح اجلامع الصحيح لالمام البخاري ، وغريها من الكتب.

64- خليل الربيعي ، املصدر السابق ، ص50-49.

65- جلنة االرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق املقدسات التابع للعتبة العلوية املقدسة ، الدفاع عن 

الدين ، النجف االرشف ، 2014، ص9-5.

66- املصدر نفسه ، ص23-22.

 ، االوىل  السنة  العدد5،   ، العقائدي  التوجيه  مديرية  عن  تصدر  ثقافية  جملة   ، الوطن  67- محاة 

رجب 1436هـ/آيار ، بغداد ، 2015م ، ص41-40.

68- نخبة من الباحثني ، يف مواجهة داعش... ، املصدر السابق ، ص375-374.

69- املصدر نفسه ، ص375.

70- اجلهاد الكفائي ضامنة ملستقبل ووحدة العراق ، ط1 ،العتبة احلسينية املقدسة ، 2017 ، ص389.
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71- املصدر نفسه ، ص390.

72- املصدر نفسه ، ص376.

73- اجلهاد الكفائي ضامنة ملستقبل ووحدة العراق ، املصدر السابق ، ص386.

74- محاة الوطن ، نرشة ثقافية تصدر عن مديرية التوجيه العقائدي ، العدد 4 ، السنة االوىل ، 

مجادي االخرة 1436هـ/نيسان، بغداد ، 2015، ص55.

75- نخبة من الباحثني ، يف مواجهة داعش اية اهلل العظمى....املصدر السابق ، ص458.

76- املصدر نفسه ، ص461.

77- املصدر نفسه ، ص462-461.

78- اجلهاد الكفائي ضامنة ملستقبل ووحدة العراق ، املصدر السابق ، ص387.

عام  يف  دخل   ،1954 عام  القديمة  البرصة  مواليد  من  ابراهيم  آل  عيل  حممد  جعفر  79- مجال 

1973 كلية اهلندسة التكنولوجية يف جامعة بغداد وخترج منها يف عام 1977 ، وبعد اكامل اخلدمة 

، ثم  فيها مهندسًا مدنيًا  . وعمل  البرصة  للحديد والصلب يف  العامة  املنشأة  اىل  االلزامية نسب 

حصل عىل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية ، واآلن هو طالب دكتوراه يف نفس التخصص . 

له تاريخ جهادي وسيايس عريق ففي ايام االعدادية اصبح عضوًا يف حزب الدعوة االسالمية يف 

بداية سبعينيات القرن العرشين ، و درس املقدمات يف احلوزة العلمية يف حوزة آية اهلل العظمى 

السيد حمسن احلكيم يف البرصة ، ويف تلك املرحلة كان احلزب يتعرض اىل هجمة رشسة من قبل 

البعثيني ، ُأعدام عىل اثرها قادة احلزب من امثال الشيخ عارف البرصي ، وجمموعة قبضة اهلدى، 

وقد تزامنت تلك االعدامات مع توسيع قواعد حزب الدعوة وانتشارها، وكانت اغلب قواعده 

من الطلبة . وبعد احداث رجب يف عام 1979 تم اعتقال العديد من الطلبة واصبح ابو مهدي 
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آية اهلل الشهيد  الثورة ملشاركته يف احداث رجب بعد اعتقال  املهندس مطلوبا يف حينها ملحكمة 

حممد باقر الصدر ، وبعد تسلم صدام حسني احلكم يف عام 1979، واستشهاد آية اهلل حممد باقر 

املهندس اىل صفوف  انظم  . ثم  الكويت  العراق عام 1980 اىل  الصدر، اضطر اىل اخلروج من 

للفيلق يف عام 1985 واصبح عضوًا يف  قائدًا  فيها من مقاتل احتى اصبحت  بدر وتدرج  فيلق 

املجلس االعىل للثورة االسالمية يف العراق ، بعدها اصبح عضو قيادة املجلس التي تتكون من 

ثامنية اعضاء بقيادة الشهيد السيد حممد باقر احلكيم ، فكان يامرس عمله السيايس يف املجلس ، 

والعسكري يف فيلق بدر وطيلة مدة عمله يف فيلق بدر قاد عدد من العمليات العسكرية املهمة ضد 

ازالم البعث املنحل والتي تكللت بالنرص ، وكان ابو مهدي املهندس حمط ترحيب وقبول من قبل 

النظام بأشهر ختىل عن املسؤولية يف بدر، وكذلك املجلس  ، وقبل سقوط  فيلق بدر  املقاتلني يف 

االعىل ، وعمل بشكل مستقل ولكن مل يتخىل عن عالقاته مع اجلميع ، ومارس دوره يف العملية 

االنتقالية  عالوي  اياد  حكومة  مع  الصدري  التيار  أزمة  كاحتواء   ، العراق  يف  اجلارية  السياسية 

حيث أدار املفاوضات فيها وكذلك اسهم بتشكيل االئتالف العراقي املوحد واالئتالف الوطني 

العراقي ومن ثم التحالف الوطني احلايل .  وعند دخول مجاعات القاعدة وانتشار االرهاب يف 

العراق كان ابو مهدي يقدم االستشارة يف كيفية التصدي له والقضاء عليه ، وقد اسهمت تلك 

االبرياء  املدنيني  ضد  املسحلة  عملياهتا  وإحباط  االرهابية  اخلاليا  من  كبري  عدد  بتفكيك  االراء 

التاسع من حزيران عام 2014 بيد عصابات داعش االرهايب  . وعند سقوط مدينة املوصل يف 

ابو  الشعبي كان  العليا وتشكيل احلشد  الدينية  املرجعية  قبل  الكفائي من  الدفاع  فتوى  وصدور 

قيادات  بني  التنسيق  عملية  توىل  حيث   ، اهلجمة  هلذه  تصدو  الذين  أوائل  من  املهندس  مهدي 

فصائل املقاومة االسالمية ، وساهم يف وضع اخلطط للحد من تقدم زمر داعش صوب املناطق 

القريبة من االنبار وصالح الدين وسامراء . كام كان يبث الروح القتالية يف نفوس املقاتلني من 

خالل خطبه التعبوية ، فكان اول خطاب تعبوي له يف مدينة سامراء لبث العزم يف نفوس املقاتلني 

.. وقد تسنم ابو مهدي املهندس منصب نائب رئيس هيئة احلشد الشعبي حيث حرر مقاتلو احلشد 

بقيادة احلاج ايب مهدي مساحات واسعة من االرايض التي تقبع حتت سيطرة داعش منها مناطق 
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سامراء ودياىل وجرف النرص وعمل عىل فك حصار امريل وصالح الدين ومساحات من ارايض 

االنبار . وكان للقيادة احلكيمة التي متثلت باملهندس إىل جانب قادة احلشد الشعبي اآلخرين أمهية 

كبرية يف حتقيق االنتصار تلو االخر ضد زمر داعش الوهايب.للمزيد ُينظر: 

https://املكتب-االعالمي-للقائد-ابو-مهدي-املهندس                                                           

www.facebook.com

80- محاة الوطن ، جملة ثقافية تصدرعن مديرية التوجية العقائدي يف احلشد الشعبي ، العدد 10 

، حمرم 1437هـ/ترشين الثاين 2015م ، ص6.

81- اجلهاد الكفائي ضامنة ملستقبل ووحدة العراق ، املصدر السابق ، ص387.

82- املصدر نفسه ، ص363.

83- املصدر نفسه ، ص365-364.

84- املصدر نفسه ، ص365.

85- املصدر نفسه ، ص364.

86- املصدر نفسه ، 369-368.

87- املصدر نفسه ، ص388-387.
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املصادر

أوالً:الكتب العربية واملرتمجة

1-بول بريمر ، عام قضيته يف العراق ، ترمجة 

 ، بريوت   ، العريب  الكتاب  دار   ، االيويب  عمر 

.2006

ووحدة  ملستقبل  ضامنة  الكفائي  2-اجلهاد 

 ، املقدسة  احلسينية  ،العتبة  ط1   ، العراق 

.2017

3-حامد البيايت االرهاب يف العراق وخطورة 

 ، بغداد  ط1،   ، والعامل  املنطقة  دول  اىل  انتقاله 

.2005

العراق دراسة  السلفية يف   ، الرفيعي  4-خليل 

يف التاريخ والفكر ، ط1، بغداد ، 2015.

الفكر  يف  السلطة  توزيع   ، حقيقت  5-صادق 

السيايس الشيعي ، ترمجة حسني صايف ، ط1، 

بريوت ، 2014 .

عراق  عن  للدفاع  والتعبئة  االرشاد  6-جلنة 

 ، املقدسة  العلوية  للعتبة  التابع  املقدسات 

الدفاع عن الدين ، النجف االرشف ، 2014.

7-جلنة الدفاع عن الشعائر احلسينية يف العراق 

 ، بال  ، ط  احلقوق والضامنات  العراق  ، شيعة 

ت بال.

8-حممد باقر احلكيم ، حوارات ، ج2، ط بال ، 

مؤسسة دار التبليغ االسالمي ، ت بال.

االحتالل   ، اهلاشمي  صادق  9-حممد 

االوسط  الرشق  ومرشوع  للعراق  االمريكي 

العراق  ،مركز  ط3   ، ونتائجه  تداعياته  الكبري 

للدراسات ، 2015 .

10-حممد مهدي املوسوي اخللخايل ، احلاكمية 

يف االسالم ، ط1، بريوت ، 2012.

11-مركز العلوم والثقافة االسالمية ، رسائل 

الرمحن  كاظم  حممد  حتقيق   ، الفقيه  والية  يف 

قم-ايران   ، ط1   ، املهربزي  مهدي  و  ستايش 

، 1426هـ.

االسرتاتيجية   ، الباحثني  من  12-نخبة 

، مركز  بال  ، ط  واملنطقة  العراق  االمريكية يف 

العراق للدراسات االسرتاتيجية ، 2008.

االسرتاتيجية   ، الباحثني  من  13-نخبة 

البند  يف  واملنطقة-دراسة  العراق  يف  االمريكية 
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السابع وسبل متكني املفاوض العراقي ، مركز 

العراق للدراسات ،2008.

داعش  مواجهة  يف   ، الباحثني  من  14-نخبة 

الشعبي  واحلشد  السيستاين  العظمى  اهلل  آية 

العراق  مركز  ط1،   ، املوصل  أحداث  بعد 

للدراسات ، 2016.

السيد  سامحته  عن  الصادرة  15-النصوص 

حامد  إعداد   ، العراقية  املسألة  يف  السيستاين 

 ، العريب ، بريوت  املؤرخ  ، دار  اخلفاف ، ط1 

.2007

ثانيًا : الكتب االجنبية

1- George W.Bush , Decision 

Points, New York Time ,2010.                     

2-Graham E. Fuller and Rend Ra-

him Francke, The Arab Shia: The 

Forgo�en Muslims, New York: 

Saint Martin’s Press, 1999.                 

3- James Dobbins, Seth G. Jones, 

Benjamin Runkle, Sidd harth 

Mohandas, Occupying Iraq a his-

tory of the coalition provisional 

authority , NATIONAL SECURITY 

RESEARCH DIVISION , New York 

, 2009.

                                                                                                                                      

الصحف  يف  واملقاالت  البحوث   : ثالثًا 

واملجالت العراقية والعربية

احلركي  النهج   ، التميمي  احلسن  1-أبو 

العظمى  اهلل  آية  الكبري  للمرجع  الصامت 

 ، العدد147   ، بدر  صحيفة   ، اخلوئي  السيد 

11صفر10/1416متوز1995.

2-محاة الوطن ، جملة ثقافية تصدر عن مديرية 

العدد   ، الشعبي  احلشد  يف  العقائدي  التوجية 

بغداد   ، الثاين  1437هـ/ترشين  حمرم   ،  10

.2015

عن  تصدر  ثقافية  نرشة   ، الوطن  3-محاة 

السنة   ،  4 العدد   ، العقائدي  التوجيه  مديرية 

1436هـ/نيسان،  االخرة  مجادي   ، االوىل 

بغداد،2015.
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4-حممد املرصي ، سياسات الواليات املتحدة 

سياسات  جملة   ، االوسط  الرشق  منطقة  يف 

لالبحاث  العريب  املركز   ، العدد7   ، عربية 

ودراسة السياسات ، آذار 2014 .

 ، مخيس  حممد  خلود   ، عبيد  حسني  5-منى 

العالقات العراقية –االمريكية يف ضوء اتفاقية 

االطار االسرتاتيجي، جملة كلية الرتبية بنات-

جامعة بغداد، املجلد27)3(، 2016.

العراقية  العالقات   ، سليم  حممد  6-نبيل 

االمريكية عىل خلفية انتهاء أمد إتفاقية سحب 

دراسات  جملة   ، العراق  من  االجنبية  القوات 

دولية ، جامعة بغدد ، العدد47 ، 2011.

رابعًا:شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(

1-h�p://www.washingtoninsti-

tute.org/ar

2-h�p://www.washingtoninsti-

  tute.org/ar

3-املكتب-االعالمي-للقائد-ابو-مهدي-

h�ps://www.facebook.املهندس

com

4-املوقع االلكرتوين ملكتب السيد حممد سعيد 

الطباطبائي احلكيم 

5-موقع املكتب املركزي لسامحة آية اهلل 

العظمى الشيخ بشري حسني النجفي. 

6-موقع مكتب أية اهلل العظمى ملكتب الشيخ 

حممد اسحاق الفياض 

h�p:// 7-موقع وزارة اخلارجية العراقية

                          www.mofa.gov.iq/ab


