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مستقبل صراع المرجعيات في العراق بين السياسي والديني

سيظل سؤال :ماذا حدث كي تنقلب معادلة الرصاع
السيايس التي ظلت حمتدمة عىل أشدها يف العراق ،منذ
ما يقرب من عام كامل ،وبالتحديد منذ ظهور النتائج
النهائية لالنتخابات العامة العراقية التي أجريت يف
 ،2021/10/10رأس ًا عىل عقب بعد إصدار املرجع
الشيعي املقيم يف إيران كاظم احلائري بيانه الذى يمكن
وصفه بـ «امللغوم» يوم  28أغسطس  2022الذى
أعلن فيه مجلة من املواقف شديدة اإلثارة يف معناها وىف
نتائجها ،عىل رأسها موقع املرجعية الشيعية من العملية
السياسية يف العراق ،وكيف تؤثر مسارات العالقة بني
مرجعية «قم» اإليرانية ومرجعية «النجف» العراقية عىل
هذه العملية ،وهل سيكون هلذه العالقة انعكاساهتا عىل
الرصاع القائم بني املرجعيات الشيعية يف العراق؟
موقع آية الله احلائري في الصراع السياسي بالعراق
يعترب آية اهلل كاظم احلائري من كبار مراجع التقليد ىف
احلوزة العلمية اإليرانية ىف «قم» .ولد ىف مدينة كربالء
العراقية عام  ،1938وأظهر نبوغ ًا مبكر ًا ىف تلقي العلوم
الدينية ،والتحق يف سن السابعة عرشة بدروس احلوزة
العلمية عند مرجع التقليد الشهروردي ،الذي الزمه
لسنني طويلة ،ثم التقى باملرجع العراقي الكبري حممد
باقر الصدر وتتلمذ عىل يديه ،وكان لذلك أثره الكبري
عىل جتربته العلمية ،ما أهله ليكون مساعد ًا للصدر ىف
تأليف كتاب «األسس املنطقية لالستقراء» ،الذي يأيت
ىف صدارة املؤلفات العلمية للسيد حممد باقر الصدر.
كام واكب احلائري عملية تأسيس الصدر لـ»حزب
الدعوة» .وزامل احلائري السيد حممد صادق الصدر
(والد السيد مقتدى الصدر) لسنوات قبل أن هياجر إىل
إيران يف منتصف عقد السبعينيات ويستقر ىف مدينة «قم»
حيث مقر احلوزة العلمية اإليرانية.
إال أن املرحلة املهمة يف عالقة آية اهلل كاظم احلائري بالتيار
الصدري وشخص السيد مقتدى الصدر زعيم هذا التيار
بدأت بالوصية التي تركها السيد حممد صادق الصدر
قبيل اغتياله عام  1992التي جاءت يف لقاء مسجل قال
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فيه« :أنا أعتقد أن األعلم عىل اإلطالق ،بعد زوايل من
الساحة ،جناب آية اهلل العظمى كاظم احلائري» .هذه
الوصية هي التي جعلت احلائري مرجع ًا للتقليد بالنسبة
للتيار الصدري ،أي أن الصدريني يقلدون السيد كاظم
احلائري كمرجعية دينية ،وعىل رأسهم السيد مقتدى
الصدر(.)1
رغم ذلك مل تكن عالقة مقتدى الصدر بمرجع التقليد
التابع له أي آية اهلل كاظم احلائري عالقة إتباع وتقليد
كام هي معروفة يف «املفهوم الشيعي» ملرجع التقليد؛
فاملرجعية الدينية تعني ،تقليدي ًا يف املفهوم الشيعي،
اتباع املسلمني الشيعة املرجع الذي بلغ رتبة االجتهاد
واألعلمية يف استنباط أحكام الرشيعة ،إذا أصبح
مؤه ً
ال لإلفتاء يف األحكام الفقهية ،ويعرب عنه باملرجع
الديني ،أو مرجع التقليد ،أو آية اهلل العظمى .وإذا كان
غالبية الشيعة يعرفون بـ «االثنى عرشية» أو اإلمامية،
فإهنم يتعاملون مع مراجع التقليد باعتبارهم «خلفاء
لألئمة االثنى عرش» (خلفاء أهل البيت الكرام ابتدا ًء
من اإلمام عىل كرم اهلل وجهه ورىض عنه و 11إمام ًا من
ذريته والسيدة فاطمة الزهراء رىض اهلل عنها) وبالتايل
يعطون للفقهاء أو للمراجع دور ًا حموري ًا يف املشهد
الشيعى(.)2

مل خيضع مقتدى الصدر ىف تقليده آلية اهلل كاظم احلائري
هلذه التبعية التي متليها قواعد العالقة مع املرجعية.
كان مقتدى الصدر (ولد عام  )1974متمرد ًا منذ
البداية عىل الزعامة الدينية للحائري .كانت العالقة بني
مقتدى الصدر واحلائري جيدة يف البداية ،حيث درس
مقتدى الصدر عىل يديه لفرتة قصرية يف «قم» ،لكن
العالقة ساءت بينهام بعد االحتالل األمريكى للعراق.
كان احلائري أقرب إىل تفهم املوقف اإليراين من هذا
االحتالل ،وخاصة إسقاط نظام ألد أعداء إيران يف
العراق الرئيس صدام حسني ،ومتكني القيادات الشيعية
احلليفة إليران من السيطرة ومتديد النفوذ يف النظام
السيايس اجلديد الذي يؤسسه األمريكيون.

دراسات

لكن مقتدى الصدر كانت له رؤية أخرى ،حيث رفض
االحتالل ودعم املقاومة خاصة يف معارك الفالوجة،
مما أثار حفيظة السلطة يف طهران بعد أن كان احلاكم
األمريكي للعراق قد قرر اعتقاله وحماكمته ،وتدهورت
العالقة أكثر ابتدا ًء من عام  2008الذى شهد انشقاق
مجاعات من التيار الصدرى عىل قاعدة االرتباط أكثر
بإيران .ووصلت إىل حد القطيعة ،خاصة بعد أن
تصدى مقتدى الصدر حلكومة نورى املالكى احلليف
لطهران يف العراق( ،)3فقد انتقد احلائري موقف مقتدى
الصدر ،وأبدى اعرتاضه عىل انخراط مقتدى يف العمل
السيايس.
وبلغت املواجهة ذروهتا يف حلظة املواجهة احلرجة ىف
األشهر األخرية بني التيار الصدري وحلفاءه وبني
«اإلطار التنسيقي» الذي يضم كل أطراف ما بات ُيعرف
بـ «البيت الشيعي» من أحزاب وكتل سياسية عندما كاد
اقتحام الصدريني للمنطقة اخلرضاء يف بغداد وسيطرهتم
عىل جملس النواب أن يتحول إىل «حرب أهلية» دامية بعد
نزول امليليشيات واألنصار الداعمني ألحزاب وقوى
«اإلطار التنسيقي» للتظاهر عىل أطراف املنطقة اخلرضاء
واندالع املواجهة بني الطرفني.
كادت العملية السياسية التي خيضع هلا العراق منذ
احتالله أمريكي ًا تسقط ومعها كل األطراف املنتفعة منها
األقرب إىل إيران ،تسقط لتؤسس عملية سياسية جديدة
متحررة من «املحاصصة السياسية» وحكم الطبقة
املنتفعة من تلك املحاصصة لصالح نظام جديد يقوم عىل
مبدأ املواطنة ويتحرر من الوالءات واهلويات الطائفية.

يف ظل هذه الظروف ،كان التيار الصدري بزعامة مقتدى
الصدر يطرح خطاب ًا سياسي ًا أكثر انحياز ًا للجامهري
الشعبية ،وأكثر استقاللية ىف عالقات العراق مع كل
من الواليات املتحدة وإيران ،وأكثر حس ًام يف رفض
التطبيع مع إرسائيل .فاخلطاب السيايس ملقتدى الصدر
كان يركز عىل أولوية التخلص من الطبقة السياسية
احلاكمة للعراق ،ورفض املحاصصة السياسية ،واملطالبة

بتغيري الدستور ،وحماربة الفساد والفاسدين ،وحل
الربملان ،وإجراء انتخابات بعد إجراء تغيريات يف قانون
االنتخابات وقانون املحكمة االحتادية العليا ،وحترير
الربملان من سطوة هذه املحكمة التي حالت بقراراهتا دون
متكني الصدر من إنجاح مرشوعه السيايس لإلصالح
رغم حصول كتلته الربملانية (الكتلة الصدرية) وحتالفه
االنتخايب (حتالف إنقاذ وطن مع احلزب الديمقراطى
الكردستانى وحتالف السيادة السنى) عىل األغلبية التى
مل تصل إىل الثلثني ،ومتتع الطرف اآلخر بام سمى «الثلث
املعطل».

ىف كل مرة كانت املحكمة االحتادية العليا تتمسك بـ
«رشط الثلثني» لصحة انعقاد انتخاب رئيس اجلمهورية
الذي سيقوم بعدها بتكليف رئيس احلكومة اجلديدة.
وىف هذه الظروف أيض ًا كان اإلطار التنسيقي الذى يضم
كل القوى الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية بتحالفه
مع االحتاد الديمقراطي الكردستانى وطرف سني آخر
يملك «الثلث املعطل» من عدد الربملانيني وظل حيبط
كل حماوالت مقتدى الصدر لتحريك العملية السياسية
وانتخاب الرئيس اجلديد للجمهورية ورئيس احلكومة.
كان هدف هذه الكتلة املناوئة إفشال املرشوع السيايس
ملقتدى الصدر وإبقاء منظومة احلكم كام هى من خالل
املحافظة عىل املحاصصة السياسية وتشكيل حكومة
إئتالفية موسعة تقتسم حصص احلكم واملحافظة عىل
«طائفية احلكم».
هؤالء من ورثوا احلكم عن األمريكيني ،واألكثر وال ًء
إليران ،وأكثر عدا ًء ملقتدى الصدر الذى يتهمونه بـ
«العمل عىل تفتيت الطائفة» بدعوة لتشكيل حكومة
أغلبية وطنية متحررة من الطائفية واملحاصصة واملرتكزة
عىل قاعدة مبدأ املواطنة(.)4
بني هؤالء وهؤالء كانت هناك كتلة ثالثة غري منحازة
من الطرفني ،وإن كانت أقرب ىف دعوهتا للتيار الصدري
وبالذات دعوة إسقاط الطبقة السياسية احلاكمة وحكم
الطائفية.
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تتشكل هذه الكتلة من قوى االنتفاضة الشعبية التى
تفجرت ىف أكتوبر  2019وتسمى بـ «الكتلة الترشينية»
إضافة إىل معظم النواب املستقلني ىف الربملان .هذه
الكتلة توصف بـ»الكتلة اجلديدة» فهم غري طائفيني،
ويطالبون بإسقاط النظام الطائفي رغم أن معظمهم من
الطائفة الشيعية .وقد حصل املستقلون ىف االنتخابات
األخرية عىل  43مقعد ًا يف جملس النواب ،واعترب فوز
هؤالء من أهم متغريات العملية السياسية ،ورفضوا
االنضامم أو االنحياز إىل كتلة مقتدى الصدر لتشككهم
يف منطلقاته السياسية الدينية ،وأغلبهم من العلامنيني،
ولرفضهم لشخصيته القيادية االنفرادية أو ما أسموه بـ
«الشخصانية» غري الديمقراطية.

ويشكل هؤالء املستقلون عصب ما يسمى بـ»الكتلة
املدنية الديمقراطية» مع قوى «انتفاضة ترشين» ومن أبرز
مكوناهتا« :احلزب الشيوعى العراقى» ،وحزب «األمة
العراقية» ،إضافة إىل حزيب «نازل آخذ حقى» و»البيت
الوطني» املنتسبني إىل «انتفاضة ترشين  ،)5(»2019ما
يعنى أن املستقلني من النواب داخل الربملان يشكلون
مع هذه األحزاب املدنية كتلة وطنية جديدة غري طائفية
يدعمون حل الربملان وحماربة الفساد ،وإسقاط الطبقة
السياسية احلاكمة التي هى حمور مرشوع مقتدى الصدر
إلطالق «عملية ثورية ديمقراطية» .أى أهنم مؤهلون
للتحالف مع الدعوة الصدرية ،ما يعنى أن دعوة التغيري
أخذت تفرض نفسها بقوة ،وكان اقتحام الصدريني ملبنى
الربملان واحتالله ،لفرض التغيري بالقوة ،أى فرض حل
الربملان وإجراء انتخابات برملانية جديدة بعد أن فشلت
كل حماوالت حتقيق التغيري من داخل الربملان.
وسط هذا املشهد شديد اخلطورة بالنسبة لألطراف
املنتمية للنظام القائم وصاحبة املصلحة يف احلفاظ عليه،
وعجزها الكامل عن التصدي للدعوة الصدرية ،جاء
التحرك من جانب آية اهلل كاظم احلائري الذى كان له
أثره املزلزل بالنسبة ملقتدى الصدر وأجربه عىل توجيه
نداءه حللفائه باالنسحاب الفوري خالل وقت حمدود
من مبنى الربملان إىل خارج املنطقة اخلرضاء ،واألهم
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هو إعالنه اعتزال احلياة السياسية واالعتكاف حيث هو
بعيد عن العمل السيايس ،ما أدى إىل إتاحة فرص مواتية
مل تكن يف حسابات أحد من أطراف «اإلطار التنسيقي»
لالنقضاض عىل مرشوع مقتدى الصدر السيايس
واحتوائه ألجل مازال مبه ًام ،وإجراء حتالفات رسيعة
مع الطرفني املتحالفني قبل أيام فقط مع مقتدى الصدر:
احلزب الديمقراطي الكردستانى وحتالف السيادة
السنى بزعامة حممد احلبلويس رئيس الربملان ،ومن
ثم االندفاع لفرض املرشوع البديل وهو احلفاظ عىل
مؤسسات احلكم كام هى ،وخاصة الربملان ،والبدء ىف
انعقاده النتخاب رئيس مجهورية جديد ،ورئيس حكومة
جديدة ،وكأن شيئ ًا مل حيدث طيلة عام كامل من الرصاع
السيايس الذي كاد أن يؤدي إىل «إسقاط نظام» صنعه
األمريكيون ووفر له اإليرانيون احلامية ألنه نظام يؤمن
مصالح الطرفني يف اإلبقاء عىل العراق ضعيف ًا وغري قادر
عىل هتديد إيران أو أي من حلفاء األمريكيني يف املنطقة.
بيان احلائري ودالالته وتداعياته
يف أول خطاب له بعد اقتحام أنصاره مبنى الربملان
العراقي واالعتصام فيه ومنع انعقاد جملس النواب
النتخاب رئيس جديد للجمهورية ورئيس جديد
للحكومة ،قفز مقتدى الصدر عىل ما اعتربه «ثورة شعبية
إلسقاط النظام» يقودها أنصاره ،وتراجع خطوات إىل
الوراء ليقلص مطالبه ىف جمرد «حل الربملان العراقى
وإجراء انتخابات مبكرة» فقط ،ما يعنى تراجع ًا كبري ًا
ىف مرشوعه ،لكنه ىف ذات الوقت أجهض دعوة رئيس
احلكومة السابق مصطفى الكاظمى (حكومة ترصيف
األعامل) بالدخول ىف «حوار وطنى» من أجل «عبور
األزمة الراهنة».
ففى خطابه يوم األربعاء ( )2022/8/3طالب الصدر
بـ»عملية ديمقراطية ثورية سلمية أو ً
ال ،ثم عملية
ديمقراطية انتخابية مبكرة بعد حل الربملان احلاىل» .وبعد
أن أكد أنه «ال فائدة ترجتى من دعوة احلوار» املطروحة
قال« :ال تذعنوا إلشاعاهتم بأننى ال أريد احلوار ،لكن
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احلوار معهم قد جربناه وخربناه ،وما أفاد علينا وعىل
الوطن إال اخلراب والفساد والتبعية رغم وعودهم
وتوقيعاهتم».
دعوة الصدر حلل الربملان وإجراء انتخابات جديدة
رفضها «اإلطار التنسيقى» وعىل األخص نورى املالكى
(املنافس اللدود للصدر) زعيم كتلة «دولة القانون»
الذى بادر بالقول عرب «تغريدة» أن «احلوارات اجلادة
التى نأمل منها حسم اخلالفات وإعادة األمور إىل نصاهبا
الصحيح تبدأ بالعودة للدستور واحرتام املؤسسات
الدستورية» ،وعاد يوم االثنني ( )2022/8/8ليؤكد
أنه «ال حل للربملان العراقى وال تغيري للنظام السياسى
ىف البالد ،وال انتخابات مبكرة إال بعودة الربملان إىل
االنعقاد» .وقال املالكى ىف خطاب متلفز بمناسبة ذكرى
عاشوراء أن «الربملان العراقى هو من يناقش هذه املطالب
وما يقرره نمىض به» .وأضاف أن «العراق بلد مكونات،
وبالتاىل ال يمكن أن تفرض عليه إرادة إال بإرادة الشعب
بالكامل عرب مؤسساته الدستورية التى يمثلها الربملان
املنتخب»(.)6

هذا املوقف من املالكى الرافض لدعوتى حل الربملان
وإجراء االنتخابات الربملانية املبكرة التى طالب هبام
مقتدى الصدر فاقم من تعثر فرص حل األزمة العراقية
املستحكمة ووضعها جمدد ًا أمام أفق مسدود ،لكن ،ومع
ذلك فإن هناك من القوى السياسية العراقية من رفض
دعوة الصدر حلل الربملان وإجراء انتخابات مبكرة من
منظور أهنا تراجع عن الدعوة املحورية للصدر لتغيري
النظام وإسقاط «الطبقة السياسية الفاسدة» ،عىل أساس
أن أى برملان جديد ،ولو كان ثوري ًا حق ًا ،كام يأمل الصدر،
لن يكون قادر ًا عىل إحداث أى تغيري دستورى ما مل تتفق
مجيع القوى السياسة داخل هذا الربملان عىل ذلك ،وهذا
أمر متعذر كام أثبتت جتربة مخس دورات انتخابية سابقة.
كذلك لن يكون ىف مقدور الصدريني وحدهم ،ىف حال
انتخاب برملان جديد حتى لو حصلوا عىل ثلث مقاعد
الربملان (أكثر من مائة مقعد) ،وهذا أمر متعذر ،ما يعنى

أن الصدريني سيجدون أنفسهم جمدد ًا أمام نفس املوقف
الذى واجههم ىف الربملان احلاىل ومنعهم من انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ومن ثم اختيار الرئيس اجلديد
للحكومة ما دفعهم إىل استقالة نواهبم الـ ( ،)73ومل يبق
أمامهم من بديل للضغط من أجل فرض التغيري غري
النزول للشارع واحتالل الربملان.
السؤال عن ما هى البدائل أضحى مشكلة معقدة لكل
األطراف ومن بينها التيار الصدرى الذى كان من
الصعب عليه ،ىف ظروف الطقس الصعبة حينئذ أن
حيتفظ بمنارصيه ىف ساحة االعتصامات حول الربملان
ألجل غري مسمى ،كام أن «اإلطار التنسيقى» ،رغم عدم
تشككه ىف قدرة الصدريني عىل استمرار االعتصام ومنع
الربملان عن االنعقاد ،فإنه أدرك أن عليه أن يبحث عن
بدائل لإلنقاذ.

هذا املأزق أخذ يضغط أيض ًا عىل القوى املدنية وعىل
النواب املستقلني من أجل حتريك األزمة وإجياد بدائل
عىل النحو الذى ورد ىف بيان «القوى املدنية الديمقراطية»
و»قوى انتفاضة ترشين الناشئة» ،التى تضم «احلزب
الشيوعى العراقى» و»حزب األمة العراقية» ،باإلضافة
إىل حزبى «نازل آخذ حقى» و»البيت الوطنى» املنبثقني
عن «حراك ترشين .»2019

ففى حماولة لتحريك األزمة دعت هذه القوى ىف بياهنا
الصادر (األربعاء  )2022/8/3إىل «حل جملس
النواب احلاىل ،وعىل رئيس اجلمهورية والنواب
املستقلني والقوى الوطنية الضغط من أجل حتقيق
ذلك» ،كام دعت إىل «تشكيل حكومة حتظى بقبول
سياسى وشعبى ،وتكون مهمتها الرشوع ىف اختاذ
خطوات عملية عىل طريق التغيري»  ،وطالبوا أيض ًا بـ
«إجراءات ملموسة ،ىف مقدمتها مراجعة تفسريات
املحكمة االحتادية بشأن (الكتلة األكرب التى ترشح رئيس
احلكومة اجلديد) وكذلك نصاب جلسة انتخاب رئيس
اجلمهورية (خاصة نصاب الثلثني الذى عرقل عىل مدى
األشهر املاضية انتخاب رئيس جديد)» .كام طالب نواب
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مستقلون ىف الربملان بإجراء حوار وطنى شامل خيتلف
عن احلوارات السابقة من أجل الوصول إىل حل شامل
لألزمة(.)7
وسط هذه احلالة السياسية شديدة االرتباك والتعقيد التي
كانت تعنى وتؤكد أن نظام احلكم يف العراق بات عاجز ًا
عن إدارة الدولة ،وأن قاعدة رفضه تتسع وتتجاوز التيار
الصدري وتتحول إىل مطلب شعبي ورئييس لقوى
سياسية جديدة ،خارج إطار احتواء النظام يمكن ىف
حال تركها كام هي دون احتواء أن يكون الثمن فادح ًا
وهو سقوط النظام وحتمية استبداله بمعادلة سياسية
جديدة وعملية سياسية جديدة ،فاجأ املرجع الديني
للتيار الصدري آية اهلل كاظم احلائري اجلميع ببيانه الذي
كانت أبرزت تداعياته ما أرشنا إليه من بيان ملقتدى
الصدر طالب فيه بسحب أنصاره من الربملان ومن
املنطقة اخلرضاء وبإعالن اعتزاله العمل السيايس.
هذا البيان تضمن ثالثة بنود أساسية:

األول :إعالن احلائري اعتزاله املرجعية ،أي اعتزال
العمل كمرجع للتقليد بسبب املرض وتقدم العمر.

الثانى :توصية أتباعه ،ومنهم بالطبع التيار الصدري،
بإتباع مرجعية املرشد األعىل يف إيران السيد عيل خامنئي.
الثالث :شن هجوم حاد عىل شخص مقتدى الصدر
واهتامه ضمن ًا «بالسعي لتفريق أبناء الشعب العراقي
واملذهب الشيعي باسم املرجعني الشيعيني حممد باقر
الصدر (عمه) وحممد صادق الصدر (والده) ،والتصدي
للقيادة باسمهام .واهتمه بأنه «فاقد لالجتهاد وللرشوط
الواجب توافرها يف القيادة الرشعية ،فهو يف احلقيقة،
ليس صدري ًا مه ًام ادعى أو انتسب»(.)8

للوهلة األوىل من إعالن بيان احلائري توالت ردود
الفعل واالستفسارات التي ركزت يف بداية األمر عىل
أمور شكلية ليست هلا عالقة مبارشة بجوهر األزمة التي
دفعت احلائري إىل إصدار هذا البيان ،وال ما تسعى إىل
حتقيقه من أهداف ،خاصة مسألة غرابة إرجاع سبب
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استقالته ،أو باألحرى ،اعتزال مهامه الفقهية كمرجع
للتقليد بسبب كرب السن أو املرض ،نظر ًا ألن مراجع
الشيعة غالب ًا ما يستمرون بنشاطهم املرجعي حتى
مماهتم ،وحيافظون عىل حضورهم الذهني مهام بلغ هبم
العمر ،واحلائري يعترب صغري ًا بالنسبة ألقرانه من كبار
مراجع التقليد (مواليد  )1938الذين جتاوز بعضهم سن
التسعني عام ًا واستمروا يف ممارسة دور املرجعية.

السيد عيل السيستاين مث ً
ال ،يكربه بثامنية أعوام (مواليد
 )1930ومازال يرتبع عىل رأس املرجعية الشيعية يف
العراق .وهذا ما طرح عالمة استفهام حول األسباب
احلقيقية وراء تنحي احلائري عن مسئولية املرجعية،
وعام إذا كانت خطوته هذه قام هبا من تلقاء نفسه أم
فرضت عليه من مراكز قوى إيرانية ،وهذا ما حرص
مقتدى الصدر عىل التلميح به بقوله« :وعىل الرغم من
تصوري أن اعتزال املرجع (احلائري) مل يك من حمض
إرادته.)9(»....
هذا التلميح له عالقة بالبندين األخرين يف بيان تنحي
احلائري وبالتحديد دعوة احلائري ملقلديه بإتباع السيد
عيل خامنئي ،دون غريه ،وخاصة السيد عيل السيستاين
املرجع األكرب للشيعة يف العراق ،أو أي مرجع إيراين
آخر يف حوزة «قم» ،إضافة إىل تعمد احلائري يف بيان
تنحيه التشكيك يف مكانة مقتدى الصدر املرجعية بل ويف
انتسابه ملرجعية عمه آية اهلل حممد باقر الصدر أو أبيه آية
اهلل حممد صادق الصدر.

دعوة احلائري ملقلديه بإتباع مرجعية السيد عيل خامنئي
تعني دفع مقلدي احلائري لالنخراط يف االلتزام بمبدأ
«والية الفقيه» الذي هو حمور مرجعية آية اهلل السيد عيل
خامنئي ،التى تتعارض مع املرجعية العراقية يف النجف،
التى اختذت من أسلوب «النأي باملرجعية عن السياسة»،
وتكريس حالة الديمومة بالعلم والبحث املعرىف ،واعتامد
التبليغ إلدارة التواصل مع شيعة العامل ،معتمدين عىل
منهج اإلمام جعفر الصادق (احلفيد الرابع لإلمام عيل
بن أيب طالب) ،بينام «والية الفقيه املطلقة» كام هى لدى

دراسات

السيد اخلامنئي ومن قبله السيد اخلميني تعني أن يتوىل
«ويل الفقيه» عامة الناس يف أمورهم سواء الفقهية منها أو
الدنيوية واحلياتية ،لتكسب بذلك طابع ًا سياسي ًا .فالويل
الفقيه هو «نائب اإلمام الغائب» ينوب عنه يف كافة أمور
املواطنني ويقودهم ،فهو يملك األمر والنهي والسلطة
بحكم الدستور اإليراين.

الظروف التي جاء فيها بيان آية اهلل كاظم احلائري تكشف
أن بيانه ،كام يرى كثريون ،أراد أن يضع هناية للمرشوع
الصدري وهو األمر الذي عجزت أحزاب وقوى «إطار
التنسيق» املوالية إليران عن حتقيقه .فدعوة احلائري
ملقلديه كي يتجهوا إىل تقليد مرجعية السيد عىل خامنئي
تعني دعوة التيار الصدري لالنقضاض عن زعامة مقتدى
الصدر وتفكيك هذا التيار عىل أساسني :أوهلام أن الزعامة
الصدرية هلذا التيار هى من مقلدي السيد احلائري وبتنحي
احلائري عن دوره كمرجع للتقليد يصبح التيار الصدري
بدون مرجعية .يأيت التشكيك ىف مكانة مقتدى الصدر
وارتكازه عىل مرجعية صدرية لوالده أو لعمه ،لدفع
الصدريني إىل التخيل عن زعامة مقتدى الصدر ومن ثم
إهناء مرشوع مقتدى الصدر بكامله ،وهو ما عجزت قوى
«اإلطار التنسيقي» عن حتقيقه.

كان احلائري حريص ًا عىل اهتام مقتدى الصدر بأنه «ليس
صدري ًا مهام ادعى أو انتسب» وأنه «يسعى إىل تفريق أبناء
الشعب واملذهب باسم الشهيدين الصدريني (حممد باقر
الصدر وحممد صادق الصدر)» ،وهذا ما وعاه مقتدى
الصدر ودفعه إىل منازلته عىل قاعدة املكانة والدفاع عن
مترده عىل مرجعية احلائري والتمسك بمرجعية أبيه وعمه
عندما قال يف بيان تنحيه هو اآلخر« :يظن الكثريون بمن
فيهم السيد احلائري أن هذه القيادة (قيادته) جاءت
بفضلهم ،أو بأمرهم .كال ..إن ذلك بفضل ريب أو ً
ال،
ومن فضل الوالد (حممد صادق الصدر) الذي مل يتخل
عن العراق وشعبه».
القراءة الدقيقة لذلك كله وخاصة التشكيك من جانب
آية اهلل احلائري يف زعامة وال نقول «مرجعية» مقتدى

الصدر ،ثم دعوة احلائري مقلديه لتقليد مرجعية آية اهلل
خامنئي ،وليس آية اهلل السيستاين ،تقول أن بيان احلائري
الذي جاء يف وقت حاسم من األزمة العراقية والرصاع
السيايس يف العراق ،كان هدفه تصفية التيار الصدري
يف العراق ودفعه ليكون قوة متحدة مع فصائل احلشد
الشعبي والقوى واألحزاب السياسية املنضوية حتت
لواء «إطار التنسيق» التى تقلد معظمها مرجعية السيد
خامنئي ،ومن ثم جعل كل القوى الشيعية الفاعلة
سياسي ًا يف العراق تابعة ملرجعيته ومن ثم زعامة السيد
خامنئي وليس حتت لواء املرجعية النجفية للسيد
السيستاين.
ربام يكون هذا هو ما دفع مقتدى الصدر إىل اإلرساع
هو اآلخر وإعالن قرار اعتزال العمل السيايس وإعطاء
مهلة  72ساعة فقط ألنصاره لالنسحاب من مواقعهم
باملنطقة اخلرضاء حرص ًا منه عىل جتنب مسئولية حدوث
صدام مسلح بني أنصاره املتمردين عىل بيان احلائري
وفصائل احلشد الشعبي(.)10
من الصعب تصور أن إعالن مقتدى الصدر اعتزال
العمل السيايس سيكون هنائي ًا ،ربام يكون انسحاب ًا مؤقت ًا
إلجياد احلل املناسب ملا يمكن تسميته بـ «مأزق املرجعية»
الذى نتج عن قرار اعتزال آية اهلل احلائري لدوره كمرجع
للتقليد .فمن ناحية ال يملك مقتدى الصدر املؤهالت
الكافية التي يمكن أن جتعل منه مرجعية بديلة ،ومن
ناحية أخرى يرفض تقليد مرجعية السيد خامنئي التى
أوىص هبا احلائري مقلديه ،لكن تبقى املشكلة التي تؤرق
مقتدى الصدر هى تأثري بقاء التيار الصدرى دون مرجعية
للتقليد وإىل متى يمكن أن يستمر هذا احلال ،وهل يكون
تقليد مرجعية السيد عيل السيستاين هى احلل ،للحيلولة
دون حدوث انشقاقات يف صفوف التيار ،خصوص ًا وأن
الطرف اآلخر املناوئ يف «إطار التنسيق» وفصائل احلشد
الشعبي التى تتبع مرجعية السيد خامنئي لن تتوقف عن
حماوالت التغلغل داخل التيار الصدري والعمل عىل
حدوث انشقاقات داخله واجتذاب العدد األكرب لتقليد
مرجعية خامنئي.
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هذه املخاوف قائمة إذا أخذنا جتربة االنشقاق التي
حدثت يف صفوف التيار الصدري عام  2008وهو
العام الذي شهد انسالخ جمموعتني مهمتني من التيار
والتوجه نحو تقليد السيد خامنئي ومن ثم االصطفاف
إىل جانب مجاعات وتكتالت شيعية مهمة أخرى يف
اتباع مرجعية خامنئي وبالتحديد كل من ميليشيات
«عصائب أهل احلق» ،و»ميليشيات النجباء» ،التى تعد
إىل جانب ميليشيات «حزب اهلل العراق» ،من أهم القوى
التي توصف بـ «الوالئية» أي التي تدين بالوالء إليران
من خلفية تقليد مرجعية السيد عيل خامنئي مرشد
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
خماوف االنشقاق قائمة ،عىل الرغم من أن أغلبية التيار
الصدري حالي ًا هم من الشباب الذين ال يعرفون آية
اهلل احلائري ،وال يقلدون أي مرجع ال السيستاين وال
غريه ،ويتبعون مقتدى الصدر يف كل أمورهم .فدعوة
احلائري ألتباعه لتقليد خامنئي لن «تؤثر إال بفئة قليلة
من امللتزمني بقواعد الرشعية» ،الذين سيأخذون كالمه
بجدية ،خاصة من جيل أتباع مرجعية حممد صادق
الصدر (والد مقتدى الذى اغتاله نظام صدام حسني
عام  ،)1992أما أغلبية الصدريني من الشباب فهم
أقرب إىل زعامة مقتدى الصدر ،وإن مل ترتق إىل مستوى
املرجعية الدينية( ،)11أغلبهم يتبنى اجتاه ًا مناهض ًا إليران،
وملتزمون بسياسة النأي بالعراق عن أمريكا وإيران
لصالح العراق األكثر استقاللية بإرادته السياسية.
ويف رأى خرباء عراقيني ،فإن اعتزال احلائري قد يرتك
«فراغ ًا مرجعي ًا» يف صفوف التيار الصدري ،ولكنه أمر
متوقع ،ألن تعلق الصدريني ،خاصة الشباب منهم
وهم األغلبية ،بأى مرجعية ضعيف وتعلقهم بشخص
وزعامة مقتدى الصدر أقوى(.)12
العراق وأزمة صراع املرجعيات
إعادة قراءة وحتليل بيان التنحي الذي اختذه آية اهلل كاظم
احلائري تكشف عن عالقة ارتباط مهمة بني ما آلت إليه
املواجهة بني احلائري من ناحية ومقتدى الصدر من ناحية
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أخرى حول مشكلة «فجوة مرجعية التقليد» عند التيار
الصدري وبني الدوافع السياسية التي أملت عىل احلائري
اختاذ هذا القرار .فالتزامن بني قرار احلائري بالتنحي عن
مهمة مرجعية التقليد وبني الوضع املتفجر شديد اخلطر
الذي كانت قد وصلت إليه األزمة السياسية يف العراق يف
ذلك الوقت (شهري يوليو وأغسطس  ،)2022عالقة
االرتباط هذه تطرح السؤال املحوري وشديد األمهية
بالنسبة لواقع العراق ومستقبله السيايس سواء من ناحية
نظام احلكم وخصائصه أو من ناحية حدود استقالل
قراره الوطني وعالقاته اخلارجية خاصة مع إيران وهو:
هل األزمة يف العراق سياسية أم هى أزمة مرجعية؟
عندما وصلت األزمة السياسية إىل ذروهتا يف العراق
تفجرت أزمة املرجعية عىل يد آية اهلل كاظم احلائري
مدفوع ًا من إيران ،وهو األمر الذي يصعب جتاوزه
يف التحليل نظر ًا ألن قرار تنحي احلائري جاء متضمن ًا
ألمرين؛ أوهلام دعوة مقلديه (أي التيار الصدري يف
العراق) إىل تقليد مرجعية السيد عيل خامنئي ،وثانيهام
النيل الشديد من شخص مقتدى الصدر ومكانته ،أو
فلنقل زعامته التي أخذت تتحول تدرجيي ًا من جمرد
زعامة سياسية إىل زعامة هلا خصوصيتها «الدينية»
املنتسبة إىل كبار األئمة ذوي املكانة العالية من الصدريني
(آية اهلل حممد باقر الصدر عم مقتدى الصدر ومؤسس
حزب الدعوة الذي يتزعمه اآلن نوري املالكي األقرب
إىل إيران ،وآية اهلل حممد صادق الصدر والد مقتدى
ومعلم آية اهلل احلائري) ،الذين مل يتوان مقتدى
الصدر ُ
الصدر ،يف كل أوقاته ،عن االنتساب إليهم والتفاخر هبم
وطرح نفسه كامتداد إليهم ،وكأنه كان ومازال حريص ًا
عىل إحياء املرجعية الصدرية يف شخصه ،ولو بعد حني.

لو افرتضنا أن األمور كانت قد سارت كام هى دون
حدوث تنحي مرجع التقليد آية اهلل كاظم احلائري،
واستطاع مقتدى الصدر فرض رشوطه عىل قادة «إطار
التنسيق» املوالني إليران ،وفرض خيار حل الربملان
بقوة «اإلرادة الشعبية» ،وفرض خيار خوض انتخابات
جديدة ،ماذا كان سيحدث؟ أو ما هي االحتامالت؟.

دراسات

اإلجابة هنا ستبقى يف حدود «االفرتاضات» أو
االجتهادات البحثية .ونستطيع أن نتحدث عن نتيجتني
مها :أو ً
ال ،حتقيق فوز ساحق للتيار الصدري وللمستقلني
وتيار االنتفاضة «الترشينية» يف الربملان اجلديد عىل
حساب انحسار أحزاب وأطراف «إطار التنسيق» املوايل
إليران .وثاني ًا ،سطوة زعامة مقتدى الصدر ليس فقط
السياسية بل وأيض ًا الدينية وفرض خيار ظهور مرجعية
شيعية جديدة ذات خصوصية سياسية ،مرجعية تأخذ
بالديني إىل السيايس.

هذه املرجعية كانت ستكون طرف ًا مرجعي ًا ثالث ًا يف
العراق بني املرجعية التقليدية غري السياسية للسيد
السيستاين خاصة وللمرجعية يف النجف بصفة عامة،
وبني مرجعية والية الفقيه «السياسية» يف إيران .يف هذه
احلالة سيكون التنافس احلقيقي بني املرجعية السياسية
اجلديدة ملقتدى الصدر يف مواجهة مرجعية والية الفقيه
للسيد عيل خامنئي( ،)13والنتيجة هي األخذ بالعراق
نحو أفق جديد من الناحيتني السياسية واملرجعية بعيد ًا
عن التبعية إليران ،بام يمكن أن يؤهل العراق جمدد ًا
نحو االستقاللية عن إيران ،وإعادة بناء الدولة الوطنية
عىل أساس مرشوع وطني عراقي.
من هنا تتكشف مدى خطورة قرار آية اهلل كاظم احلائري
بالتنحي ،فاهلدف وفق هذا التحليل هو منع حدوث مثل

هذا السيناريو ،وفرض سيناريو آخر بديل ختتفى منه متام ًا
أية معامل ملرجعية صدرية يف العراق وينحرس فيه التنافس
بني مرجعيتني :مرجعية تقليدية للنجف يتزعمها آية
اهلل عىل السيستاين ،تقليدية وضعيفة التأثري يف املشهد
السيايس العراقي ،ومهددة بضباية وريث هذه املرجعية
حيث جتاوز السيد السيستاين الـ  90عام ًا من عمره،
ومرجعية والية الفقيه بسطوهتا اإليرانية التى سوف
تتمدد داخل العراق إذا ما استجاب الصدريون لدعوة
احلائري بتقليد مرجعية السيد عيل خامنئي .عندها
ستكون إيران هلا الكلمة العليا ليس فقط سياسي ًا وأمني ًا
وإعالمي ًا بل وأيض ًا مرجعي ًا.
هذا الطموح سيبقى أيض ًا افرتاضي ًا ألن مرجعية
النجف ،رغم أهنا بدأت تعاين من «أزمة البديل» للسيد
السيستاين الذي تقدم عمره ،إال أهنا متلك الكثري من
أدوات القوة والتأثري( ،)14وألن املرجعية الثالثة ،التي
مازالت طموح ًا يراود أصحابه ،ونعني «املرجعية
الصدرية اجلديدة» ،مل تفقد بعد أفق التطور املستقبيل،
ما يعنى أن ما هو قادم سوف يشهد رصاع ًا مرجعي ًا،
لكنه سيكون رصاع ًا سياسي ًا بني من تكون له الوالية
الدينية والسياسية عىل العراق :مرجعية النجف أم
مرجعية «قم» اإليرانية.
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