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املقدمة

الشيرازي في مواجهة التحديات الحضارية

ميثل اإلمام السيد حممد بن املهدي احلسيين الشريازي (  )1928-2001عنوانا ملعركة حضارية
انفجرت يف أواسط القرن العشرين بني اإلسالم واحلداثة الغربية اليت كانت تضم ثالثة تيارات رئيسية
اجتاحت املنطقة العربية واإلسالمية وهي القومية و الدميوقراطية واالشرتاكية ،واختذ الشريازي يف تلك
املعركة موقف الدفاع عن اإلسالم والتصدي لتلك التيارات  ،انطالقا من روح احملافظة على الرتاث
ومقاومة الغزو احلضاري الغريب ،حيث رأى الشريازي يف موجة احلداثة حتديا لإلسالم وهتديدا للمسلمني.
وخالفا لرتحيب عدد من علماء اجليل األسبق على الشريازي بكثري من مفردات احلضارة الغربية
السياسية واالقتصادية واالجتماعية  ،وعدم شعورهم بالتناقض مع تلك التيارات  ،وحماولتهم التوفيق بني
اإلسالم واألنظمة احلياتية املتطورة الواردة من الغرب  ،كما حدث يف حركة الدستور اإليرانية اليت قادها
علماء النجف بزعامة الشيخ كاظم اآلخوند اخلراساين  ،فان حدوث خلل يف احلوار بني األطراف
املختلفة أدى إىل حدوث اضطراب وتصادم بني أبناء التيار اإلسالمي وأقطاب احلركات القومية
والدميوقراطية واالشرتاكية .وقد ولد الشريازي يف خضم أجواء الصراع بني تلك التيارات يف أعقاب ضرب
احلركة اإلسالمية (الشيعية) وإقصاء مراجع الدين عن التدخل يف احلياة السياسية العراقية  ،بعد فشل ثورة
العشرين واهنيار مقاومة املراجع لالنتداب الربيطاين ،وقيام النظام العراقي بالفصل بني الدين والسياسة.
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و بدأ الشريازي ينشط يف بداية اخلمسينات يف مواجهة الشيوعية واملوجة اإلحلادية املشككة بالدين
اإلسالمي وقدرته على قيادة احلياة أو صالحيته للبقاء  ،فهب يدعو إىل العودة إىل الدين وإعادة الثقة
املفقودة باإلسالم إىل نفوس الشباب .ويف سعيه من أجل هذا اهلدف رفض كل جديد وافد من الغرب
وعلى رأس ذلك الدميوقراطية والقومية واالشرتاكية والقوانني احلديثة األخرى.
وبينما كان النظام العراقي (امللكي) يتالعب بالشعارات الدميوقراطية ويزيف إرادة الشعب وينقلب
عليها مرة بعد أخرى ،ذهب الشريازي إىل رفض الدميوقراطية برمتها باعتبارها لعبة استعمارية  ،وبدالا من

أن ي طالب بتدعيم الدميوقراطية وترشيدها وتعزيزها وتنزيهها والعمل على استقرارها لتكون مرآة الشعب
الصادقة ووسيلته الختيار النظام السياسي األفضل واحلكومات األكثر وطنية ومتثيال للشعب ،كما كان
يطالب قادة ثورة العشرين من مراجع الدين ،فان الشريازي اعترب الدميوقراطية كفرا وإحلادا ولونا من ألوان

االستعمار.
وهكذا بالنسبة للموقف من القومية العربية  ،فبعد أن كان قادة ثورة العشرين ال جيدون أي تناقض
بني اإلسالم والقومية العربية ،اختذ الشريازي يف منتصف القرن العشرين موقفا سلبيا من احلركة القومية
كرد فعل على سياسة النظام العراقي املعادية لرجال الدين  ،ذلك النظام الذي استخدم القومية العربية
كسالح سياسي داخلي إلبعاد رجال الدين الشيعة (الذين كانت تغلب عليهم الفارسية) عن قيادة
احلركة الوطنية والتدخل يف الشؤون العراقية ،خالفا للروح اإلسالمية الوحدوية السابقة اليت كانت تعترب
االهتمام بشؤون املسلمني حقا وواجبا على مجيع املسلمني بغض النظر عن قومياهتم وجنسياهتم.
ومن هنا دخل الطرفان يف خالف ال مربر له حول أولوية الوحدة العربية أو الوحدة اإلسالمية ،دون
أن يوجد بينهما أي تناقض جوهري ،يف الوقت الذي كان االستعمار حيول دون حتقيق أي شكل من
أشكال الوحدة العربية أو اإلسالمية.
املعركة الثالثة اليت خاضها الشريازي يف اخلمسينات والستينات من القرن املاضي كانت مع التيار
االشرتاكي والشيوعي ،وهي معركة كانت ذات طابع ثقايف أكثر منها اقتصادي ،حيث مل تكن احلركة
الشيوعية أو االشرتاكية تطرح برامج ثورية جذرية وإمنا تنادي ببعض املطالب اإلصالحية االقتصادية
كقانون اإلصالح الزراعي أو إشراف الدولة على بعض النشاطات االقتصادية ،وهي مطالب كان ميكن
التفاوض واحلوار حوهلا بني التيارين اإلسالمي واالشرتاكي ،ولكن أجواء الصراع الثقايف اليت خيمت على
العراق يف تلك الفرتة ؛ منعت التيار اإلسالمي من تفهم تلك املطالب ،ومنعت الشريازي وكثريا من
رجال الدين من تقبل قانون اإلصالح الزراعي الذي سنته ثورة  14متوز عام 1958
وعموما فقد حفزت تلك التيارات الدميوقراطية والقومية واالشرتاكية اإلمام الشريازي على التفكري بالرد
الشامل والدعوة إىل تشكيل حكومة إسالمية ،وتأسيس حركة ثقافية سياسية تعمل من أجل هذا
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اهلدف ،إىل جانب حركات إسالمية عديدة (سنية وشيعية) انطلقت يف تلك املرحلة ومحلت هدف إقامة
دولة إسالمية يف العراق.
ولكن اإلمام الشريازي امتاز عن غريه منذ البداية بامتالك صورة خاصة عن الدولة اإلسالمية وشروط
القيادة فيها  ،حيث حصر الشرعية الدينية يف القيادة املرجعية الدينية  ،ودعا إىل نظام والية الفقيه ،قبل
ان يطرح اإلمام اخلميين هذه النظرية بعشر سنني .وقد مزج الشريازي يف أطروحته السياسية بنب اإلسالم
والتشيع  ،أو باألحرى الفكر اإلمامي ونظرية املرجعية الدينية اليت اعتربها امتدادا شرعيا لقيادة األئمة
املعصومني  ،واختلف بذلك عن حزب الدعوة اإلسالمية بقيادة السيد حممد باقر الصدر الذي طرح
نظرية الشورى والتنظيم احلزيب كاسرتاتيجية للوصول إىل اهلدف ،فحرم الشريازي التنظيمات احلزبية
وخاصة السرية ،ورأى فيها انقالبا على القيادة املرجعية الدينية الشرعية وابتعادا عن الرتاث اإلمامي
واستلهاما للفكر الغريب.
وجاءت الثورة اإلسالمية اإليرانية اليت قادها املرجع الديين اإلمام اخلميين واليت أسفرت عن إقامة نظام
والية الفقيه يف إيران  ،جاءت لتعزز إميان الشريازي بنظريته اخلاصة عن الدولة اإلسالمية وحتقق ما كان
يصبو إليه من قبل  ،وتدفعه لكي يشن محلة إعالمية وتعبوية إلسقاط النظام البعثي احلاكم يف العراق ،
وإقامة نظام إسالمي حتت قيادة مراجع الدين.
ويف حني بدا للشريازي سقوط النظام العراقي يف تلك الفرتة قاب قوسني أو أدىن  ،فانه رفض أي حل
وسط مع النظام البعثي "الكافر" ورفض القبول باالحتكام إىل صناديق االقرتاع أو إجراء أية انتخابات ،
كما رفض القبول بأية صيغة جبهوية كبديل عن النظام القائم أو استبداله بأي انقالب عسكري ،
ماعدا الثورة الشعبية اإلسالمية اليت اعتقد أهنا على األبواب.
ويف الوقت الذي كان الشريازي يسعى لقيادة اجلماهري العراقية والشيعية خاصة من أجل إقامة نظام
إسالمي شيعي مرجعي يف العراق  ،كان الشريازي يصطدم مع نظام والية الفقيه يف إيران  ،ويكتشف
الثغرات الديكتاتورية فيه ،وخاصة بعد رفض اإلمام اخلميين لقيادة الشريازي للمعارضة العراقية اإلسالمية
الشيعية يف إيران ،أو إشراكه يف السلطة أو التشاور معه حول شؤون إيران الداخلية أو إدارة احلرب مع
العراق ،بالرغم من أن الشريازي كان يعتقد أنه "كمرجع ديين ونائب عام عن اإلمام املهدي" حيق له
املشاركة يف السلطة مع اخلميين وبقية الفقهاء املراجع الذين يستمدون شرعيتهم – حسب نظرية والية
الفقيه -من كوهنم نوابا عامني لإلمام الثاين عشر الغائب املهدي املنتظر (حممد بن احلس العسكري).
وهذا ما دفع الشريازي إىل طرح نظرية (شورى الفقهاء) والتأكيد على أمهية الشورى بصورة عامة،
إضافة إىل التعددية احلزبية واحلرية الصحفية  ،وانتقاد السياسة الديكتاتورية وخاصة قيادة اإلمام اخلميين
للحرب مع العراق وإصراره على مواصلتها بعد حترير معظم األراضي اإليرانية عام 1982
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وقام الشريازي مبراجعة موقفه من الدميوقراطية والنظر إليها من جديد كسر من أسرار التقدم الغريب،
وضرورة من ضرورات احلياة والتقدم واالستقرار للمسلمني.
وقام أيضا مبراجعة موقفه من اإلصالح الزراعي وتدخل الدولة يف احلياة االقتصادية ،فاختذ موقفا
متطرفا وأشد ثورية من قانون اإلصالح الزراعي رقم  180لسنة  1958الذي أقره رئيس الوزراء العراقي
عبد الكرمي قاسم  ،وطالب الشريازي مبصادرة أراضي اإلقطاعيني وتوزيعها على الفالحني املعدمني دون
أي تعويض حىت لو كانوا ملكوا األرض بصورة شرعية.
ورغم أن الشريازي مل يعارض قيام أية وحدة عربية أو إقليمية (كمؤمتر التعاون اخلليجي) فانه ظل على
موقفه من الدعوة إىل إقامة الوحدة اإلسالمية وتشكيل دولة املليار مسلم ،وإزالة احلدود املصطنعة بني
البالد اإلسالمية .وإذا كانت دعوته إىل الوحدة اإلسالمية وهو يف العراق تفهم على أهنا معارضة للوحدة
العربية  ،فإن إصراره على الوحدة اإلسالمية وهو يف إيران كان مؤشرا واضحا على رفضه للسياسة
اإلقليمية أو القومية اإليرانية .ورمبا بالغ الشريازي يف ظل اجلمهورية اإلسالمية إىل حد التمرد  ،بدعوته
الخرتاق احلدود بدون جوازات سفر والتجارة بدون مجارك والتنقل بدون فيزا ،واعتبار اخلضوع لشرطة
احلدود والقوانني اإلقليمية انتهاكا خطريا للشريعة اإلسالمية.
ومع أن ال شريازي دعا إىل الوحدة اإلسالمية واحلوار والتعاون بني الطوائف املختلفة (الشيعية والسنية)
على أساس الشورى ،إال إنه كان شديد االلتزام بالرتاث الشيعي اإلمامي االثين عشري ،بالرغم مما كان
يبدو من تناقض ظاهر بني الدعوة للوحدة اإلسالمية والتشبث باهلوية الطائفية  ،ولكن الشريازي كان
يعتقد بإمكانية احلفاظ على اهلويات الطائفية الثقافية واالتفاق السياسي بينها على أساس الشورى .إال
إ ن التزام الشريازي بنظرية والية الفقيه كامتداد لنظرية اإلمامة اإلهلية ألهل البيت ،وكمصدر غييب لشرعية
السلطة  ،وحصر احلق يف السيادة العليا بالفقهاء املراجع  ،ظل يشكل عقبة يف طريق الوحدة االندماجية
بني الشيعة والسنة وجتاوز الرتاث الطائفي السليب .ويبدو أن الشريازي كان حباجة لبذل املزيد من اجلهد
والتفكري واالجتهاد ملراجعة نظرية والية الفقيه وأسسها التارخيية والعقدية ،خاصة وأهنا شهدت سلسلة
طويلة من ع مليات التطور والتنوع  ،وال توجد أدلة كافية على وجود هذه النظرية يف العصور الغابرة ،
كما ال توجد أدلة قوية على نيابة الفقهاء عن اإلمام الثاين عشر الغائب  ،إضافة إىل وجود الشك يف
أساس وجود ووالدة ذلك اإلمام.
ويف احلقيقة كان هذا املوضوع مدار حديث خاص بيين وبني اإلمام الشريازي يف عام  ،1990بعد أن
قمت بدراسة نظرية اإلمامة وتوصلت إىل عدم وجود اإلمام الثاين عشر ،فسألته فيما إذا كان هو قد
درس املوضوع شخصيا وبدقة واجتهاد  ،فاعرتف ،رمحه اهلل ،بصراحة وشجاعة ،بأنه مل يدرس املوضوع ،
فتجرأت وسألته فيما إذا كان قد قرأ شيئا حوله؟ فأجاب باإلجياب .ونظرا ملا كان بيين وبينه من عالقات
محيمة وقدمية ،كان اإلمام الشريازي أول رجل أقدم له دراسيت عن موضوع اإلمامة واملهدي  ،حيث
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طلبت منه أن يرد عليها أو يقدم ما لديه من أدلة علمية على وجود اإلمام الثاين عشر (حممد بن احلسن
العسكري) .فقام بعد سنوات بنشر كراس بعنوان (اإلمام املهدي) ردد فيه الروايات التارخيية الواردة حول
والدته وظهوره  ،واملشحونة باخلرافات واألساطري دون أن يقوم بأدىن حتقيق فيها أو تقييم للسند أو حىت
ذكر الرواة وملصادر ،مما ولد لدي قناعة بأنه يقوم بدفع اإلحراج االجتماعي الذي سببه كتاب مثري ألحد
تالمذته  ،أكثر مما يقوم بالدفاع العلمي عن فكرة تعترب األساس والقاعدة لنظرية والية الفقيه والفكر
اإلمامي االثين عشري.
وال اعرف بالتأكيد هل حفزته دراسيت تلك على مراجعة الفكر السياسي اإلمامي وإعادة النظر يف
إميانه بوجود اإلمام الثاين عشر الغائب (حممد بن احلسن العسكري) .ولكين أعرف جيدا أن اإلمام
الشريازي قدم خالل اخلمسني عاما املنصرمة جتربة غنية ثقافيا وسياسيا وقد كان قائدا حلركات إسالمية

عديدة وصاحب مشروع سياسي كبري  ،وأنه لذلك حيتاج إىل أكثر من دراسة وحتليل.
وقد وفقين اهلل تعاىل ألن أقوم بدراسة ألعمال اإلمام الشريازي الثقافية والسياسية ،ومراجعة نظريته يف
والية الفقيه والشورى ،وكذلك منهجه يف االستنباط واالجتهاد ،وحماولته الدمج بني الرتاث واحلداثة ..
بني املرجعية الدينية والدميوقراطية.
وإذا كانت نظريته تتعرض اليوم المتحان قاس يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،حيث مل يثبت فشلها
فشال ذريعا ،أو جناحها جناحا تاما بعد ،فإهنا ال شك حتتاج إىل مزيد من البحث والنقد والتمحيص ،
وحتتاج أيضا إىل الغوص يف أعماق التاريخ واجلذور العقدية والفكرية ،وذلك من أجل التأكد فيما إذا
كانت نظرية والية الفقيه متثل حقا النظرية السياسية اإلسالمية املنشودة.
ويف الوقت الذي أضع بني يدي القراء الكرام نتاج دراسيت هذه  ،آمل أن يقدم يل االخوة ما لديهم
من مالحظات وأفكار  ،والدعاء يل بالتوفيق والقبول.
هكذا عرفت اإلمام الشيرازي
توثقت عالقيت مع السيد حممد الشريازي منذ صغري فقد نشأت يف أحضان حركته ،وتعلمت يف
مدارس حفاظ القرآن احلكيم االبتدائية الدينية اليت كان يرعاها يف كربالء يف الستينات ..وعندما كنت
يف الثانية عشرة من عمري استدعاين الشريازي إىل بيته وطلب مين تشكيل جلنة من زمالئي الطالب
للقيام ببعض النشاطات اإلعالمية كتعليق الالفتات وامللصقات الدينية يف شوارع كربالء يف املناسبات
الدينية  ،وعندما بلغت الرابعة عشرة من العمر طلب مين أن التحق باحلوزة العلمية ،وألبسين بيديه
العمامة زي رجال الدين.
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وملا كان جيب على كل مكلف  ،تقليد أحد املراجع عند بلوغه – حسبما هو معروف عند الشيعة -
فقد قلدت اإلمام الشريازي يف بداية حيايت  ،ونشأت على حبه وتقديره والدعوة إىل مرجعيته.
وقد تتلمذت على يديه وعملت معه يف خندق واحد وآمنت بنظرية والية الفقيه اليت كان يدعو إليها
منذ البدء  ،ودعوت إليها يف الستينات والسبعينات والثمانينات .وعندما شكل الشريازي تنظيم (احلركة
املرجعية الرسالية) عام  1968كنت من أوائل الشباب الذين انتموا إىل ذلك التنظيم .وأصبحت عام
 1972عضوا يف قيادة احلركة املرجعية (اليت ستعرف الحقا باسم منظمة العمل اإلسالمي يف العراق) ومل
متض سنة أخرى حىت التحقت بالسيد حممد الشريازي الذي كان قد غادر العراق إىل الكويت ،عام
1973
ويف عام  1974اعتقل النظام العراقي خلية من شباب املنظمة يف العراق فاعرتف املسئول عنها
بارتباطه معي وبانتماء التنظيم إىل السيد الشريازي ،فقدم إىل حمكمة الثورة اليت حكمت عليه باملؤبد
وحكمت علي وعلى الشريازي غيابيا باإلعدام.
وأصبحت وكيالا شرعيا من وكالئه الداعني إىل مرجعيته يف الثمانينات.
وعندما أقوم اآلن بدراسة حركة اإلمام الشريازي وفكره السياسي فإمنا أقوم بدراسة احلركة الفكرية
والسياسية اليت انتميت إليها يف مطلع شبايب .وإذا كنت أقوم بنقد بعض جوانبها فإمنا أقوم بعملية نقد
ذايت من داخل هذه احلركة وحماولة من أجل التقدم حنو تطوير احلركة وحل املشاكل املزمنة اليت أعاقت
جناحها يف العراق.

أمحد الكاتب
2002/1/1

الفصل األول :االنطالقة األولى
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أ  -الشيعة والمرجعية في العراق

الفكر السياسي الشيعي قبل الشيرازي
كان العراق يف القرن اإلسالمي األول مهد التشيع ألهل البيت وقاعدة الثورات ضد احلكم األموي
وقد احتضن تراب العراق قبور عدد من أئمة أهل البيت (عليهم السالم) بدءا من اإلمام علي بن أيب
طالب ومرورا باإلمام احلسني شهيد كربالء واإلمام موسى بن جعفر وحفيده اإلمام حممد اجلواد وكذلك
اإلمام علي بن حممد اهلادي وابنه اإلمام احلسن العسكري ،وكانت بغداد  ،لقرون عاصمة الثقافة
الشيعية ،ومل يكن (العباسيون) الذين سيطروا على اخلالفة قرونا طويلة إال جناحا من أجنحة الشيعة.
كان ذلك قبل أن تتبلور األحزاب اإلسالمية كطوائف  ،وقبل أن تطغى الفرقة (االثنا عشرية) على
التيار الشيعي العام .وعندما ورثت هذه الفرقة تراث فصيل من تيار (الشيعة االمامية) هو (املوسوية
القطعية) بعد وفاة اإلمام احلسن العسكري  ،كانت قد فقدت رمزها السياسي من أهل البيت يف ظل
"غيبة" اإلمام الثاين عشر ( حممد بن احلسن العسكري) ولذلك فقد فشلت يف القضاء على العباسيني
بالرغم من سيطرة املؤيدين هلا من (آل بويه) على مقاليد السلطة يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريني.
ومع التزام الفرقة (االثين عشرية) بنظرية االنتظار لإلمام الغائب؛ كان عليها أن تنزوي عن احلياة السياسية
وتصبح جمرد نظرية تارخيية  ،وبالتايل تفقد مجاهريها الواسعة .بيد أن قيام احلكم الصفوي يف بالد فارس
واعتناقه للعقيدة االثين عشرية واستيالئه على العراق عدة مرات  ،أعاد األمل واحليوية إىل الفرقة االثين
عشرية وساعدها على االنتشار يف العراق يف وقت الحق  ،وخاصة بعد سقوط الدولة الصفوية يف إيران
عام  1722وهجرة أعداد كبرية من العلماء واملواطنني اإليرانيني الشيعة إىل العراق وخصوصا إىل كربالء
 ،حيث بدءوا بتشييع القبائل العربية خاصة يف الفرات األوسط واجلنوب.
يف تلك األثناء كان الفكر السياسي الشيعي يتطور ويتقدم خطوة كبرية إىل األمام بقبول علماء
الشيعة ،منذ أيام الشيخ علي عبد العايل الكركي(940هجرية) ،بنظرية (النيابة العامة عن اإلمام
املهدي) ،مث تطور املرجعية الدينية على يدي الشيخ جعفر كاشف الغطاء بعد قوله بوجوب إخراج
اخلمس وتسليمه إىل (مراجع الدين)  .وشهد الفكر السياسي ملراجع الدين حاالت من التعاون والتنسيق
بني املراجع وسالطني الشيعة الصفويني والقاجاريني يف إيران  ،ولكنه مل يرتق إىل مستوى استالم السلطة
يف (عصر الغيبة) حيث ظل فكر االنتظار لإلمام املهدي يهيمن بدرجة كبرية على الفكر السياسي
الشيعي العام ويعترب إقامة أي شكل من احلكومة نوعا من اغتصاب السلطة الشرعية احملصورة باإلمام
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املعصوم الغائب .وقد فشلت حماولة أحد اجملتهدين (الشيخ أمحد النراقي) يف بداية القرن التاسع عشر
للتنظري لشرعية حكومة الفقهاء  ،حيث ردها كبار العلماء يف النجف كالشيخ حممد حسن النجفي
(صاحب اجلواهر) والشيخ مرتضى األنصاري ،وظل الفكر السياسي الشيعي العام يقوم على تصدي
الفقهاء لبعض األمور احلسبية يف ظل الدولة القائمة الشيعية أو السنية.
إال أن التطورات السياسية يف إيران واالحتكاك مع الغرب يف القرن التاسع عشر ،فتح الطريق أمام
الفقهاء الشيعة يف العراق وإيران لتحجيم السلطة "املغتصبة" بإقامة جملس شورى حتت إشراف الفقهاء،
وهذا ما ظهر يف احلركة الدستورية اليت انتصرت عام 1906م
وبالرغم من تشكيل القبائل الشيعية يف جنوب العراق (كاحتادات اخلزاعل واملنتفق وبين الم والزبيد
وآل بوحممد) يف القرن التاسع عشر  ،نوعا من احلكم الذايت يف ظل احلكم العثماين ،إال أهنم كانوا
1
يفتقرون  ،من بني أمور عديدة  ،إىل الفكر السياسي الذي يؤهلهم لتشكيل دولة شيعية خاصة.
وكذلك بالرغم من وجود مؤشرات كثرية على استطاعة الشيعة تأسيس دولة إسالمية خاصة هبم يف
العراق بعد سقوط الدولة العثمانية  ،إال ان الفكر السياسي الشيعي لدى املراجع مل يكن متبلورا مبا فيه
الكفاية للدعوة إىل تكوين دولة شيعية أيديولوجية على أساس نظرية والية الفقيه .ومل يكن املراجع
يطرحون أنفسهم بديال عن السلطات القائمة ،إذ ان أقصى ما كان يدعون إليه هو تشكيل جمالس
برملانية حتد من سلطات امللوك املطلقة.
وعندما استفىت احلاكم الربيطاين السري ويلسون الشعب العراقي عما يريده  ،وخريه بني االستقالل أو
التبعية ،دعا علماء الشيعة الشعب العراقي إىل التصويت على االستقالل وتكوين دولة وطنية ،وعندما
يزور االنتخابات ويفرض على الشعب العراقي القبول باالنتداب ،أصدر املرجع الديين
حاول ويلسن أن ّ
فتوى كف ر فيها كل من يرغب يف حكم غري إسالمي يف العراق ،وقد
الشيخ حممد تقي الشريازي ا
استجاب الشعب العراقي بصورة عامة إىل تلك الفتوى ،و اجتمع أعيان كربالء ووقعوا على مضبطة جاء
فيها ":إهنم حيبذون قيام حكم عريب إسالمي يرأسه أحد أبناء السيد الشريف ،وإنشاء جملس متثيلي وطين

ميثل شعب العراق" 2.وأصدروا بتاريخ  15شوال  1337بيانا يؤكد قرارهم باالستظالل براية عربية
3
إسالمية وانتخاب أحد أجنال شريف مكة كأمري مقيد مبجلس منتخب من أهايل العراق.
 -1الوردي  ،علي  ،دراسة يف طبيعة اجملتمع العراقي ص  119و من ص  124إىل 157
 - 2النفيسي  ،عبد اهلل  :دور الشيعة يف تطور العراق السياسي احلديث ص122
 -3املصدر ،ص 209
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وكذلك اج تمع أهايل الكاظمية وفوضوا إىل ستة من علمائهم أن يضعوا عريضة يطالبون فيها بإقامة
حكومة عربية إسالمية دستورية يرأسها أحد أبناء الشريف .4كما أصدروا بيانا جاء فيه ":إننا باعتبارنا
من األمة العراقية العربية خنتار حكومة عربية مسلمة يرأسها ملك مسلم هو أحد أجنال سيدنا الشريف
5
تكون مقيدة مبجلس حملي".
أما يف بغداد فقد اصدر املندوبون السنة والشيعة بيانا يف  22كانون الثاين  1919طالبوا فيه بأن
تكون البالد دولة عربية واحدة على رأسها ملك مسلم أحد أبناء الشريف حسني مقيد مبجلس تشريعي
متثيلي .وأنشأ السنة والشيعة بعد ذلك بشهر حزبا أمسوه ( :حزب االستقالل) برئاسة السيد حممد
6
الصدر  ،وكان يطالب برتشيح أحد أبناء الشريف حسني ملكا على العراق.
ويف الشامية قدم عشرة من شيوخ القبائل عريضة للحاكم الربيطاين يطالبون فيها بعراق متحد من
البصرة إىل املوصل برئاسة أمري عريب يفضل أن يكون من أجنال شريف مكة.
وقرر الشريازي بعد استشارة علماء كر بالء وأعياهنا أن يرسل إىل الشريف فيصل رسالة ينبئه فيها عن
احلالة يف العراق  ،ووقع اخليار على الشيخ حممد رضا الشبييب أن يكون الرسول الشخصي الذي سيحمل
الرسالة ،اليت جاء فيها  ":إىل حضرة صاحب السمو األمري فيصل  ،بعد الدعاء…إننا ال زلنا نسمع
7

أنباء تفاديكم العظيم يف سبيل إحياء اجلامعة العربية اليت هي عنوان اجملد اإلسالمي  ،وأدامكم اهلل ملكا
تقر به العيون اإلسالمية وتفخر به أئمة الدين.
 7رمضان  1338حممد تقي احلائري الشريازي"
وأرسل ابنه الشيخ حممد رضا الشريازي رسالة إىل األمري علي ويل عهد احلجاز ،جاء فيها":إن القطر
العراقي كسائر األقطار العربية اليت بايعت جاللة امللك أبيكم  ،وأزيدكم أنه ألكثر حتمسا يف سبيل
االستقالل وأشد نعرة قومية وأقرب إىل الوحدة العربية  ،وذلك ألنه مسكون بشعب عريب حبت ليس فيه
دخيل خيشى شره".
وهكذا مل يطرح العلماء الشيعة فكرة إقامة دولة شيعية خاصة هبم بعد سقوط الدولة العثمانية،
بالرغم من أهنم أصبحوا أكثرية يف العراق اجلديد وبالرغم من الدور القيادي الكبري الذي لعبه مراجع
الشيعة يف مقاومة االحتالل الربيطاين والثورة عليه سنة  ، 1920حيث مل يكن الفكر السياسي لدى
 -4املصدر ص 124
 -5العطية ،غسان :العراق نشأة الدولة ص 356
 -6النفيسي  ،عبد اهلل  :دور الشيعة يف تطور العراق السياسي احلديث ص 26-25
 - 7املصدر ،ص 120
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الفقهاء مييل إىل كفة تسلمهم للسلطة ،ومل تكن عالقة املراجع الدينيني الذين كان يغلب عليهم العنصر
8
الفارسي بالقبائل العربية  ،على درجة قوية تسمح هلم بتويل احلكم يف العراق.
ويف احلقيقة مل يكن أحد من رؤساء القبائل مؤهال للملك ،فيما عدا شيخ احملمرة خزعل الذي كان
يطمح إىل تويل ملك العراق ،وعمل من أجل ذلك خالل الثورة العراقية الكربى عام  1920ولكنه مل
حيض بشعبية كبرية يف العراق وال مبوافقة من اإلجنليز.
ومن هنا ميكن القول إن الشيعة يف ثورة العشرين مل يكونوا ميتلكون مشروعا سياسيا شيعيا خاصا ،
وإمنا كانوا جزءا من املشروع الوطين العراقي ،وإن كان مراجعهم الدينيون املتأثرون باحلركة الدستورية
يدعون إىل إقامة حكم عراقي يقوم على دستور ويتمتع مبجلس برملان .فقد كانوا يدعون إىل انتخاب
أحد أجنال الشريف حسني ملكا على العراق على أن يكون مقيدا بدستور وجملس برملان.

وعندما مل يتحقق ذلك اهلدف دعا علماء الشيعة إىل الثورة على االحتالل االجنليزي الذي حاول
إلغاء إرادة الشعب العراقي وحكمه حكما مباشرا  ،والتضحية من أجل االستقالل.
وحاول الشيخ حممد مهدي اخلالصي والسيد حممد الصدر والشيخ أمحد الداود  ،بعد انتهاء ثورة
العشرين  ،أن يتم انتخاب فيصل ملكا من خالل جملس تأسيسي منتخب 9.ولكن فشل ثورة العشرين
عسكريا وسيطرة بريطانيا مرة ثانية بصورة أقوى مسح بتتويج فيصل ملكا على عرش العراق من دون
انتخاب.
ويف الوقت الذي كان الشعب العراقي الثائر يأمل أن حيقق امللك فيصل آماله يف احلرية واالستقالل ،
أيد امللك معاهدة االنتداب الظاملة ،وأمر بإجراء انتخابات إلقرارها  ،فتصدى له العلماء ،وأصدر السيد
أبو احلسن األصفهاين ،املرجع األعلى يف ذلك الوقت ،فتوى بتحرمي االنتخابات جاء فيها":إن هذا
االنتخاب مييت األمة اإل سالمية ،فمن انتخب بعد علم حبرمة االنتخاب حرمت عليه زوجته وزيارته وال
جيوز رد السالم عليه وال يدخل محام املسلمني" 10.وأصدر الشيخ مهدي اخلالصي فتوى يصر فيها على

 - 8يقول الشيخ مهدي بن حممد اخلالصي إن جده الشيخ مهدي اخلالصي طرح على السيد علي بن املريزا حممد
حسن الشريازي يف جملس خاص فكرة أن يكون ملكا على العراق  ،ولكنه رفض ذلك بشدة .الدباغ ،هاشم:اإلمام
حممد اخلالصي  ، 137عن حوار لإلذاعة اإليرانية مع الشيخ حممد مهدي اخلالصي (احلفيد) بتاريخ  21كانون الثاين
 1989ويقول السيد حممد الشريازي ان املريزا حممد تقي الشريازي قائد ثورة العشرين اقرتح على شيوخ القبائل العربية
الشيعية يف الفرات األوسط فكرة انتخاب أحدهم ملكا على العراق ولكنهم اختلفوا ورفضوا هذه الفكرة .الشريازي :إىل
حكومة ألف مليون مسلم ص22
 - 9التميمي ،خالد :حممد جعفر أبو التمن  ،ص 125
 - 10الشامي ،حسني :املرجعية الدينية  ،ص 102
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التحرر من كل قيد خارجي أو تدخل أجنيب رافضا الوجود اإلجنليزي يف العراق أو عقد أية اتفاقية
11
لالنتداب.
وأعلن كل من السيد أبو احلسن األصفهاين والشيخ حسني النائيين والشيخ مهدي اخلالصي ضرورة
مقاطعة االنتخابات ما مل تتحقق املطالب الشعبية التالية:
 - 1إلغاء اإلدارة العرفية.
- 2إطالق حرية املطبوعات واالجتماعات.
 - 3سحب املستشارين من األلوية.
- 4إعادة املنفيني السياسيني.
 - 5السماح بتأليف اجلمعيات.
وسحب العلماء تأييدهم من امللك فيصل حيث قام الشيخ اخلالصي بعد سنة من مبايعة امللك بشرط
العمل على تعزيز االستقالل  ،بسحب البيعة منه علنا ومعارضته بقوة .وقام العلماء بتحرمي الدخول يف
مدارس الدولة ووظائفها وجيشها ،وأصدر الشيخ اخلالصي يف عام  1921فتوى حرم فيها قبول أي
منصب حكومي معتربا ذلك عمال من أعمال التعاون مع الكفار.
يقول السيد حممد الشريازي":نادى العلماء أول دخول اإلنكليز يف العراق بأن الوظيفة احلكومية
املفسدة غري شرعية  ،وذلك ملا رأوا الوظيفة خدمة لألجنيب املستعمر  ،ولو كانت احلكومة متسرتة باسم
(اإلسالمية العربية) فاهنم رأوا خطوط املستعمر من حتت الستار  ،ولذا قالوا :كل وظيفة مفسدة معناها
12

تقوية االستعمار وعمالئه".
وأصر الوطنيون على تشكيل األحزاب والسماح هلا للعمل حبرية قبل عقد اجمللس والتوقيع على
االتفاقية  ،ولكن احلكومة كانت تفضل  -بوحي من السري برسي كوكس  -إجراء االنتخابات دون
أحزاب ليسهل التالعب هبا ،وعندما شكل حممد جعفر أبو التمن احلزب الوطين ،وحممد أمني
اجلرجفجي حزب النهضة ،وأخذا يقاومان االنتداب ،قام كوكس باعتقاهلما مع جمموعة من السياسيني
13
وسفرهم إىل جزيرة هنجام يف اخلليج ليقيم االنتخابات حبرية ودون معارضة.
اتضح أن االنتخابات ستزور ،وأن اهلدف منها هو مترير املعاهدة االستعمارية بأية صورة وضد إرادة
الشعب  ،ولذلك أصدر الشيخ مهدي اخلالصي وعلماء النجف وكربالء بتاريخ  8تشرين الثاين 1922
البيان التايل ":لقد أقيمت االنتخابات بأساليب غري مرغوب فيها بقوة السالح الربيطاين بعد فرض
 - 11النفيسي  ،عبد اهلل  :دور الشيعة يف تطور العراق السياسي احلديث ص 181
 - 12الشريازي  ،حممد :إىل حكم اإلسالم ص 313
 - 13التميمي ،خالد :حممد جعفر أبو التمن  ،ص 163
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احلظر بالقوة على احلزبني السياسيني اللذين كانا يعربان عن مطالب األمة (احلزب الوطين وحزب
النهضة) وإبعاد الزعماء الوطنيني  ...إن املسامهة يف االنتخابات أو أية عملية متاثلها مما قد يعرض
ازدهار العراق يف املستقبل للخطر فحكمه حرام مبوجب الشرع اإلسالمي والقرار اإلمجاعي
للمسلمني" 14.وأكد العلماء الكبار الثالثة األصفهاين واخلالصي والنائيين موقفهم يف بيان آخر ":نعم قد
صدر منا حترمي االنتخاب يف الوقت احلاضر ملا هو غري خفي على كل باد وحاضر  ،فمن دخل فيه أو
15
ساعد عليه فهو كمن حارب اهلل ورسوله وأولياءه".
وهنا شعر امللك فيصل بالغرية واخلوف من وجود مراجع الدين الذين يشكلون قيادة شعبية روحية
َ
قوية منافسة له  ،ومل يستطع أن ميرر اتفاقية االنتداب إال بعد أن ضرب املراجع  ،وخصوصا الشيخ
مهدي اخلالصي  ،وسفرهم إىل خارج العراق.
ومبا أن الكثري من مراجع الشيعة كانوا ينتمون إىل أصول فارسية فقد سهل على النظام العراقي احلديث
الذي رفع راية القومية العربية أن يعزهلم عن اجملتمع العراقي ومينعهم من التدخل يف الشؤون السياسية
العراقية ،ومل يسمح ألثنني من كبار املراجع ومها الشيخ حممد حسني النائيين والسيد أبو احلسن
األصفهاين بالعودة إىل العراق إال بعد أن أخذ منهما تعهدا بعدم التدخل يف السياسة.
مالمح النظام الجديد
بالرغم من مظاهر االستقالل اليت تلفع هبا احلكم الوطين العراقي بقيادة امللك فيصل األول ،إال أن
السلطة احلقيقية بقيت بيد احملتلني اإلجنليز الذين صاغوا النظام العراقي كما يشتهون وقاموا بتوجيه
السياسات املختلفة للدولة ،وخاصة جتاه املرجعية الدينية الشيعية اليت قاومت احتالهلم للعراق وقادت
ثورة العشرين ورفضت معاهدة االنتداب ،حيث عملوا على صياغة نظام جديد علماين طائفي مستبد.
وقامت اإلدارة الربيطانية بتكليف احملامي (السري بوهنام إدوارد كارتر) بوضع دستور علماين للدولة
العراقية ،مقتبس من الدستور البلجيكي ،ويتجه أساسا حلماية وتعزيز املصاحل الربيطانية ،وهو الدستور
الذي صدر يف  1925 /3/21وعدل يف متوز من نفس العام ،وفيما عدا النص يف املادة الثالثة عشرة
على أن اإلسالم هو دين الدولة الرمسي  ،مل يرد فيه أي ذكر لإلسالم .
و كان هذا الدستور نتيجة من نتائج معاهدة االنتداب العراقية الربيطانية  ،ولذلك مل يضمن احلريات
العامة ضمانة كاملة ومل حيقق الدميوقراطية واحلرية .وذلك ألنه مل حيفظ توازن القوى والسلطات توازنا
معقوال  ،حيث أعطى احلكومة قوة أكرب من الشعب  ،وأعطى (السلطة التنفيذية) صالحيات أوسع
 - 14املصدر  ،ص 188
 - 15الشامي ،حسني :املرجعية الدينية  ،ص 102
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من (السلطة التشريعية) وأعطى (جملس األعيان) املعني ،سلطة أكرب من (جملس النواب) املنتخب،
ووضع طريقة لالنتخاب ال تسمح للشعب العراقي باختيار ممثليه احلقيقيني إىل اجمللس النيايب.
وضمن الدستور لرئيس الدولة األعلى (امللك) صالحية التوقيع على قرارات جملس الوزراء ،وإقالة
16
هيئة الوزارة احلائزة على ثقة جملس األمة  ،حبجة مقتضيات املصلحة العامة
وكانت السلطة التنفيذية متلك صالحية حل جملس النواب دون ضابط 17.وكانت أيضا تستطيع أن
18
تشرع مبراسيم أثناء عطلة اجمللس أو فضه أو حله.
وهكذا أصبحت اجملالس النيابية يف العهد امللكي آلة طيعة بيد احلكومة ،وتتألف بصورة تشبه التعيني،
وأصبحت الوزارات تتدخل بصورة حامسة يف االنتخابات وتشل اجملالس النيابية عن القيام بواجباهتا يف
19
حماسبة املسئولني.
وكان من املتوقع أن حتذف احلكومة املوالية لإلجنليز أي دور ملراجع الدين الشيعة ،يف احلياة السياسية
التشريعية أو التنفيذية فضال عن أن تعرتف هلم بدور قيادي يف البالد  ،وحتاول بدال من ذلك أن تفصل
السياسة عن الدين وتبعد رجاله عن أجوائها ،وقد شنت احلكومة يف البداية محلة دعائية ضدهم ترتكز
على كوهنم من أصول إيرانية وال حيق هلم التدخل يف السياسة العراقية  ،وليس سرا أن النظام العراقي
اجلديد الذي كان قد انسلخ توا من الدولة العثمانية ذات الرابطة اإلسالمية ،سار يف طريق قومي عريب،
كنتيجة طبيعية للحركة القومية العربية اليت حاربت الدولة الثمانية وحتالفت مع اإلجنليز على أمل تأسيس
دولة عربية واحدة  .ومع أ ن قادة ثورة العشرين من رجال الدين وزعماء العشائر كانوا ينادون أثناء الثورة

بالعروبة واجلامعة العربية ،إال أن مفهومهم للعروبة كان حضاريا إسالميا يضم مجيع العناصر القومية اليت
تؤلف الشعب العراقي ،ومل يكن مراجع الدين الفرس الذين دافعوا عن أرض العراق يف وجه االحتالل
يعتقدون أ هنم يدافعون عن أرض أجنبية ،ولكن سياسة احلكومة املضادة للثورة سلكت طريقا عنصريا
معاديا لرجال الدين ،و وصفهم عبد احملسن السعدون رئيس الوزراء  ،بأهنم دخالء ال عالقة هلم بالقومية
العربية 20 .وقد أخذ النظام العراقي يتبع سياسة قومية متعصبة ،يف حماولة لضرب الوحدة الداخلية
وتفتيت احلركة الوطنية املعارضة والتشهري باألغلبية (الشيعية) وطعن أصوهلا القومية لتربير عملية إقصائها
عن السلطة ومنعها من ممارسة حقوقها األساسية.
 - 16وذلك حسبما نص عليه الدستور يف الفقرة السادسة من املادة  25من القانون األساسي العراقي املعدل.
 - 17كما نص على ذلك يف الفقرة الثانية من املادة  56من القانون األساسي العراقي
 - 18كما نصت على ذلك الفقرة الثالثة من املادة  ، 26ص 203-202العراق من االحتالل حىت االستقالل -عبد
الرمحن البزاز
 -19شناوة  ،علي عبد :الشيخ حممد رضا الشبييب ص 99
 - 20احلسين  ،عبد الرزاق :تاريخ الوزارات العراقية ج 1ص 167
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ويف هذا السياق أوعز ياسني اهلامشي سنة  1933إىل موظف يف وزارة املعارف (هو عبد الرزاق
احلصان) بتأليف كتاب ضد الشيعة حتت عنوان  ( :العروبة يف امليزان) يتهمهم فيه بأهنم شعوبيون فرس
من بقايا الساسانيني وال حق هلم يف سلطة أو يف متثيل يف السلطة .و أصدر معلم سوري يف بغداد (هو:
21
أنيس النصويل) كتابا بعنوان (الدولة األموية يف الشام) وأثار الكتابان غضبا واسعا يف أوساط الشيعة.
ويف السنوات الالحقة استمرت احلكومات العراقية يف تشجيع الدعوة إىل العروبة والنيل من دعوات
22
اجملتهدين الشيعة إىل الوحدة اإلسالمية وتصوير هذا النشاط على انه خطر على القومية العربية.
ومل تكتف احلكومة باهلجوم اإلعالمي على الشيعة  ،بل ترمجت سياستها القومية إىل قانون صدر يف 9
تشرين األول  1924ومت تعديله يف عام  1927يصنف املواطنني العراقيني إىل درجات أصلية وتبعية،
ويطال عامة الشيعة من ذوي األصول اإليرانية القاطنني يف مدن العتبات املقدسة وسائر أحناء العراق.
وألن احلكومات العراقية يف ظل العهد امللكي مل تكن يف جوهرها دميوقراطية أو منتخبة من الشعب
 ،فقد كانت تسخر من الرأي العام وال تبايل باجتاهاته الثقافية ،وكانت حتاول فرض رؤيتها عليه وتطبيق
ما حيلو هلا من سياسات  ،مما دفع امللك فيصل بعد إضراب حدث يف البالد ،إىل حتذير احلكومة ورجال
الدولة من مغبة االستهتار بآراء الشعب واعتبار ذلك خطيئة ال تغتفر ،وذلك يف مذكرة سرية رفعها
إليهم 23.ولكن احلكام العراقيني مل يأخذوا بنصائح امللك فيصل األول  ،وواصلوا سياستهم الديكتاتورية
والطائفية املضادة للشيعة ولعلمائهم ومراجعهم.
التجنيد اإلجباري
ومبا أ ن الدولة العراقية احلديثة كانت ختوض معركة مع املرجعية الدينية وغالبية الشعب العراقي  ،فقد
اصبح موضوع التجنيد اإلجباري الذي طرحته عام  1927مادة ساخنة للجدال  ،حيث نظر مراجع
الدين إىل قانون التجنيد كمحاولة من قبل احلكومة لالستقواء على حساهبم وجتريدهم من قوهتم الشعبية
املسلحة .إذ كانت نواة اجليش العراقي (فوج اإلمام موسى الكاظم) قد تشكلت على يدي القوات
الربيطانية يف  6كانون الثاين  1921حتت قيادة املعتمد السامي الربيطاين ،وهبدف قمع اهلياج احمللي
وضرب أية حركة ثورية شعبية.

24

 - 21العلوي ،حسن :التأثريات الرتكية يف املشروع القومي العريب ص 144
 - 22نقاش  ،إسحاق :شيعة العراق ص212
 - 23البزاز  ،عبد الرمحن :العراق من االحتالل إىل االستقالل  ،ص  -230نقال عن تاريخ الوزارات العراقية للحسين
ج 3ص 286
 - 24العلوي  ،حسن :الشيعة والدولة القومية ص 170
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ولكن تلك القوة التطوعية اليت كانت تتألف من  2000رجل  ،مل تكن كافية للوقوف أمام تفجر أية
انتفاضة يف املستقبل  ،أو محاية احلكومة وقوات االحتالل  ،ولذلك قامت احلكومة العراقية بسن قانون
التجنيد اإلجباري يف حماولة من أجل تكوين جيش قوي قادر على إمخاد انتفاضتني يف وقت واحد ،
وقدمت قانون اخلدمة اإللزامية يف اجليش إىل الربملان ملناقشته  ،فاعرتض شيوخ العشائر على القانون
وتضامن معهم علماء الدين الشيعة ،و ذلك ألن اجليش كان يف نظرهم جيشا تابعا لنظام عميل معاد
للثورة ولرجال الدين  ،وأداة من أدوات السيطرة الطائفية  ،وان القرار العسكري فيه تابع لشخص وليس
لنظام دميوقراطي  ،ومعدا للقمع الداخلي وليس للدفاع الوطين  .واشرتط بعض قادة الشيعة للموافقة
على قانون التجنيد اإلجباري التخلص من معاهدة  1922أو على األقل تعديل االتفاقية العسكرية اليت
25
جعلت اجليش العراقي جمرد حامية خاضعة ألوامر املندوب السامي.
وكان مراجع الشيعة (األصفهاين والنائيين واخلالصي) قد دعوا من قبل يف مؤمتر عقد يف كربالء عام
 ، 1922إىل تأليف قوة عشائرية حتت قيادة امللك فيصل ،ولكن املسؤولني الربيطانيني رفضوا الفكرة
خوفا من استخدام املراجع هلا فيما بعد ملقاومة القوات احملتلة والتحريض على ثورة جديدة داخل
26

العراق.
وأدت معارضة الشيعة لقانون التجنيد اإلجباري إىل قيام امللك فيصل بتعطيل اجمللس النيايب .ومل تتمكن
احلكومة من إصدار قانون اخلدمة الوطنية إال يف عام  .1934ويف حني أخذت احلكومة تقوم بتجنيد
شباب الشيعة باإلجبار كانت حتول دون انتمائهم للكلية العسكرية خوفا من تأثريهم على القرار
العسكري.
وصدقت خماوف الشيعة من ان اجليش سيستخدم ضدهم  ،حيث قام مباشرة بعد تشكيله  ،بقمع
التمرد العشائري الذي حدث يف الفرات األوسط سنة  1935وكذلك سنة  1936عندما استباح
اجليش الرميثة وسوق الشيوخ وهامجها بالطائرات.

27

ضرب المرجعية اقتصاديا
يف مقابل امتالك الدولة العراقية احلديثة للمال والثروة واألرض واستغالهلا يف تثبيت دعائمها ،سعت
احلكومة إلضعاف السلطة املالية للمرجعية الدينية الشيعية املنافسة هلا ،وضرب املوقع االقتصادي للحوزة
 - 25التميمي ،خالد :جعفر أبو التمن ص 204وشناوة  ،علي عبد :الشبييب يف شبابه السياسي ص  195والعلوي
 ،حسن  :الشيعة والدولة القومية ص  170واحللفي ،عدنان :تأسيس اجملتمع املدين ص55
 - 26نقاش ،إسحاق :شيعة العراق ص 150
 - 27العلوي  ،حسن  :الشيعة والدولة القومية يف العراق ص176
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ومدن العتبات املقدسة اليت حتتضن املرجعية وخاصة مدينيت النجف وكربالء ،من أجل إضعاف موقع
العلماء وقدرهتم على تعبئة الشعب العراقي وقيادته  ،حيث سعى النظام العراقي إىل تسديد ضربة قاصمة
إىل املرجعية واجتثاث الكثري من السلطات اليت مارستها تقليديا  ،وتقويض موقع كربالء والنجف
بوصفهما مدينيت سوق صحراويتني وتقليص دخل رجال الدين وعرقلة دور احلوزة  ،و شق النخبة
الشيعية وإبعاد الفرس عن التدخل يف الشؤون الداخلية العراقية 28.ويف سبيل ذلك شددت احلكومة
العراقية يف عام  1929من سيطرهتا على األوقاف الشيعية ،حيث ضربت عصفورين حبجر واحد  ،فمن
ناحية جردت املرجعية الدينية من مصادر دخلها ومن ناحية أخرى استفادت هي من األموال
والعائدات.
وتعاونت احلكومتان العراقية واإليرانية يف حتديد زيارة اإليرانيني إىل النجف وكربالء  ،من أجل قطع خط
اإلمدادات املالية إىل املراجع فيهما  ،وجتفيف املنابع اإليرانية اليت متون احلوزة  ،مما ساعد على منو حوزة
قم ومشهد وصعود مرجعية السيد حسني الربوجردي .وقد تزامن ذلك مع قيام السلطات اإليرانية
البهلوية خالل  1941-1925يف تقليص سلطة املرجعية الشيعية يف إيران وقطع الدعم املايل عن
املرجعية يف العراق.
ويف هذا الوقت قام النظام العراقي بتقدمي حوافز اقتصادية وسياسية كثرية لشيوخ العشائر الشيعة
املوالني له كتمليكهم لألراضي و إعفائهم من الضرائب وتعيينهم أعضاء يف جمالس األعيان والنواب (بلغ
عدد الشيوخ يف الربملان عام :1954حوايل  38يف املائة) من أجل إبعادهم عن املرجعية وحتويلهم إىل
طبقة أرستقراطية بعيدة عن اهلوية الطائفية ،وأقام النظام امللكي حتالفا معهم حىت سقوطه يف عام
29
1958

 - 28كان اإليرانيون يشكلون  %5من الشيعة يف العراق عام  1919أي حوايل  80000شخصا وكانوا يشكلون
ثلث سكان النجف الذين كانوا يقدرون  30،000و يشكلون  % 75من سكان كربالء البالغ عددهم . 50000
نقاش  ،إسحاق :شيعة العراق ص31
 - 29نقاش  ،إسحاق :شيعة العراق ص  164والعطية  ،غسان :العراق نشأة الدولة ص 485
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وجنح النظام العراقي إىل حد بعيد يف إلغاء متثيل املرجعية الدينية للمواطنني الشيعة على أساس طائفي
 ،وذلك مبا استخدمه من لغة قومية عربية مضادة للمراجع الذين كان معظمهم ينتمي إىل أصول إيرانية ،
واستطاع أن حيدث شرخا يف صفوف النخبة الشيعية من رؤساء العشائر والسياسيني واجملتهدين  .إال أن
ممارسة النظام للسياسة الطائفية دفعت مجاهري الشيعة إىل الشعور باحلرمان واللجوء مرة أخرى إىل
املرجعية ،من اجل املطالبة حبصص عادلة يف خمتلف وظائف الدولة ومرافقها السياسية.
ففي أيلول  1927عقدت جمموعة من رؤساء العشائر وبعض السياسيني الشيعة اجتماعات مع
اجملتهدين العرب يف النجف رفضوا فيها فكرة التمييز الطائفي ودعوا إىل إلغاء احلظر على توظيف الشيعة
يف املناصب احلكومية  ،وقاموا حبركة احتجاجية عام  1933من أجل املطالبة حبقوقهم.
االنتفاضات الشيعية
وردا على السياسة احلكومية اليت تقضي بعزل املراجع الفرس عن التدخل يف السياسة العراقية حاولت
جمموعة من اجملتهدين العراقيني كالشيخ حممد حسني كاشف الغطاء والسيد حممد الصدر وعلي الشرقي
وهادي كاشف الغطاء وحممد علي حبر العلوم والشيخ جواد اجلزائري وحممد جواد اجلزائري وعبد الكرمي
اجلزائري  ،التصدي لقيادة الشيعة يف العراق ولكنهم واجهوا صعوبات لعدم قدرة أي واحد منهم على
اكتساب اعرتاف الطائفة به كقائد سياسي  ،يف ظل سيطرة اإليرانيني على املرجعية العليا يف النجف ،
وذلك بسبب عجز اجملتهدين العراقيني عن توفري مصادر كافية لتمويل مرجعياهتم.
وقد فشل الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء يف إقناع احلكومة العراقية عام 1927بفتح كلية خاصة
30
للدراسات اإلسالمية يف النجف ومتويلها من أموال الوقف الشيعي يف العراق.
وعندما اشتد الضغط على الشيعة وخاصة على القبائل العربية يف الفرات األوسط  ،طلب الشيخ
حممد حسني كاشف الغطاء من الزعماء السياسيني الشيعة يف السلطة أن يستقيلوا من اجملالس النيابية
والكراسي املزيفة  ،و انذر الزعماء الشيعة من التمادي واالنقسام وحتوهلم إىل أدوات حيركها الساسة
املنحرفون يف بغداد  ،ودعاهم للعمل من أجل اإلصالح وطالبهم بااللتزام بالقيادة املرجعية (املتمثلة فيه)
وأن يكون قول اجملتهد هو القول الفصل يف كل خالف.
وقد استجاب له عدد كبري من رؤساء العشائر وزعماء الشيعة واجتمع مائة منهم ومن علماء الدين
واملثقفني ،يف النجف  ،فاتفقوا على برنامج إصالح عام ملواجهة مشكلة االستبداد والتمييز املذهيب ،

 - 30نقاش ،إسحاق :شيعة العراق ص454
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وأرسل الشيخ مذكرة إىل امللك غازي يف آذار سنة  31 1935غري أن احلكومة العراقية يف ذلك الوقت
(حكومة ياسني اهلامشي) استطاعت ان تشق النخبة الشيعية وتكسب إىل جانبها عددا من شيوخ
العشائر كالشيخ عبد الواحد احلاج سكر وحمسن أبو طبيخ وعلوان الياسري وعددا آخر من سياسيي
32
املدن ووجهائها ،مما مسح هلا بضرب االنتفاضة اليت حدثت عام  1936يف الفرات األوسط.
وقد رفض رئيس الوزراء (اهلامشي) أن يعرتف بقيادة الشيخ كاشف الغطاء أو متثيل اجملتهدين للطائفة
33
الشيعية يف األمور السياسية.
ويف النهاية جنح النظام العراقي يف عزل املرجعية عن الشعب وحماصرة احلوزة العلمية يف النجف وختفيض
عدد طلبة احلوزات الدينية من حوايل عشرة آالف طالب يف بداية القرن العشرين إىل حوايل ألفي طالب
34
يف 1957
محاربة الشعائر الحسينية

ويف إطار حماولة النظام العراقي لضرب القيادة املرجعية الدينية  ،وحتجيم الشيعة  ،سعى رئيس الوزراء
ياسني اهلامشي عام  1935إىل حظر املواكب احلسينية اليت كانت قد أصبحت أداة سياسية للمعارضة
ووسيلة للتعبري عن الغضب الشيعي.
وكان املرجع الشيعي األعلى السيد أبو احلسن األصفهاين قد أفىت حبرمة املمارسات العنيفة والدموية
يف أيام عاشوراء ،كما أصدر السيد حمسن األمني يف سنة  1928كتابا حتت عنوان( :التنزيه ألعمال
الشبيه) يستنكر فيه تلك املمارسات  ،وأيدمها عدد من العلماء يف النجف  ،ولكن الشيخ حممد حسني
كاشف الغطاء وقف يف مواجهة قرار احلكومة العراقية حبظر الشعائر احلسينية  ،ودافع عنها قائال :إهنا
اعظم رموز املذهب الشيعي وإهنا ضرورية لوجوده  ،وحذر من أن تقييدها سيؤدي إىل اختفاء التشيع
35
كله.
وكانت الشعائر احلسي نية قد لعبت دورا كبريا يف انتشار املذهب الشيعي يف العراق يف القرن التاسع
عشر.

 - 31العلوي  ،حسن :الشيعة والدولة القومية ص 312
 -32احليدري ،إبراهيم :تراجيديا كربالء ص 351
 - 33نقاش  ،إسحاق :شيعة العراق ص 225
 - 34املصدر ،ص461
 -35كاشف الغطاء  ،حممد حسني  :اآليات البينات ص  6-5و22-20
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ووقف إىل جانب الشيخ حممد حسني  ،الشيخ عبد الرضا كاشف الغطاء الذي اعترب الشعائر احلسينية
من اكثر أعمال الطائفة الشيعية وأسرارها قدسية وأهنا وسيلة إلحياء ذكرى احلسني وتعزيز التضامن
الديين  ،والوقوف يف مواجهة التحديات الوهابية ،وان الطقوس احلسينية هي الوسيلة األشد فاعلية لنشر
36
املذهب الشيعي بني العشائر .
وأصدر الشيخ حسني احللي كتابا ضد األمني حتت عنوان ( :سيماء الصلحاء يف إثبات جواز إقامة
37
العزاء لسيد الشهداء) .
وقد أدى حضر املواكب احلسينية من قبل حكومة اهلامشي إىل توتر األجواء مع الشيعة  ،وكان ذلك
سببا من أسباب اندالع انتفاضة يف  1936يف الفرات األوسط.
التعليم والغزو الثقافي

قامت احلكومات العرا قية املتعاقبة بانتهاج نظام تعليمي علماين بعيد عن الثقافة اإلسالمية يقوم
على فصل الدين عن الدولة  ،وقامت بفتح مدارس حديثة من أجل تكوين جيل جديد ذي ثقافة
جديدة .وقد رأى علماء الشيعة يف تلك املدارس حماولة إلبعاد الشعب العراقي عن نفوذهم ،و حتطيم
38

احلوزات العلمية .واختذوا موقفا سلبيا منها ودعوا أتباعهم إىل مقاطعتها.
ويف هذا يقول السيد حممد الشريازي ":إن علماء اإلسالم كانوا ينظرون إىل املدارس من يوم فتحت
إىل هذا اليوم نظر الريبة والشك  ،وكان فيهم من حيرمها حترميا باتا  ،بالرغم من أهنا يف ابتداء فتحها مل
يظهر منها ما ينايف اإلسالم صراحة  ،وكان سبب هذا االرتياب والشك ما أدركه العلماء بثاقب نظرهم
من أهنا مل تؤسس للثقافة فحسب وإمنا أسست لتزود املسلمني إىل جانب الثقافة بالفكرة االستعمارية
اليت تقصد حتطيم بالد اإلسالم وتقدميها لقمة سائغة للمستعمرين فكريا ،كما أخذها الكافر املستعمر
عسكريا باحلديد والنار  ،وهذه الفكرة كانت صحيحة مائة يف املائة ،فقد أتت املدارس مثارها البشعة،
بعد ربع قرن من الزمان  ،وتبني صحة تنبؤ العلماء  ،فقد كانت املدارس بذرة االستعمار اليت بذرها يف
39
أرض اإلسالم ليتفيأ املستعمر حتت ظلها يف أمن من بطش اإلسالم".
التحدي الشيوعي
 -36كاشف الغطاء  ،عبد الرضا :األنوار احلسينية
 - 37الشامي  ،حسني  :املرجعية الدينية ص 337و احليدري  ،إبراهيم  :تراجيديا كربالء ص 486-445
 - 38الشريازي :ممارسة التغيري ص 246و إىل حكم اإلسالم ص  175و ص 167
 - 39الشريازي  :إىل حكم اإلسالم ص 172و حوار حول تطبيق اإلسالم ص 59
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أدت سياسات احلكومات العراقية املتعاقبة اخلاطئة يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية والطائفية إىل تنامي مشاعر الغنب واإلحباط واليأس يف صفوف اجلماهري (الشيعية) وكان
ملوجات اهلجرة من القرى واألرياف إىل بغداد  ،وخباصة من جنوب العراق (بسبب استبداد الشيوخ
الذين حتولوا يف فرتة قصرية إىل مالك أراض كبار واخنراطهم يف خدمة النظام االجتماعي القائم حينذاك)
دور ال يستهان به يف إثارة مشاعر القلق واإلحباط ،والتطلع إىل العيش يف حياة مدينية كرمية .فاجنذب
كثري من الشباب الشيعة إىل احلزب الشيوعي تعبريا عن متردهم على األوضاع االجتماعية واالقتصادية
والسياسية اجملحفة من جهة وعلى سلطة شيوخ العشائر واحلكومة الداعمة هلا من جهة ثانية وثورة غري
معلنة على علماء الدين من جهة ثالثة.
وكان التيار االشرتاكي يدافع عن حقوق العمال والفالحني وباقي الفئات الشعبية وحيظى بفاعلية
وجاذبية ويعرب عن حقيقة األوضاع االقتصادية واالجتماعية السياسية املزرية ،ويؤكد على مفاهيم احلرية
والعدالة واملساواة ويقدم حلوال لتغيري األوضاع الفاسدة يف البالد  .مما وفر للحزب الشيوعي أرضية
خصبة للنمو واالنتشار يف اخلمسينات بشكل كبري  ،يف غياب القيادة املرجعية الفاعلة.
وامتلك احلزب الشيوعي العراقي شعبية هائلة بعد حوادث  1952وقيام نوري السعيد عام 1954
حبل الربملان ومصادرة احلريات وممارسة العنف  ،وسد الباب أمام أي احتمال للتغيري السلمي أو إمكانية
مشاركة اجلماهري الشعبية (الشيعية) يف السلطة.
ومل ميض وقت طويل بعد ذلك حىت قام الزعيم عبد الكرمي قاسم بالقضاء على النظام امللكي يف 14
متوز  ، 1958فانطلق املارد الشيوعي من قمقمه وسيطر على الشارع العراقي ،وباخلصوص على اللجان
التنفيذية الحتادات الطلبة واحتادات الشباب ورابطة املرأة ونقابات احملامني واملهندسني واملعلمني وأنصار
السالم ونقابات العمال واحتادات الفالحني 40.وأخذت منظمات احلزب الشيوعي تنمو بشكل مذهل
وتوفر له تأييدا شعبيا حقيقيا  ،حبيث أصبح قادرا على إخراج مظاهرات من مئات األلوف يف بغداد.
وأوشك احلزب الشيوعي على استالم السلطة بالطرق العسكرية أو الدميوقراطية اليت كان يدعو هلا ،ولكنه
انقسم على نفسه بني تيارين  :أحدمها يرفض استالم السلطة  ،بقيادة هباء الدين نوري الذي كان يقول
"بأن دور الشيوعيني مل حين بعد" ويسمي تلك املرحلة مبرحلة الربجوازية الوطنية أو الدميوقراطية الوطنية ،
وتيار آخر يدعو إىل استالمها فورا  ،بقيادة سكرتري احلزب (سالم عادل).

41

 -40كان لدى احلزب الشيوعي حوايل  25000عضو  ،وشكل يف آب  58قوة مسلحة من (املقاومة الشعبية )
ضمت  11000شخصا ارتفعت يف أيار  1959إىل حوايل  ، 25000وذلك إىل جانب  500ضابط بني مالزم
وزعيم منتظم يف احلزب الشيوعي من بني  5000ضابط عراقي  ،إضافة إىل  1200صديق يدفع تربعات للحزب
و 3000جندي عضو يف احلزب الشيوعي.
 -41سلوجلت :العراق احلديث من الثورة إىل الديكتاتورية ص 110
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مل يطرح احلزب الشيوعي االشرتاكية كشعار مرحلي  ،وإمنا ركز على قضايا مثل إصالحات يف ظروف
احلياة والعمل وتوزيع اكثر عدال للثروة وصحة افضل وخدمات تعليمية واجتماعية للجميع  .إال أنه قام
مبحاربة املؤسسات االجتماعية العريقة كاحلوزة الدينية والعشرية واألسرة وأصحاب األمالك و وقف وراء
قانون اإلصالح الزراعي وقانون األحوال املدنية الذي يساوي بني املرأة والرجل يف اإلرث ،مما خلق
إحساسا عميقا بالذعر يف صفوف اجملتمع العراقي املسلم واملرجعية الدينية الشيعية.

ب  -في مواجهة الغزو الثقافي
يف ظل ذلك الصراع احملتدم بني املرجعية الدينية الشيعية والدولة العراقية احلديثة ،ويف ظل تلك التحوالت
الثقافية واالجتماعية ولد السيد حممد الشريازي يف النجف األشرف عام  1928يف عائلة علمية معروفة
حيث كان والده املريزا مهدي الشريازي  42أحد مساعدي قائد ثورة العشرين الشيخ حممد تقي الشريازي
 ،وكانت أمه السيدة حليمة بنت عبد الصاحب بن املريزا حممد حسن الشريازي صاحب (فتوى حترمي
التنباك) الشهرية.
وعندما كان يف التاسعة من عمره هاجر والده إىل كر بالء  43عام 1937بصحبة السيد حسني
القمي الذي كان قد هاجر من إيران فرارا من ضغط الشاه رضا هبلوي  ،الذي كان قد استوىل على
السلطة بعد عزل الشاه القاجاري أمحد وعني نفسه ملكا على بالد فارس.

44

وعندما كان يف الثالثة عشرة من عمره (عام  ، )1941حدثت حركة رشيد عايل الكيالين ،رئيس
الوزراء العراقي الذي حاول الوقوف على احلياد يف احلرب العاملية الثانية ،ومقاومة اإلجنليز الذين كانوا
يريدون اختاذ العراق قاعدة عسكرية هلم يف صراعهم مع دول احملور  ،وقد ساند مراجع الدين الشيعة
 - 42ولد املريزا مهدي بن حبيب اهلل بن حممود احلسيين الشريازي يف كربالء سنة 1304هـ من أب تاجر هاجر إىل
العراق من شرياز يف أواسط القرن التاسع عشر  ،ودرس على يدي الشيخ حممد تقي الشريازي ورافقه بعد احلرب
العاملية األوىل إىل كربالء حيث كان إىل جانبه يف الثورة العراقية الكربى ثورة العشرين .الشجرة الطيبة ص 94
 -43كانت مدينة كربالء تسمى سابقا (مشهد احلسني) وبلغ عدد سكاهنا  ،83301حسب إحصاء عام 1967
سلمان هادي آل طعمة  :ومضات من تاريخ كربالء ص 9
 - 44الشريازي  ،حممد :حياتنا قبل نصف قرن  ،ص52
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املقهورون تلك احلركة ،ووجدوا فيها فرصتهم لالنتقام من بريطانيا ،فأفتوا بوجوب اجلهاد ومقاومة اإلجنليز
45
 ،وهذا ما أعاد القوة والعزة واالعتبار للمرجعية الدينية املضروبة.
وبعد ذلك مباشرة شهد الشريازي حركة أخرى  ،قادها املرجع الديين اإليراين املعارض واملقيم يف كربالء
 ،السيد حسني القمي  ،وشارك فيها والده املريزا مهدي الشريازي  ،وذلك من أجل تصحيح اإلجراءات
46
العلمانية اليت اختذها الشاه رضا البهلوي يف إيران .
وقد سامهت تلك احلركة أيضا يف تعزيز موقع املرجعية الدينية يف العراق وإيران  ،وخاصة موقع والده
املريزا مهدي  ،الذي ورث القمي بعد وفاته يف أعقاب احلرب العاملية الثانية  ،فأصبح هو تقريبا مرجع
كر بالء ذات املركز االسرتاتيجي الديين الكبري يف العامل الشيعي  ،بسبب زيارة مئات األلوف من
الشيعة هلا من خمتلف أحناء العامل كل عام يف عدة مناسبات (كالعاشر من حمرم والعشرين من صفر
واخلامس عشر من شعبان وليايل القدر والعيدين ويوم عرفة) .
ولذا فلم يكن غريبا أن يتجه الشريازي لكي يصبح مرجعا دينيا أو حيلم باملرجعية العليا للشيعة يف
العامل منذ صغره  ،ورمبا كان والده يعده لذلك  ،فهو قد أنشأه نشأة دينية علمية  ،صحيح إنه هاجر
من النجف  ،حيث احلوزة العلمية الرئيسية  ،إىل كربالء  ،ولولده من العمر تسع سنني  ،إال إنه أخذ
يعتين به ويدرسه الفقه واألصول ويلقنه الرتاث الشيعي  ،كما كانت هنالك فرصة للشريازي ألن يتتلمذ
يف اللغة العربية واملنطق على يد الشيخ جعفر الرشيت والشيخ حممد الكلباسي ،ويف الفلسفة على يد
الشيخ حممد رضا األصفهاين ويف علوم القرآن علي يدي السيد حممد هادي امليالين  ،ويف الفقه
واألصول على يد والده والشيخ يوسف اخلراساين .والشيخ زين العابدين.

 - 45يقول الشريازي ":رأيت أنا يف احلرب العاملية الثانية كيف ان مئات األلوف من العشائر وغريهم يأتون إىل النجف
وكربالء ألجل التصدي إلخراج الربيطانيني من العراق ملا أفىت بذلك املراجع  ،وبالفعل قد أخرجوهم من احلبانية".
الشريازي  ،حممد :احلرية اإلسالمية ص 46
 -46يقول السيد حممد ":كما رأيت كيف ان السادة الوالد والقمي وامليالين ضغطوا على البهلوي اإلبن يف إلغاء القوانني
املضادة لإلسالم يف إيران من إرجاع األوقاف واختيارية احلجاب وإلغاء بطاقات األرزاق وإخراج املدارس واملعاهد
واملسابح وما أشبه من االختالط إىل غري ذلك" .الشريازي  ،حممد :احلرية اإلسالمية ص 46
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وحفظ القرآن الكرمي  ،وألف أول كتاب له يف الفقه االستداليل سنة  1955/1374وله من العمر
سبعة وعشرون عاما  ،وكان يدور حول ( :االجتهاد والتقليد) .
وقد ارتعب الشريازي يف مطلع شبابه يف اخلمسينات من احلالة الثقافية اليت وصلت إليها األمة وخاصة
جيل الشباب واملثقفني الذين تركوا الدين واخنرطوا يف األحزاب اليسارية املختلفة  ،ووصف اجلو املخيم يف
تلك األيام بقوله  ":إنه جو مكفهر بالظالم وقد جرفت التيارات املنحرفة اهلائلة كل قوي وشديد  ،وال
47
يوجد إال بصيص ضعيف من نور اإلسالم ".
والحظ الشريازي بأسى حالة االهنيار النفسي و مدى االهنزامية اليت أصابت املسلمني أمام الغرب
48
والشرق  ،بسبب التقدم الصناعي فرتكوا اإلسالم مجلة وتفصيال ليلحقوا بركب احلضارة املادية.
مما أدى إىل حدوث أزمة أخالقية غريبة وصدمة كربى أصابت كل فرد من أفراد املسلمني ،واستبدال
املؤسسات اإلسالمية مبؤسسات غربية وطغيان التشريع العلماين على التشريع اإلسالمي وانتهاك حرمة
49
الدين وحرمات املسلمني.
ورأى أن " االستعمار الثقايف الشرقي والغريب " بات يهدد جذور اإلسالم مبا ينطوي عليه من احلاد
وفساد واحنراف  ،ويشكل سيال جارفا ليس له مثيل يف التاريخ  50.ورأى الشريازي أن سبب جناح
االستعمار الثقايف واالهنيار النفسي للمسلمني يعود إىل تفوق الغرب العلمي الذي أدى إىل تشويه معامل
اإلسالم ووصمه بكل عيب51.
وأن االستعمار الفكري اعتمد على جانبني مها :
 – 1متجيد احلضارة الغربية اليت قدمت املكتشفات واملخرتعات والنظم اإلدارية املدنية احلديثة.
52
 مهامجة اإلسالم  ،ووصمه باجلمود والرجعية.واعترب الشريازي ظاهرة ترك الصالة واإلفطار يف شهر رمضان  ،وحلق اللحى وانتشار السفور يف
العراق يف اخلمسينات ،وخاصة بعد انقالب عبد الكرمي قاسم  ،دليال على فقدان الثقة بالنفس واالهنزام
الفكري أمام الغرب 53.كما اعترب املدارس احلديثة واجلامعة العراقية وخصوصا كلية الرتبية وكلية احلقوق
 - 47الشريازي :حممد  :املرض والعالج ص  80و وقفة مع الوجوديني ص 65
 - 48الشريازي  ،حممد  :حوار حول تطبيق اإلسالم ص و إرشادات إسالمية ص 93
 - 49الشريازي  ،حممد  :ممارسة التغيري إلنقاذ املسلمني ص27
 - 50الشريازي  ،حممد :إىل أبنائنا يف البالد األجنبية ص 10
 - 51الشريازي :إرشادات إسالمية ص 83
 - 52املصدر ،ص  59و67
 -53الشريازي :إىل حكم اإلسالم ص  130و  102-39حياتنا قبل نصف قرن ص  39و102
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قناة الغزو الثقايف الغريب.
55
املستعمرين.

54

وأن منطق كلية الرتبية منهج مستورد من وراء البحار ومنطق الغزاة

وقد هب الشريازي للدفاع عن اإلسالم والوقوف يف وجه احلضارة الغربية  ،ودعا إىل التمييز بني
التكنولوجيا وأنظمة احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،و انتقد بشدة بعض املثقفني
الذين دعوا إىل أخذ احلضارة الغربية ككل  ،أو تركها ككل والعودة إىل اخليل والبغال واحلمري والشموع
ومياه القرب  ،ووصف كالمهم بأنه مغالطة صرحية 56.وركز يف خطابه الثقايف على حماربة الشيوعية
والقومية والدميوقراطية والوجودية والعلمانية واحلزبية وكل مظاهر احلياة الغربية واحلداثة حىت يف العادات
والتقاليد .
ويف هذا السياق ذهب السيد حممد الشريازي عام  1957إىل لقاء رئيس الوزراء عبد الوهاب املرجان
الذي شكا له انتشار الشيوعية وعجز احلكومة عن الوقوف أمامها فاقرتح عليه الشريازي العمل
57
باإلسالم.
وكانت قد نشأت يف تلك الفرتة عدة حركات إسالمية سنية وشيعية للتصدي للمد الثقايف الغريب
والشرقي .حيث قام الشيخ حممود الصواف يف تأسيس فرع لإلخوان املسلمني بعد عودته من مصر عام
 .1948وأنشأ حزب التحرير اإلسالمي فرعا له يف العراق كان يضم سنة وشيعة كان منهم الشيخ
عارف البصري وحممد هادي السبييت اللذين سينفصالن عنه ويشكالن نواة حزب الدعوة اإلسالمية ،
كما قام الشيخ عز الدين اجلزائري يف النجف بتأسيس حركة املسلمني العقائديني أو ما عرف الحقا
باسم "الفاطميني".

ج  -البرنامج العملي
دفع ذلك اجلو املعادي للدين والشيعة واملرجعية ،يف ظل العهد امللكي  ،بالسيد حممد الشريازي الذي
كان حيتل موقع القطب يف احلركة اإلسالمية يف كربالء ويشكل احملور القيادي فيها  ،إىل اختاذ مواقف
جذرية من الدولة العراقية واملعارضة اليسارية ( الشيوعية والقومية) واحلركة الثقافية العلمانية .و اختذ
منهجا ثقافيا قاطعا مع كل ما هو موجود على الساحة من نظام حكم أو أحزاب معارضة أو اجتاهات
 -54الشريازي :إىل حكم اإلسالم ص 305
 - 55املصدر ،ص 309
 - 56الشريازي  ،حممد :إىل حكم اإلسالم ص 158
 - 57الشريازي :حوار حول تطبيق اإلسالم ص 115-105
26

حديثة  ،وانطلق يعمل ويدعو  ،بكل جد ومثابرة واندفاع  ،إىل إعادة اإلسالم إىل احلياة وهتيئة الشيعة
إىل احلكم ومتكني املرجعية من السلطة.
الخطة المرحلية الثقافية

وشعورا من الشريازي بضعف التيار اإلسالمي يف تلك األيام وافتقاده إىل قاعدة شعبية عريضة،
وخاصة بني الشباب واملثقفني  ،فقد وضع خطة ثقافية مرحلية لنشر اإلميان باإلسالم  ،مشاهبة خلطة
حزب الدعوة اإلسالمية وحزب التحرير اإلسالمي اللذين بدءا ينشطان يف تلك األيام  ،ورأى أن من
واجبه أوال تأصيل الثقافة اإلسالمية بدقة يف أذهان الشباب وتكوين جيل مؤمن باإلسالم والتشيع
والقيادة املرجعية  ،مث العمل بعد ذلك من اجل إقامة حكومة إسالمية .اإلسالم وأجل التفكري باستالم
58
السلطة إىل املستقبل ريثما تتهيأ الظروف املناسبة.
ابتدأ السيد الشريازي عمله يف ظل والده عندما كان يف بداية العشرينات من عمره  ،ضمن جلنة من
رجال الدين يف كر بالء هم ( :الشيخ هادي معرفة وأخوه السيد حسن الشريازي والسيد حممد صادق
القزويين والسيد عبد الرضا الشهرستاين) أمسوها " :جلنة الثقافة الدينية" وذلك بتاريخ-10-13 :
1372هجرية لتلقي األسئلة الدينية واإلجابة عليها  ،أما مباشرة أو باستحصال اجلواب من كبار
فطاحل العلماء  ،ونشر اجلواب يف إحدى الصحف احمللية ،وكان مقر اللجنة يف (املدرسة اهلندية)
واختارت اللجنة يف البداية جريدة (القدوة) األسبوعية الصادرة يف كر بالء فأعلنت عن فكرهتا ألول مرة
يف العدد  36الصادر بتاريخ  ، 1372-10-15فاهنمرت عليها األسئلة ،ونشرت جواب أول رسالة
يف العدد  40الصادر بتاريخ  1372-11-17مث يف أعداد أخرى  ،مث امتنعت اجلريدة من نشر
األجوبة هلا .فانتقلت يف سنة  1954/1373إىل جملة شهرية جديدة أصدرها السيد صدر الدين
59
الشهرستاين هي( :رسالة الشرق).
مث قام الشريازي بتأسيس (املكتبة اجلعفرية) يف (املدرسة اهلندية) يف كربالء ،و بدأ يصدر مع جمموعة
من أصدقائه جملة (أجوبة املسائل الدينية) اليت أصبحت منطلقا لالحتكاك بطبقات املثقفني  ،مما أدى
إىل تأسيس (مدرسة اإلمام الصادق) و (اجلمعية اخلريية اإلسالمية) مث جملة (األخالق واآلداب) عام
 1957وهبذه املؤسسات انطلقت مسرية الشريازي احلركية الثقافية .ومل متض مدة على ذلك حىت قامت
60
ثورة  14متوز  1958اليت فجرت الصراع بني فئات اجملتمع العراقي.
 - 58الشريازي  ،حممد  :املرض والعالج ص 76-72و 80
 - 59جملة رسالة الشرق  ،الكربالئية ،العدد الثاين  25مجادى اآلخر 1373
 - 60الشريازي  ،حممد :حوار حول تطبيق اإلسالم ص  5و الشجرة الطيبة ص 154
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وقد حفزت الثورة واألحداث اليت أعقبتها ،السيد حممد الشريازي ،ودفعته إىل تكثيف حتركه الثقايف ،
فبدأ يلقي عدة حماضرات أسبوعية على الطلبة واملثقفني والكسبة ورجال الدين ،وينشر املزيد من
61

اجملالت والكتب .
وقام بتأسيس مدارس إسالمية أخرى  ،كمدارس حفاظ القرآن احلكيم للبنني والبنات .باإلضافة إىل
تشكيل (هيئات) لتعليم القرآن الكرمي يف مساجد كربالء  62.كما شكل هيئة للتبليغ الديين السيار ،
من عدد من اخلطباء  ،تتجول يف القرى واألرياف احمليطة بكربالء .وقام بتأسيس (مكتب التوجيه الديين
) الذي كان يقوم بإلقاء حماضرات صباحا ومساءا عرب مكربات للصوت مبثوثة يف شوارع كربالء الرئيسية
و (مكتب الدعاية اإلسالمية)  ،الذي كان يهتم بتعليق الالفتات وامللصقات يف خمتلف شوارع املدينة
وجدراهنا يف كل مناسبة دينية .وأخذ يشجع على تنظيم جمالس ومواكب العزاء احلسيين  .ويعمل جبد
على استقطاب الشباب لدراسة العلوم اإلسالمية  ،وخاصة من العراقيني وأبناء كربالء .
البرنامج اليومي

وكان برناجمه اليومي يتألف من الكتابة اليومية يف الصباح بعد صالة الفجر وإلقاء درس يف الفقه مث

اجللوس يف ديوانيته لإلجابة على األسئلة الدينية وحل مشاكل الناس االجتماعية والقضاء بينهم وأخذ
االستخارة هلم .وإدارة مشاريعه الثقافية  ،وأداء الصالة مجاعة يف األوقات الثالث  ،وإلقاء احملاضرات
املختلفة يف املساء.
وكانت الدائرة االجتماعية الرئيسية اليت ينشط فيها السيد الشريازي هي دائرة اجلالية اإليرانية الكبرية
املقيمة يف كربالء  ،سواء يف احلوزة العلمية أو يف اجملتمع  63.ويف حني كانت تتعرض هذه اجلالية إىل
العزلة السياسية كان السيد حممد الشريازي  ،الذي حيمل اجلنسية اإليرانية والذي ولد هو وأبوه يف العراق،
64
ينغمس يف العمل الثقايف والسياسي ،انطالقا من شعوره اإلسالمي ومسؤولياته الدينية.
 -61كسلسلة (منابع الثقافة اإلسالمية) اليت كانت تنشر كتابا كل شهر  ،وجملة (صوت املبلغني) الشهرية  ،وجملة
(ذكريات املعصومني) وسلسلة (أعالم الشيعة)
 - 62كان يوجد يف كربالء حوايل مائيت مسجد  ،وبعضها كان مهجورا ومهدما فأعاد الشريازي ترميمه وبناءه.
 - 63كان اإليرانيون يشكلون نسبة  % 12يف ذلك احلني من جمموع  60ألف نسمة عدد سكان كربالء يف
اخلمسينات إضافة إىل نسبة مماثلة من املتجنسني.
 -64ينقل الشريازي عن والده  :أنه بعث ذات مرة برسالة احتجاج إىل متصرف كربالء فؤاد عارف ،فغضب املتصرف
وقال له  :انك رجل إيراين وال حق لك بالتدخل يف شؤون العراقيني  ،فأرسل له املريزا الشريازي رسالة ثانية شديدة
اللهجة قال فيها :بأنك ال حق لك يف التدخل يف شؤون املسلمني  ،أليس حنن الذين فجرنا ثورة العشرين وطردنا
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الشيرازي يرث والده في المرجعية الدينية
وكان والد السيد حممد  ،املريزا مهدي الشريازي ،يعترب يف مستوى السيد حمسن احلكيم والسيد عبد
65

اهلادي الشريازي  ،ولكنه كان زاهدا جدا ومل يكن يرغب يف املرجعية العليا ومل يكن يعمل من أجلها.
وعندما تويف يف شهر شعبان سنة 1380هـ 1960م أغلقت مدينة كربالء والنجف حدادا عليه،
وتدفق عشرات األلوف من خمتلف املدن العراقية إىل كربالء لتشييع املريزا مهدي الذي كان حيتل موقعا
كبريا يف النفوس  ،وقبل مراسم الدفن تلي نص وصية الفقيد على اجلماهري " :بكون خلفه األرشد
مساحة حجة اإلسالم واملسلمني السيد حممد الشريازي وصيه يف كافة شؤونه" فتقدم ابنه وصلى على
جثمانه و ّأم مجهرة غفرية من املشيعني مبا فيهم مراجع النجف الكبار كاحلكيم واخلوئي 66.وكان هلذا
التشييع اجلماهريي الضخم يف ذلك الوقت أثر كبري يف مسرية وحياة السيد حممد الشريازي  ،فهو
سيضعه يف طريق جديد صعب وخطري هو طريق (املرجعية الدينية) وقيادة احلركة اإلسالمية  ،وليس له
من العمر سوى  33عاما ،ولكنه سوف يقرر ويسري يف ذلك الطريق.
بناء الشعبية

كان على الشريازي وهو يعد لبناء مرجعيته يف مقابل املراجع اآلخرين الكبار  ،ويف مقابل الدولة
العراقية واألحزاب العاملة يف الساحة ان يسعى لبناء شعبية واسعة بني الناس  ،وذلك حيتاج إىل ذكاء

كبري  ،وكان الشريازي وريث املرجعية مدركا هلذا األمر احليوي منذ البداية فهو يعرف كيف يكسب
الناس وخاصة العامة منهم ،و كان يتميز بشكل فريد يف األخالق العالية من التواضع والبشاشة
والتسامح واهلدوء واحرتام الناس  ،حيث كان يهتم بكل زائر له ويسأل عن امسه وعمله ودراسته ووضعه
االجتماعي ويقوم احرتاما لكل قادم حىت لو كان شابا صغريا  ،وكان ينجح بسهولة يف اجتذاب حمبة
اآلخرين وودهم وصداقتهم وبناء عالقة قوية معهم .

اإلجنليز من العراق وحفظنا استقالل العراق وكرامته؟ وانك ان مل ترغب يف العمل مبوازين الدين احلنيف فاخرج من
مدينتنا .الشريازي :تلك األيام 125-123
 - 65كان يرفض تعيني الوكالء يف البالد ويقول( :ال أضع حبال يف عنقي أعطي طرفه بيد الوكيل يصنع هو ما يشاء و
أحاسب أنا عند اهلل) .الشجرة الطيبة 104
 - 66الشجرة الطيبة ص 140-115
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إىل جانب ذلك كان يعرف كيف يستخدم القضايا الشعبية ويتجنب األمور اليت قد تبعد الناس عنه ،
فكان ميارس القضاء بني الناس وحيل مشاكلهم االجتماعية 67.وميارس األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 ،ويدافع عن الشعائر احلسينية اليت كانت تتعرض للمنع من قبل احلكومات العراقية والنقد من قبل
68
الشباب املثقف .
وكان يؤمن بضرورة اكتساب الشعبية الواسعة كطريق للقدرة على تنظيم املظاهرات واإلضرابات من
اجل التمكن من فرض اإلرادة على الدولة وحتقيق املصاحل االجتماعية 69.ولكي حيقق الشعبية الواسعة
كان يدرك أن عليه االنسجام مع ذهنيات وعقائد األمة 70.و مراعاة اجلماهري يف آرائها وأفكارها
وحاجاهتا وطراز عملها واجتماعاهتا وغري ذلك  ،إميانا منه بأن تلبية مطالب اجلماهري أسهل من حتمل
ضغط األعداء .ومع إدراكه بأن (رضا الناس غاية ال تدرك) فانه كان يسعى إلرضاء اجلماهري وخدمتها
71
وجذب ودها قدر املستطاع .
ومن أجل احملافظة على الشعبية كان يقوم الشريازي  ،ويوصي أتباعه  ،بالتزام احليادية يف املسائل
املختلف عليها بني الناس  ،وجتنبها بكل ذكاء ولباقة  ،وذلك خوفا من انشقاق الناس عليه .ويف الوقت

 - 67كان املتدينون الشيعة يف تلك األيام يعتربون القضاء من أعمال اإلمام املعصوم (املهدي املنتظر) املخولة إىل (نائبه
العام) الفقيه العادل( :احلاكم الشرعي) ،ولذلك فقد كانوا يستحرمون مراجعة القضاة الذين تعينهم الدولة (الظاملة) إال
اضطرارا  ،وكان رجل الدين وخاصة (اجملتهد) حيتل بينهم موقعا قياديا شامال ويقوم بدور القضاء .
 - 68يقول الشريازي ":على العامل ان جيند نفسه للقيام بالشؤون اإلسالمية كالقضاء بني الناس وإصالح شؤوهنم
،واملواظبة على صالة اجلماعة واحلضور يف احلفالت الدينية وغريها  ،وان للمظاهر والشعائر األثر الكبري يف جلب الناس
إىل حظرية اإلسالم  ،لكن ينبغي ان يقرن ذلك بالدعاية الواسعة النطاق  ،وليس هذا من الدعوة إىل النفس  ،بل من
الدعوة إىل اإلسالم  ،فيدعو الناس إىل الرتافع عند العلماء واىل حضور اجلماعة و… وهكذا فان النيب واألئمة
الطاهرين كانوا يدعون إىل أنفسهم  -ال أنانية والعياذ باهلل  -بل دعوة إىل اإلسالم وهداية للناس  ،وهم أسوة خللفائهم
العلماء … ان قيام العامل مبكافحة املنكرات تضفي عليه هيبة كبرية يف النفوس وتوجب التفاف الناس حوله … على
العامل ان يتبىن حل مشاكل الناس وينصب من نفسه قائما مبهامهم  ،فان العامل إمنا جعل للدين والدنيا  ،والناس
يلتفون حول احلالل للمشاكل مبا ال يلتفون حول سواه" .الشريازي  ،حممد :إىل الوكالء يف البالد ص 88-83
 - 69الشريازي  ،حممد :السياسة ص 111ج2
 -70املصدر ،ص 108ج2
 -71الشريازي  ،حممد :السبيل إىل إهناض املسلمني ص88-87
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الذي كان يسعى إىل ختفيف حدة اخلالفات املوجودة يف اجملتمع  ،بكل لطف ولني  ،فانه كان حيرص
72
على حفظ لسانه وحركاته من إبداء املخالفة أو املوافقة ألي من الطرفني املتنازعني.
و مبا أن الشعائر احلسينية كانت حتظى بعواطف شعبية عارمة ،فقد وقف السيد حممد الشريازي إىل
جانبها بقوة  ،وأدان مقاومة احلكومات العراقية هلا  ،أو التضييق عليها 73.وقال":إن هدف املستعمر يف
بالدنا ...هو القضاء على الشعائر احلسينية ألن اإلمام احلسني هو رمز الثورة والتحرر وقضيته كانت
على مدى األجيال سببا وحافزا لدفع املسلمني إىل الثورة والتحرر" 74.وأيد خمتلف أنواع الشعائر مبا
75

فيها اللطم وضرب السالسل والتطبري ووطء اجلمر الالهب يوم عاشوراء.
حىت إنه قاد بنفسه مواكب للتطبري ( ضرب الرؤوس بالسيوف) باسم احلوزة الدينية يف كر بالء يف أواخر
الستينات ،حلسم اجلدل الدائر حوهلا .ودفع أخاه السيد حسن الشريازي يف سنة  1965/1385إىل
تأليف كتاب باسم (الشعائر احلسينية) شن فيه هجوما عنيفا على الذين ينتقدون الشعائر ووصفهم
بالعمالء للمستع مرين والعداوة للتشيع  ،وهو ما أدى إىل انقسام الناس يف كر بالء ،واحنياز مجاعة من
أصدقاء الشريازي السابقني وخاصة أعضاء (اجلمعية اخلريية اإلسالمية) إىل الصف املطالب بإصالح
الشعائر والوقوف أمام التطرف يف ممارستها  ،مث أدى إىل قيام بعض أنصار الشريازي باهلجوم على مركز
اجلمعية اخلريية وحتطيمه سنة  1966مما ترك شرخا يف صفوف احلركة اإلسالمية يف كربالء والعراق.
كان الشريازي ينظر إىل (الشعائر احلسينية) كوسيلة مهمة لنشر اإلسالم والتشيع وتعزيز قوة املرجعية
أمام الدولة العراقية  ،ويرى يف حماوالت ضرهبا أو حتجيمها من قبل السلطات الظاملة حماولة للسيطرة
على األجواء  .وكان احنيازه إىل جانب املؤيدين إىل إقامة الشعائر احلسينية مبختلف أنواعها ،حيقق له
ضمنا شعبية واسعة يف صفوف عامة الناس بالرغم من انه كان يبعد عنه النخبة املثقفة اليت كانت
تستنكر التطرف يف ممارستها كدخول النار أو التطبري والضرب بالسالسل.
وميكن اعتبار موقفه املرتدد من صالة اجلمعة مثاال آخر على حماولته احلفاظ على الشعبية ،فبالرغم من
إميانه بنظرية والية الفقيه  ،إىل حد القول جبواز إعالن الفقيه للجهاد االبتدائي  ،إال أنه تردد ومل يبادر
 -72الشريازي  ،حممد :إىل الوكالء يف البالد ص 79و انطالقا من هذا الفهم جتنب السيد الشريازي  -مثال -
احلديث  -سلبا أو إجيابا  -عن الدكتور علي شريعيت الذي كان يثري انقساما حادا يف اجملتمعات الشيعية حول أفكاره
التجديدية  ،كما جتنب اختاذ موقف سليب أو إجيايب من طروحات الكاتب الفكرية.
 -73الشريازي  ،حممد :إىل أبنائنا يف البالد اإلسالمية ص  99و االستفادة من عاشوراء ص 9و املبلغون والرتبية
العلمية ص 18
 -74الشريازي  ،حممد :تلك األيام ص 224-200
 -75الشريازي  ،حممد :حياتنا قبل نصف قرن ص  127-126و أجوبة املسائل املالية ص  90-100وبيان
عاشوراء 7حمرم 1400
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إىل القول بوجوب صالة اجل معة بصورة عينية  ،ألهنا كانت حمل خالف بني الفقهاء الشيعة يف (عصر
77
الغيبة) 76.وألن " املألوف عند الشيعة عدم إقامتها".
ويبدو أن جتربة أستاذه الشيخ حممد رضا األصفهاين  ،والشيخ حممد مهدي اخلالصي يف الكاظمية ،
يف إقامة صالة اجلمعة  ،ورد الفعل السليب العنيف من قبل أوساط حمافظة يف احلوزة واجملتمع دفعت
الشريازي إىل اإلحجام عن تبين القول بالوجوب التعييين ،خوفا من احنسار شعبيته ،بالرغم من إمكانية
78
استغالل صالة اجلمعة يف تعبئة الناس وحتشيدهم أسبوعيا يف مواجهة احلكومة.
الدفاع عن حقوق الشيعة

ولعل من أهم القضايا اليت كانت تعطي للشريازي وألي عامل يف الساحة يف تلك الظروف ،شعبية
واسعة جدا  ،هو االهتمام بالدفاع عن حقوق الشيعة املهضومة يف مواجهة الدولة الطائفية ،باإلضافة
للدفاع عن التشيع كفكر وثقافة وتاريخ  ،خاصة وأن الفكر الشيعي اإلمامي االثين عشري يشكل قاعدة
أساسية لشرعية املرجعية الدينية اليت ينطلق الشريازي منها بوصفه أحد (مراجع التقليد).
ويف هذا السياق كان الشريازي دائما يطالب املسئولني العراقيني حبقوق الشيعة يف خمتلف اجملاالت
السياسية واإلدارية واإلعالمية والعسكرية والرتبوية .ويقول :إن الشيعة هم أكثرية السكان يف العراق و لذا
جيب على الدولة ان متنحهم حقوقهم كاملة وان تكون هلم حصة يف السلطة تتناسب ونسبتهم يف
البالد .وإن من مصلحة الدولة أن تعمل على هذا املبدأ  ،وإال فستهب األكثرية يف يوم من األيام من
79
حتت الرماد لتعلنها ثورة عارمة ضد الدولة.
وقام الشريازي بت أليف عدد من الكتب يف الدفاع عن الشيعة والتشيع مثل( :هكذا الشيعة .وهؤالء
الشيعة .ومن هم الشيعة؟ واعرف الشيعة)  ،وتوزيعها كل عام يف مناسبة احلج  ،باإلضافة إىل اهتمامه
البالغ بإحياء (ذكريات املعصومني) وإقامة اجملالس احلسينية طوال أيام السنة وخاصة يف حمرم وصفر،
وحث املؤمنني على زيارة قبور األئمة من أهل البيت يف خمتلف املدن العراقية وخاصة يف مدينة سامراء
(السنية) .

 -76كان والده يقول حبرمتها.
 -77الشريازي  ،حممد :أجوبة املسائل املالكية ص 94
 -78كما فعل السيد حممد حممد صادق الصدر يف أواخر التسعينات يف العراق  ،حيث أقام صالة اجلمعة واكتسب من
خالهلا شعبية كبرية أرهبت احلكومة فقامت باغتياله عام 1999
 -79الشريازي  ،حممد :تلك األيام ص75-67
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و تصدى الشريازي حملاولة الشيخ حممد مهدي اخلالصي حلذف الشهادة الثالثة  ( :أشهد ان عليا ويل
اهلل) باعتبارها بدعة دخيلة يف األذان 80.وكان اخلالصي قد حاول يف األيام األوىل من انقالب شباط
 1963أ ن يرفع الشهادة الثالثة من األذان يف مسجد اإلمامني الكاظمني بالقوة  ،ولكنه مل ينجح ،
81
فاكتفى بعدم ذكرها يف صالته.
الحركة المرجعية

وملا مل يكن الشريازي يؤمن بالتنظيم احلزيب يف البداية فقد خسر قسما من شعبيته ومؤيديه ،يف حني
جنح (حزب الدعوة اإلسالمية) يف التغلغل يف صفوف أصدقائه وتنظيم قسم منهم  ،و السيطرة على
(اجلمعية اخلريية اإلسالمية) اليت أسسها الشريازي يف اخلمسينات ،فأدرك ( الشريازي ) بعد فرتة ،
ضرورة التنظيم والعمل الرتبوي فتطورت لديه ولدى املقربني منه كأخيه السيد حسن وصهره السيد حممد
كاظم القزويين  ،فكرة إنشاء تنظيم تابع للمرجعية  ،فأوكل إىل ابن أخته السيد حممد تقي املدرسي ،
يف عام  ، 1968مهمة جتميع شباب اهليئات القرآنية املنتشرة يف مساجد كربالء وتنظيمهم واختيار
الصاحل منهم للعمل السري  ،حتت اسم (احلركة املرجعية) بشرط أن تدعو للنظرية املرجعية وتلتزم هبا
كقيادة شرعية وحيدة .
وبدأ الشريازي يدعو إىل تكوين تنظيمات إسالمية تستقطب الشباب والفتيات وتستثمر طاقتهم
82

وتوجهها إىل اخلري  ،يف مقابل التنظيمات الشرقية والغربية القائمة يف البالد اإلسالمية.
وكتب يقول":إننا بدون التنظيم لن نستطيع مواجهة التحديات املعاصرة ولن نتمكن من الوقوف أمام
83
الشرق والغرب وعمالئهما  ،والعامل املعاصر يعتمد على التنظيم".
وأدرك أن تشكيل األحزاب املنظمة وسيلة من وسائل الصراع مع احلكومات اجلائرة ،وخاصة حكومة
حزب البعث العريب االشرتاكي الذي استوىل على السلطة يف  17متوز .1968

84

 -80أدخل الصفويون (الشهادة الثالثة) إىل األذان يف القرن العاشر اهلجري  ،وظلت املدن العراقية ومدينة كر بالء
باخلصوص ترفض إضافة هذه العبارة حىت عام  1870م عندما قام الشاه ناصر الدين القاجاري بزيارة إىل العراق
واستمع إىل املؤذن يف منارة مسجد اإلمام احلسني وهو يؤذن بدون (الشهادة الثالثة) فأمر بإحضار املؤذن وأمره أمرا
جازما بأن يعيد األذان مرة أخرى على ان يدخل (الشهادة الثالثة ) فيه  ،فأطاع املؤذن واستمر ذلك حىت اليوم يف
العتبات املقدسة  .احليدري  ،إبراهيم :تراجيديا كربالء ص  66والوردي  ،علي  :حملات من تاريخ العراق ص 259
ج2
 -81اهتم الشريازي الربيطانيني بأهنم يقفون وراء اختالق القضية من أجل ربط العراق بعجلة االستعمار(…) .راجع
كتاب  :ممارسة التغيري ص 238
 -82الشريازي  ،حممد :إىل وكالئنا يف البالد ص 95
 -83الشريازي  ،حممد :السبيل إىل إهناض املسلمني ص 52
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د  -الحوزة العلمية في كربالء
كان قرار الشريازي بالتصدي للمرجعية وإعالن االجتهاد ،الذي اختذه بعد وفاة والده مباشرة ،قد
مت بصورة شخصية ومن دون استشارة العلماء الكبار يف كربالء أو ترشيح منهم ،ولكن السيد
الشريازي جتاوزهم مجيعا  ،وبىن مرجعيته على عالقاته الواسعة مع أهايل كربالء وخاصة الشباب منهم
بفضل نشاطاته وحركاته اليت كانت تفوق العلماء اآلخرين ،وبفضل مكانته اليت ورثها من والده املريزا
مهدي الشريازي ووصيته إليه بإدارة شؤونه العامة.
ويف ذلك الوقت كانت املرجعية الدينية الشيعية تتوزع بني قم والنجف  ،حيث كان السيد حسني
الربوجردي الساكن يف قم يعترب املرجع األعلى إليران  ،أما يف العراق فكانت املرجعية تتوزع منذ وفاة
السيد أبو احلسن األصفهاين يف أواخر األربعينات بني السيد عبد اهلادي الشريازي والسيد حمسن احلكيم
والسيد اخلوئي (يف النجف) واملريزا مهدي  ،وقد تويف الربوجردي بعد الشريازي بقليل يف نفس العام ،
فوجه شاه إيران حممد رضا هبلوي  ،الذي يفرتض حسب الدستور اإليراين أن حيظى مبباركة أحد (مراجع
التقليد الكبار) برقية تعزية إىل السيد حمسن احلكيم يف النجف إلبعاد املرجعية عن إيران  ،واعتربت تلك
الربقية مبثابة اعرتاف مبرجعية احلكيم العليا  ،ومع ذلك فقد احتفظ السيد عبد اهلادي الشريازي ،الذي
كان بصريا  ،مبوقع أعلى من احلكيم  ،وقام بإعطاء السيد حممد الشريازي وكالة إلدارة احلوزة العلمية يف
كربالء  ،مبا يؤهله جلمع األمخاس والزكوات والتصرف فيها وتوزيعها على طلبة العلوم الدينية والفقراء
واحملتاجني والنشاطات الثقافية اإلسالمية األخرى.
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 -84الشريازي  ،حممد :إىل الوكالء يف البالد ص 91
 -85نص الوكالة …":السيد حممد الشريازي جماز من قبلنا يف التصدي لألمور احلسبية واجلهات الشرعية اليت ال جيوز
التصدي والتعرض هلا إال للحاكم الشرعي أو املأذون من قبله  ،وكذلك جماز ومأذون عنا يف أخذ الوجوه الشرعية
واحلقوق اإلهلية كاألمخاس والزكوات والنذورات املطلقة واملظامل وغريها  ،وصرفها يف مواردها املقررة الشرعية.
وأيضا جماز من قبلنا ووكيل عنا يف أخذ سهم اإلمام (روحي وأرواح العاملني له الفداء) وصرفه يف موارده الشرعية
وشؤون احلوزة العلمية يف كربالء املقدسة…
 5رمضان  1380السيد عبد اهلادي الشريازي"
34

وعندما تويف السيد عبد اهلادي الشريازي بعد سنتني يف 1382هـ 1962/م وانتهى مفعول وكالته؛
86
قام السيد حمسن احلكيم بإعطاء السيد حممد وكالة جديدة بنفس املوضوع.
ولكن السيد حممد الشريازي كان يف ذلك الوقت قد رتب أوضاعه املالية وحصل على بعض املقلدين
واملؤيدين من التجار الشيعة يف بغداد وكربالء مبا يساعده على تلبية احتياجاته املالية ،ومل يكن حباجة
ماسة للوكالة من قبل احلكيم  ،خاصة وأنه بدأ ينأى بنفسه عنه ومييل إىل االستقالل يف املرجعية  ،حيث
كان قد أعلن نفسه مرجعا (وليس وكيالا للحكيم) ونشر آراءه الفقهية اخلاصة يف تعليقة له على
(الوجيزة) رسالة والده الفقهية ،مبا مسح له وللناس بـ":تقليده" وأخذ بعض أهايل كربالء الذين كانوا
يلتفون حول والده باالنتقال إليه ومراجعته يف أمور الدين.
و لكن مرجعية الشريازي تركزت يف كربالء ،عندما كان يف العراق يف الستينات  ،ومل متتد إىل سائر

األحناء إال قليال بعد وفاة السيد حمسن احلكيم.
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الحوزة الدينية في كربالء

كانت احلوزة الدينية يف كربالء  88كاحلوزة الدينية يف النجف يف تلك األيام  ،تعيش  -بصورة عامة -

يف جو من العزلة السياسية واالجتماعية ،وألن معظم أعضائها كانوا من غري العراقيني وغري العرب  ،أي
من الفرس واهلنود واألفغان  ،فقد كانت ضعيفة الصلة باجملتمع العراقي ومنعزلة يف أروقة املدارس أو
مهتمة ببالدها  ،ويغلب عليها االلتزام بنظرية (االنتظار لإلمام املهدي الغائب املنتظر) إضافة إىل االلتزام
بالتحرمي السياسي الذي فرضته الدولة العراقية على رجال الدين وخاصة اإليرانيني ،ولذا فقد كان السيد
حممد الشريازي  ،الشاب الطامح النشط  ،جيد صعوبة كبرية يف حتويل حوزة كربالء الدينية املنعزلة إىل
 -86الوكالة باللغة الفارسية وفيها …":السيد حممد الشريازي  ،وكيل من قبلي لكافة األمور احلسبية يف زمان غيبة ويل
العصر أرواحنا له الفداء  ،املنوطة بإذن احلاكم الشرعي والفقيه اجلامع للشرائط.
وهو وكيلنا يف أخذ احلقوق الشرعية من الزكوات واملظامل وجمهول املالك وأمثاهلا وصرفها يف املوارد املقررة  ،وكذلك
هو جماز يف قبض سهم اإلمام املبارك وصرفه يف موارده الالزمة  ،وحفظ احلوزة العلمية املقدسة يف كربالء… واوصي
إخوانه باحرتامه…
حمسن الطباطبائي احلكيم
1382هـ"
 -87وقد أجاب يف تلك الفرتة عن مسائل فقهية سأهلا أحد مقلديه (عبد املنعم املالكي) من قلعة صاحل يف جنوب
العراق  ،وطبعها يف كتاب باسم ( أجوبة املسائل املالكية) سنة 1997/1418
 -88كانت تضم يف تلك األيام حوايل  150طالبا وأستاذا يتوزعون يف اثنيت عشرة مدرسة  ،وتشكل حوزة كربالء
نسبة  %10من حوزة النجف تقريبا
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ملتزمة سياسية عاملة من أجل التغيري يف العراق  ،ومن هنا فقد توجه خبطابه إىل رجال احلوزة حيثهم على
العمل السياسي ويطالبهم برتك العزلة ،ويذكرهم بأن هذا مطلب استعماري قدمي جيب ان يرفضوه بقوة
89

ألن اإلسالم نظام شامل للحياة السياسية.
ومبا أن املشكلة االنعزالية يف احلوزة كانت أعمق من التحرمي السياسي احلكومي وتضرب جبذورها يف
عمق الرتاث اإلمامي الذي كان يؤمن بنظرية االنتظار لإلمام املهدي الغائب وحرمة إقامة الدولة يف
(عصر الغيبة) فقد كان على السيد الشريازي أن يتخلص من نظرية االنتظار بطرح نظرية النيابة العامة
للفقهاء عن اإلمام املهدي  ،وقد جنح الشريازي يف كسب ثلة من العلماء واخلطباء الذين هبوا للعمل
معه يف تلك األيام من أجل وقف املد الشيوعي واإلحلادي والقومي الذي كان يغزو العراق.
و كان يوجد يف ذلك الوقت يف كربالء عدد من العلماء اآلخرين كالشيخ يوسف اخلراساين والشيخ
حممد رضا األصفهاين والسيد حممد طاهر البحراين وغريهم من أكابر العلماء الذين كانوا يقيمون صالة
اجلماعة يف املساجد الكربى يف كربالء  ،وهلم بعض األتباع ويقومون ببعض النشاطات الثقافية ولكنهم
مل يكونوا يتفقون مع الشريازي يف طموحاته السياسية .كما كان يستقر يف كربالء زعيم الفرقة الشيخية
الشيخ علي األحسائي اإلحقاقي اإلسكوئي .وكان عدد من أولئك على خالف ظاهر معه .إال أن
الشريازي جنح يف تكوين جملس من كبار علماء كربالء وعقد اجتماع أسبوعي معهم ملناقشة خمتلف
األمور  ،وكان ذلك اجمللس يتكون من  :الشيخ حممد رضا األصفهاين و الشيخ يوسف اخلراساين والشيخ
حممد علي سيبويه والشيخ حممد الكلباسي والشيخ جعفر الرشيت والسيد حممد صادق القزويين والسيد
حممد علي الطباطبائي .
وكذلك جنح أيضا يف عقد جملس آخر أسبوعي يضم اخلطباء احلسينيني ( األقل درجة علمية من
العل ماء) ويتكون من :الشيخ عبد الزهراء الكعيب والسيد مرتضى القزويين والسيد حممد كاظم القزويين
والشيخ هادي اخلفاجي (الكربالئي) والشيخ محزة الزبيدي إضافة إىل الشيخ حممد الكلباسي.
ولكن تلك اجملالس مل تسفر عن تنسيق كبري أو تعاون قوي بني العلماء  ،ومل تستطع أن ختفي ظاهرة
التنافس والصراع اليت كانت موجودة بني العلماء يف كربالء كما يف النجف  ،وهذا ما كان يالحظه
الناس الذين كانوا يطالبون باحتاد العلماء كشرط مسبق لاللتفاف حوهلم  ،وليكونوا قوة قادرة على
خوض الصراع السياسي مع احلكومة .وكان للسيد الشريازي حينئذ رأي آخر يتمثل يف استحالة توحيد
صفوف العلماء الختالفهم يف اآلراء واألفكار االجتماعية و املسائل الفقهية املشتقة من كتاب واحد
90
وسنة واحدة  ،وعدم قدرهتم على اإلصالح والوصول إىل أهدافهم يف حالة تفرق الناس عنهم.
 -89الشريازي  ،حممد :إرشادات إسالمية ص 133
 -90الشريازي  ،حممد :املرض والعالج ص 64-62
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الميزانية المالية
حسب مصادر مقربة من السيد الشريازي حتدثت إليها مباشرة ،فان ميزانية السيد كانت حوايل ثالثة
آالف دينار شهريا يف الستينات  ،وكانت تتوزع كالتايل :ألف دينار رواتب للطلبة الذين أزداد عددهم
يف عهد الشريازي إىل حوايل الثالمثائة ،وكانت تعطى دينارا واحدا للطالب األعزب وديناران للطالب
املتزوج وتوزع البقية على األساتذة  ،وألف دينار للمشاريع الثقافية املختلفة اليت كان يديرها ،وألف دينار
لألمور املتفرقة كمساعدة الفقراء واحملتاجني وما شابه.
أما مصدر تلك األموال فكان :األمخاس والزكوات واألثالث (املوصى هبا من قبل املوتى) والصدقات
واهلبات والتربعات و"رد ا ملظامل" وهي عادة شيعية مستحدثة لتصفية األموال احلالل املختلطة باحلرام ،
91

والكفارات والنذور واألوقاف.
ومل تكن ميزانية الشريازي كافية للطلبة الذين كانوا يعيشون على الكفاف  ،ولذا فقد كان يشكو من
مصادرة األوقاف الشيعية  ،وحماصرة احلوزة اقتصاديا 92.ومل جيد بدا من االقرتاح على العلماء امتهان
اخلطابة (احلسينية) أو العمل يف الزراعة والتجارة وحيازة املباحات 93.ومن أجل حل مشكلة طلبة العلوم
الدينية اقرتح الشريازي توفري مساكن جمانية هلم أسوة بطلبة اجلامعات  ،عن طريق الوقف ،أو جعل
94
مؤسسة مرجعية مستقلة.

هـ  -الشيرازي و الحكيم
يف الوقت الذي بدأ السيد حممد الشريازي ينشط يف كربالء يف اخلمسينات كان هناك مرجع أكرب
منه ينشط يف النجف هو السيد حمسن الطباطبائي احلكيم (ولد 1309هـ 1892م وتويف 1390هـ
1970م) الذي سوف يصبح املرجع األعلى للشيعة يف العامل يف الستينات من القرن العشرين .

 -91الشريازي  ،حممد:
 -92الشريازي  ،حممد:
 -93الشريازي  ،حممد:
 -94الشريازي  ،حممد:
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أنفقوا لكي تتقدموا ص82
احلرية اإلسالمية ص  44-40و إىل وكالئنا يف البالد ص 114
أنفقوا لكي تتقدموا ص 121
احلرية اإلسالمية ص  44و أنفقوا لكي تتقدموا ص82

ومع أن احلكيم مل يكن حيمل برناجما سياسيا واضحا ومل يكن يؤمن بالنظام الدميوقراطي وال بنظرية
والية الفقيه  ،إال انه كان يعتقد بإمكانية قيام الفقيه الشيعي بدور الزعامة الدينية  ،و لعب دور ما يف
احلياة السياسية.
وكانت حاشية احلكيم منقسمة بشأن العمل السياسي إىل فريقني  :فريق يؤمن بضرورة العمل
والتنظيم والدخول بقوة يف احلياة السياسية ،كابنيه السيد مهدي والسيد حممد باقر احلكيم والسيد حممد
باقر الصدر ،وفريق آخر يؤمن بنظرية االنتظار وجتنب السياسة  ،واالقتصار على الشؤون الدينية،
95

كالشيخ حس ني احللي والسيد يوسف احلكيم والشيخ حمي الدين املمغاين والشيخ حممد الرشيت (مدير
96
مكتبة احلكيم العامة) .
وقد أثر ذلك املوقف الضعيف من التدخل يف الشؤون السياسية العراقية  ،على دور الشريازي يف كربالء
والعراق ،من حيث حتجيم مرجعيته الدينية  ،ومن حيث قدرته على التصدي ضد احلكومة العراقية ،
حيث مل يكن الشريازي يتمتع خبلفية مرجعية قوية تسانده يف حركته السياسية.
وكان السيد حمسن احلكيم قد أيد يف البداية ثورة  14متوز  1958مث سحب تأييده هلا بعد إقرار
قانون األحوال املدنية وقانون اإلصالح الزراعي  ،وأفىت بكفر الشيوعية ،وقام بتأييد انقالب 14
رمضان ،مث سحب تأييده للنظام اجلديد بعد ارتكاب البعثيني لعمليات قتل وتعذيب عام  1963وأكد
للمسئولني يف بغداد ":أن الشعب العراقي شعب مسلم متدين ال يرضى بغري اإلسالم شريعة
97
ونظاما".

 - 95يقول احلاج حممد صاحل األديب ،أحد مؤسسي حزب الدعوة":كنا يف بعض األحيان نذهب اىل السيد حمسن
احلكيم على شكل وفود مكونة من  30 – 20شخصا ونسأله عن رأيه فيما لو متكنا من إقامة الدولة اإلسالمية..هل
نقيمها؟ وكان يقول:إن عليكم أن تعملوا على نشر التدين وندعو اهلل سبحانه وتعاىل أن يظهر احلجة (عج).
وملا كنا من مقلدي السيد حمسن احلكيم وهو يقول بعدم إقامة دولة إسالمية لذا ذهبنا اليه وتكلمنا معه إلقناعه
مبوقفنا ،ولكنه بقي مصرا على رأيه ،ومل نقدر أن نقنعه يف هذا اجملال حيث كان يقول:إن تكليفنا ليس إقامة دولة
إسالمية وإمنا هو نشر التدين ،وننتظر اإلمام احلجة (عج) حىت يظهر ليمأل األرض قسطا وعدال.
وأمام هذه الرؤية كان على (حزب الدعوة اإلسالمية) أن ميشي مع املرجع احلكيم يف مشروعه املرجعي واهتماماته
بنشر التدين وخدمة اإلسالم وإشاعة أجوائه لتكون األرضية اخلصبة لنمو الوعي احلركي واحلزيب.
الصادق الوعد ،صفحات من حياة الداعية املؤسس احلاج حممد صاحل األديب ،ص 56و  83اإلعالم املركزي يف
حزب الدعوة 1999 ،وراجع أيضا :السراج ،عدنان إبراهيم ،االمام حمسن احلكيم ،ص 252
 -96حسب مذكرات السيد مهدي احلكيم
 - 97احللفي ،عدنان  :تأسيس اجملتمع املدين ص  ، 82عن جملة اإلميان  ،النجف آذار 1964
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وقد انصب اهتمام احلكيم يف عهد عارف على تشكيل جلنة مشرتكة (سنية شيعية) تكون مسؤولة
عن التشريع ووضع قانون جديد لألحوال الشخصية ينسجم مع الشريعة اإلسالمية  ،وأبلغ احلكومة
98

العراقية :أنه يرتك احلرية للسلطات السياسية أن تقرر ما تشاء من قوانني.
ويف سبيل ذلك شكل السيد حمسن احلكيم عام ( 1964مجاعة علماء بغداد والكاظمية ) وطلب
منها تقدمي مذكرة إىل الرئيس عبد السالم عارف  ،من أجل:
 – 1إلغاء قانون األحوال الشخصية  ،وإعادة احملاكم الشرعية
 - 2مراعاة شعور األمة يف وضع الدستور  ،وتشريع مادة تنص على عدم جواز وضع قانون خيالف
األحكام اإلسالمية.
 - 3إشاعة العدل واملساواة بني أبناء األمة وعدم التمييز بينهم يف خمتلف اجملاالت.
 - 4مكافحة التفسخ اخللقي.
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 - 5تعديل مناهج التعليم ووسائل الرتبية والتوجيه.
وأضاف إليها احلكيم مطلبا مهما وهو إلغاء التأميم والقوانني االشرتاكية اليت صدرت يف عهد عارف
 ،ولكن الرئيس رفض االستجابة ملطالب مجاعة العلماء ،فاختذ احلكيم موقفا سلبيا ضد عارف ورفض
استقباله لدى زيارته النجف يف عام  ،1966مما تسبب يف تصاعد حدة التوتر بني احلكومة واملرجعية
الشيعية واعتقال وكيل املرجع األعلى يف بغداد السيد هادي احلكيم وإبعاد وكيله اآلخر السيد إمساعيل
100
الصدر من الكاظمية.
كما رفض احلكي م تأييد عارف يف حربه ضد األكراد ،لعدم شرعية احلكومة يف نظره ،وطالب حبل
101
القضية بشكل سلمي وعدم اللجوء إىل العنف.
وفيما عدا ذلك مل يطالب احلكيم بشكل واضح بإجراء انتخابات أو بناء املؤسسات الدستورية
للدولة  102بالرغم م ن ان السيد مهدي احلكيم يتحدث يف مذكراته عن رغبة والده بإقامة حكم مدين
وطلبه من البزاز بعد مقتل عارف تشكيل جملس قيادة  ،والعمل من أجل حكم برملاين.

 -98سعيد  ،علي كرمي  :مذكرات طالب شبيب ص310
 -99املؤمن  ،علي  :سنوات اجلمر ص 418
 -100املصدر ،ص  62والعراق بني املاضي واحلاضر واملستقبل ص 522
 -101العراق بني املاضي واحلاضر واملستقبل ص 555
 -102مثلما فعل الشيخ حممد رضا الشبييب الذي قدم عام 1965مذكرة إىل رئيس الوزراء عبد الرمحن البزاز  ،وطالبه
فيها بإجراء انتخابات حرة  .احللفي  ،عدنان :تأسيس اجملتمع املدين ص 83
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ورمبا يفسر احلوار الذي جرى بني احلكيم واخلميين يف النجف بتاريخ  1965-10-19بعض أسرار
املوقف املرتدد للحكيم من خوض الصراع بقوة مع النظام العراقي ،حيث كان يشكك يف طاعة الناس له
103

إذا أعلن الثورة أو سالت الدماء .
ومع أ ن أنصار احلكيم من مجاعة العلماء يف بغداد  ،متتعوا بشعبية واسعة متثلت يف قيامهم بعدد
من اإلضرابات العامة واملهرجانات اجلماهريية  ،إال أنه مل حيدث من قبلهم أي حترك جدي الستالم
السلطة أو فرض مطالب واضحة على احلكومة القائمة .ورغم علم جهاز احلكيم املسبق بانقالب 17
104

متوز  1968إال إنه مل يقم بفعل أي شيء ملقاومته نتيجة لشعوره بعدم إمكانية املقاومة.
وكان ألزمة شط العرب اليت نشبت بني العراق وإيران نتيجة إلغاء طهران ملعاهدة  1937احلدودية،
يف  27نيسان  1969دور كبري على احلوزة العلمية يف النجف وعالقة الشريازي بالسلطة العراقية ،
حيث طلبت احلكومة العراقية من احلكيم الدعم هلا و التوسط لدى حكومة الشاه من أجل تسوية
اخلالف بني الدولتني  ،ولكن احلكيم الذي كان يرى نفسه مرجعا أعلى للشيعة يف العامل ،فضل البقاء
على احلياد فوق الصراعات اإلقليمية والقومية ،ورفض التوسط أو التورط يف القضايا السياسية املتغرية ،إال
من أجل إيقاف إراقة دماء املسلمني 105 .فقامت احلكومة العراقية حبمالت لتهجري اإليرانيني من مدن
العتبات املقدس ة يف العراق كعملية ضغط على احلوزة واملرجعية  ،وهذا ما دفع بالسيد حمسن احلكيم
ليقيم مهرجان احتجاج كبري يف صحن اإلمام علي يف النجف  ،يف ذكرى وفاة الرسول األعظم يف 28
صفر املصادف  14أيار  1969وينتقد بشدة النظام البعثي ومحالت التهجري والتضييق على احلوزة أو
106

حماولة الزج هبا يف الصراعات اإلقليمية.
وقد انعكست تلك األزمة على السيد حممد الشريازي يف كربالء الذي كان حياول إقامة عالقات
إجيابية مع النظام اجلديد  ،فاعتقلت السلطات البعثية أخاه السيد حسن الشريازي وحاولت إجباره على
الظهور يف التلفزيون واالعرتاف بأن احلكيم و 300شخصية دينية بارزة هم جواسيس وعمالء جلهات
107

أجنبية  ،إال أن السيد حسن صمد أمام التعذيب الشديد ورفض االعرتاف أو الظهور يف التلفزيون.
وهنا صعـّد احلكيم من جماهبته للنظام وذلك بالسفر إىل بغداد يف حماولة لالحتجاج كما كان يفعل يف
هكذا ظروف  ،حيث دأبت الوفود الشعبية بالتقاطر على حمل إقامته وإعالن تأييدها له ،وحاولت
السلطة التفاوض معه ولكنها فشلت يف تليني موقفه ،ويف  9حزيران  1969ظهر على شاشة التلفزيون
 -103روحاين  ،محيد :هنضة اإلمام اخلميين ص  151و املؤمن  ،علي :سنوات اجلمر ص80
 -104يقول السيد مهدي احلكيم يف مذكراته ( :أننا مل نستطع ان نعمل شيئا ألننا مل نكن منلك إمكانية).
 -105سعيد  ،علي كرمي :مذكرات طالب شبيب ص 313
 -106املؤمن  ،علي :سنوات اجلمر ص 94
 -107املصدر ،ص 95
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ضابط متقاعد هو (مدحت احلاج سري) ليكشف عن مؤامرة لإلطاحة بالنظام ويتهم السيد مهدي
108
احلكيم بالعمل حلساب إيران والربزاين.
ويف أعقاب ذلك االهتام اقتحمت قوات السلطة مقر إقامة السيد حمسن احلكيم يف بغداد مث أخذته
عنوة وأرسلته إىل بيته يف الكوفة  109فانتقل إىل رمحة اهلل يف الثاين من أيار سنة 1970
مث أطلقت السلطات العراقية السيد حسن الشريازي من السجن  ،ولكن عالقاهتا مع أخيه السيد
حممد ظلت متوترة  ،إىل ان غادر العراق عام 1971

و  -الشيرازي والصدر
مع انطالقة الشريازي يف كربالء يف أواسط اخلمسينات  ،انطلقت جمموعة من شـباب احلـوزة الدينيـة يف
النجــف والش ــباب املس ــلم املثقــف يف الع ـراق  110 ،لتش ــكيل ح ــزب إس ــالمي س ــري (ه ــو ح ــزب ال ــدعوة
اإلســالمية) خيتلــف عــن األح ـزاب الشــيعية السياســية الســابقة وعــن مرجعيــة الســيد احلكــيم الــذي نشــأ يف
ظله ــا  ،يف التخط ــيط الس ــتالم الس ــلطة ول ــيس العم ــل م ــن أج ــل حق ــوق الطائف ــة فق ــط أو بع ــض األم ــور
111
اإلصالحية.

-

 -108املصدر ،ص 96
 -109املصدر ،ص 100
 -110أبرزهم  :األخوان السيد مهدي والسيد باقر احلكيم والسيد طالب الرفاعي والسيد حممد باقر الصدر والشيخ (
غري املعمم) عبد الصاحب دخيل والسيد مرتضى العسكري وحممد صاحل األديب.
 -111جاء يف أهداف احلزب ما يلي:
تغيري واقع اجملتمع البشري إىل واقع إسالمي
إحالل الشريعة اإلسالمية حمل القوانني الوضعية
تغيري الفرد املسلم وإعداد الطليعة املؤمنة الواعية اجملاهدة
بعث الفكر اإلسالمي األصيل من جديد وتنقيته من األفكار واملفاهيم الغربية
هتيئة األمة فكريا وروحيا وسلوكيا حىت تتغري معامل اجملتمع اإلسالمي بالتدريج  ،ويتحقق اجملتمع اإلسالمي
جبميع مقوماته
حترير البالد اإلسالمية من السيطرة االستعمارية الكافرة
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ومل يكــن الشـريازي يف البدايــة بعيــدا عــن تلــك اجملموعــة إذ كانــت تربطــه مــع أكثــر مــن واحــد مــن قادهتــا
عالق ــات ص ــداقة وعم ــل  ،ولكن ــه اختل ــف م ــع ح ــزب ال ــدعوة ح ــول نقط ــة مهم ــة يف نظ ــره وه ــي اإلمي ــان
باملرجعيــة الدينيــة وواليــة الفقيــه ،بينمــا تشــكل احلــزب علــى أســاس نظريــة الشــورى واالنتخابــات  ،وكــان
الس ــيد حممــد بــاقر الصــدر ق ــد لعــب دورا كبــريا يف تأصــيل هــذه النظري ــة يف داخــل احل ــزب  ،حــني وض ــع
األسـس الفكريـة واخلطـوط العامـة حلـزب الـدعوة  ،وقـد جـاء يف األسـاس السـادس  :إن (شـكل احلكـم يف
اإلســالم) يف (عصــر الغيبــة) يقــوم علــى قاعــدة الشــورى  ،لقولــه تعــاىل ( :وأمــرهم شــورى بيــنهم) حيــث ال
يوجــد نــص مــن قبــل اهلل ورس ـوله  ،وإن الشــورى يف عصــر الغيبــة شــكل جــائز مــن احلكــم  ،فيصــح لالمــة
إقامــة حكومــة متــارس صــالحياهتا يف تطبيــق األحكــام الشــرعية  ،ووضــع وتنفيــذ التعــاليم املســتمدة منهــا ،
وختتار تلك احلكومة الشكل واحلدود اليت تكون أكثر اتفاقا مع مصلحة اإلسالم ومصـلحة األمـة  ،وعلـى
112

هذا األساس فان أي شكل شوري من احلكم يعترب شكال صحيحا ما دام ضمن احلدود الشرعية.
ولكــن أطروحــة احلــزب اإلســالمي القــائم علــى نظريــة الشــورى لقيــت معارضــة مــن قطاعــات جامــدة يف
احل ــوزة العلمي ــة يف النج ــف كان ــت ت ــؤمن بنظري ــة (االنتظ ــار لإلم ــام امله ــدي الغائ ــب) وحت ــرم قي ــام أي ــة دول ــة
إســالمية يف (عصــر الغبيــة) 113 .وكــان بعضــها يشــكل امتــدادا للخــط العــام الــذي ســيطر علــى احلــوزة منــذ
انســحاهبا مــن املعــرتك السياســي بعــد تســفري املراجــع (األصــفهاين والنــائيين واخلالصــي) إىل إيـران  ،يف بدايــة
تأســيس الع ـراق احلــديث  ،والت ـزام األصــفهاين بعــدم التــدخل يف الشــؤون السياســية العراقيــة .وه ـذا مــا دفــع
الــبعض إىل اهتــام الصــدر بالتســنني وامليــل إىل اإلخ ـوان املســلمني باعتبــار الشــورى نظريــة ســنية أساس ـا يف
114

مقابل نظرية النص الشيعية االمامية.
ومل تك ــن احل ــوزة النجفي ــة  ،بص ــورة عام ــة  ،ت ــؤمن بنظري ــة (والي ــة الفقي ــه) ول ــذا فأهن ــا اس ــتنكرت بش ــدة
حماض ـرات اإلمــام اخلمي ـين حــول (احلكومــة اإلســالمية) يف بدايــة عــام  ، 1970الــيت انتقــد خالهلــا نظريــة
االنتظار ودعا إىل قيام الفقهاء بتأسيس احلكومة اإلسالمية وقيادهتا واجلهـاد ومقارعـة احلكومـات الفاسـدة
والظاملة 115 .بيـد أن إميـان الصـدر بنظريـة الشـورى مل يكـن إميانـا راسـخا  ،ألن الشـورى كانـت ختتلـف مـع
-

دعم وبناء الدولة اإلسالمية لتكون نواة لقيام الدولة اإلسالمية الكربى

-

دعوة العامل إىل اإلسالم  .عن :الشامي ،حسني :املرجعية الدينية ص 139
 -112الشامي  ،حسني :املرجعية الدينية ص  135و املؤمن  ،علي :سنوات اجلمر ص 32
 -113انظر :النعماين  ،حممد رضا  :الشهيد الصدر سنوات احملنة وأيام احلصار ص  ، 146الطبعة األوىل قم
 -114مقابلة مع عضو مكتب سياسي حلزب الدعوة موفق الربيعي يف لندن بتاريخ  99-5-19و الشامي  ،حسني:
املرجعية الشيعية ص  379و  381و جملة اجلهاد رقم  14تاريخ مجادى الثانية  1401طهران
 -115املؤمن  ،علي :سنوات اجلمر ص 102
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الفكــر الشــيعي اإلمــامي العــام الــذي يــؤمن بالعصــمة والــنص والســاللة العلويــة احلســينية  ،وقــد حــدث بينــه
وبني السيد حممد باقر احلكيم حوار حول مشكلة الشرعية الدستورية للدولـة اإلسـالمية املنشـودة  ،فكتـب
الصدر رسالة حول املوضوع وقام السيد باقر بعرضها علـى أسـتاذ كبـري يف احلـوزة هـو الشـيخ حسـني احللـي
(مــدير مكتــب إفتــاء الســيد حمســن احلكــيم)  ،فأبــدى إشــكالياته علــى االســتدالل بآيــة الشــورى .مث عــرض
الصدر فكرة الشورى على أستاذه اخلوئي فرفض داللة اآلية علـى احلكـم اإلسـالمي ،وعرضـها علـى خالـه
الشــيخ مرتضــى آل ياســني  ،وكــذلك علــى الشــيخ حســني احللــي الــذي رفــض بقــوة فكــرة إقامــة الدولــة يف
عصــر الغيبــة  ،وهــذا مــا أدى إىل حــدوث أزمــة فكريــة لــدى الســيد حممــد بــاقر الصــدر .وقــد حتــدث الصــدر
عن تلك األزمة يف رسالة لـه إىل السـيد حممـد بـاقر احلكـيم يف متـوز  ، 1960وقـال ":إهنـا حـدثت لـه أثنـاء
مراجعتــه ألســس األحكــام الشــرعية وآيــة (وأمــرهم شــورى بيــنهم) الــيت هــي أهــم تلــك األســس  ،وبــدوهنا ال
ميكن العمل يف سبيل تلك األسس مطلقا  ،وإذا مت اإلشكال فان املوقف الشرعي لنا سـوف يتغـري بصـورة
أساسية  ،وإن حلظات متر علي يف هذه األثنـاء وأنـا اشـعر مبـدى ضـرورة ظهـور الفـرج وقيـام املهـدي املنتظـر
(ص ــلوات اهلل علي ــه) وال زل ــت أتوس ــل إىل اهلل تع ــاىل أن يع ــرفين عل ــى حقيق ــة املوض ــوع وي ــوفقين إىل ح ــل
116
اإلشكال … وعلى كل حال فان حاليت النفسية ألجل هذا مضطربة وقلقة غاية القلق".
ومبا ان الصدر كان يرى أن اهلدف من تشكيل حزب الـدعوة هـو أن يكـون طريقـا إىل قيـام احلكومـة
اإلسالمية  ،ومع عدم مشروعية اهلدف فال معىن لقيام ذلك احلزب مهما كانـت املـربرات  ،فقـد قـرر قطـع
الشــك بــاليقني واالنســحاب مــن احلــزب بعــدما تعــذر عليــه يف تلــك الفــرتة حــل اإلشــكال الفقهــي الــذي
اعـرتاه حــول داللــة آيــة الشــورى املناقضــة للفكــر السياســي اإلمــامي 117.ويؤكــد الســيد حممــد بــاقر احلكــيم
118
هذه احلقيقة بقوله ":ان السبب يف خروجي وخروج الصدر من احلزب كان هو اإلشكال الشرعي".
 -116اخلرسان  ،صالح  :حزب الدعوة ص 114
وقد ذكر السيد حممد باقر احلكيم يف مقال نشرته جملة (قضايا إسالمية) :إن الشك يف داللة آية الشورى انتهى
بالشهيد الصدر اىل الشك يف صحة العمل احلزيب الذي ال معىن له يف نظره آنذاك ،إال إذا كان يتضمن الدعوة اىل قيام
احلكم اإلسالمي ،فإذا مل تكن النظرية حول قيام احلكم اإلسالمي واضحة فكيف ميكن إجياد تنظيم يسعى اىل هذا
اهلدف دون أن يكون نفس اهلدف واضح املعامل؟.إن خروج السيد الشهيد الصدر من حزب الدعوة اإلسالمية كان
لشبهة شرعية تزامنت مع قصة الوشاية اليت قام هبا (حسني الصايف) عند السيد احلكيم .إن السيد الصدر مل يعد يؤمن
بضرورة الدولة اإلسالمية لذلك مل جيد ضرورة لعمل حزب الدعوة اإلسالمية الذي أسس لغرض إقامة احلكومة
اإلسالمية.
الصادق الوعد ،صفحات من حياة الداعية املؤسس احلاج حممد صاحل األديب ،ص 68
 -117املصدر ،ص 144
 -118املصدر ،ص 116
43

وقد استغل الصدر طلب السيد حمسن احلكيم منه ومـن ابنيـه مهـدي وبـاقر للخـروج مـن احلـزب ،بعـد
حتــذير الشــيخ حســني الصــايف للحكــيم  ،ليقــدم اســتقالته بصــورة رمسيــة وينهــي عالقتــه مــع احلــزب الوليــد .
119

وبالرغم من خروج الصـدر مـن حـزب الـدعوة إال أن احلـزب مل يتـأثر بـذلك وواصـل مسـريته علـى أسـاس
نظرية الشورى ،وإن بصورة مرتددة  ،وكان ال بد أن يصطدم مع حركة السيد حممد الشـريازي الناشـطة الـيت
س ــوف تع ــرف باحلرك ــة املرجعي ــة (نظ ـرا لتش ــديدها عل ــى مس ــألة والي ــة الفقه ــاء املراج ــع) أو مبنظم ــة العم ــل
اإلسالمي يف ما بعد .
وقـد اتسـعت اهلـوة بـني الشـريازي وحـزب الـدعوة بعـد اسـتالم السـيد حممـد هـادي السـبييت لقيـادة احلــزب
ع ــام  1964خلف ــا للس ــيد مرتض ــى العس ــكري ال ــذي فض ــل العم ــل يف إط ــار (مجاع ــة العلم ــاء يف بغ ــداد
والكاظمي ــة) يف ظ ــل مرجعي ــة الس ــيد حمس ــن احلك ــيم  ،وذل ــك الجتاه ــات الس ــبييت الوحدوي ــة اإلس ــالمية
الالطائفيــة  120،بســبب احنــداره مــن حركــة اإلخ ـوان املســلمني وحــزب التحريــر  ،وموقفــه ال ـرافض لتــدخل
121
الفقهاء يف قيادة العمل السياسي واحلزيب .
وكان السبييت  -خالفا ألصحاب نظرية االنتظار وأنصار والية الفقيه  -يعتقد بقيادة احلـزب لالمـة مـع
االستفادة من املرجعية كواجهـة للعمـل اإلسـالمي ومـن الطاقـات واإلمكانيـات الـيت متلكهـا وأن القيـادة ملـن
يتقــدم ويتصــدى  ،وهــو الفكــر الــذي كــان الســيد حممــد بــاقر الصــدر قــد صــاغه قبــل انســحابه مــن احلــزب
اعتمادا على نظرية (الشورى)  ،يف حني كان الشـريازي يـؤمن بـأن القيـادة العليـا للمرجعيـة الدينيـة  ،وهـذا
122

ما أدى إىل بروز نوع من الصراع بني الطرفني .
وبع ــد حـ ـوايل عش ــر س ــنوات م ــن الصـ ـراع ب ــني الشـ ـريازي وح ــزب ال ــدعوة ح ــول ش ــرعية العم ــل احل ــزيب
اإلســالمي أو القيــادة املرجعيــة  ،وبعــد خــروج الشـريازي مــن العـراق  ،توصــل الســيد حممــد بــاقر الصــدر إىل
نظريــة (واليــة الفقيــه) كبــديل لنظريــة الشــورى -كمــا يقــول الســيد حممــد بــاقر احلكــيم  -وطلــب مــن قيــادة
الدعوة عام  1971سحب (األسـس) مـن التـداول  ،لكنهـا رفضـت االسـتجابة لـه  ،ألهنـا مل تكـن مقتنعـة
 -119املؤمن  ،علي :سنوات اجلمر ص  52-51و الشامي  ،حسني :املرجعية الدينية ص  182واخلرسان  ،صالح
 :حزب الدعوة ص114
 -120كان السبيت يرى ان الدعوة ال تستطيع ان تستوعب املسلمني مجيعا إذا بقيت ضمن دائرة مذهبية حمددة فاهتم
من قبل (السيد سامي البدري) بأنه يهمل فكر أهل البيت ويعمل على تعميق ذلك يف احلزب  ،مما أدى إىل نشوب
أزمة داخل حزب الدعوة يف منطقة الكرادة يف بغداد خالل الفرتة بني عامي  65و 66مث فصل البدري من احلزب عام
 67وتأسيس نواة حركة (جند اإلمام)  .راجع :اخلرسان  ،صالح :حزب الدعوة ص 139-138
 -121املصدر ،ص 148
 -122املصدر ،ص  ، 411عن ثقافة الدعوة ج 1ص  421ط2
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مببــدأ (والي ــة الفقيــه) ال ــذي تبن ــاه الصــدر 123.وق ــرر الصــدر يف  1973أن ي ــتم الفص ــل كلي ــا ب ــني احل ــوزة
124
بشــكل عــام وأجهــزة املرجعيــة اخلاصــة والعناصــر اإلداريــة واالستشــارية هلــا وبــني العمــل احلــزيب املــنظم.
وقــرر يف  10شــعبان  1394آب عــام  1974حســم املوقــف بإصــدار حكــم فقهــي يلــزم مقلديــه وغــريهم
مــن طلبــة العلــوم الدينيــة باالبتعــاد عــن احلــزب ،فــرد علــى اســتفتاء تقــدم بــه الســيد حســني بــن الســيد هــادي
الصــدر حــول املوضــوع قــائال  ":ال جيــوز انتمــاء طــالب العلــوم الدينيــة إىل األحـزاب اإلســالمية ألن وظيفــة
طالــب العلــم هــي التبليــغ لإلرشــاد علــى الطريقــة املألوفــة بــني العلمــاء" 125 .وقــد حــاول بعــض "الــدعاة"
تفسري ذلك احلكم الغريب والشديد بـالظروف األمنيـة الـيت كـان ميـر هبـا الصـدر وخوفـه علـى سـالمة احلـوزة
من ضغوط السلطة 126.يف حني أن ذلك العامل – فيما يبـدو  -مل يكـن إال سـببا ثانويـا يف قيـام الصـدر
بإصدار ذلك احلكم الذي بين على ضوء نظريته يف (املرجعية الصاحلة) واليت تشرتط استقالل طلبـة العلـوم
الدينيــة عــن الــدائرة احلزبيــة " ألن عــامل الــدين جيــب أن يكســب ثقــة األمــة  ،واألمــة ال تعطــي ثقتهــا لــه إذا

 -123املصدر ،ص  409ويقول السيد كاظم احلائري:إن رأي األستاذ الشهيد (رمحه اهلل) حول أساس احلكومة
اإلسالمية يف زمان غيبة املعصوم مر مبراحل عديدة ،فحينما أسس (حزب الدعوة اإلسالمية) كان يرى أن أساس
احلكومة اإلسالمية يف زمن الغيبة هي الشورى ،وهذا ما أثبته فيما كتبه يف نشرة من نشرات حزب الدعوة الداخلية
باسم (األسس) مستدال بقوله تعاىل "وأمرهم شورى بينهم" .وبعد ذلك ترك هذا الرأي ،وقال أخريا مببدأ والية الفقيه
متسكا بالتوقيع املعروف عن االمام صاحب الزمان (عج) .وبعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران عدل (رمحه اهلل) رأيه
يف أساس احلكومة يف زمن الغيبة ،فقال مبا يكون مزجيا من الشورى ووالية الفقيه.
الصادق الوعد ،ص  ، 70عن احلائري :مباحث األصول ،اجلزء األول ،ص 102
 -124املصدر ،ص 198-197
 -125المصدر ،ص 201

 - 126يقول احلاج حممد صاحل األديب :يف عنفوان اهلجمة الظاملة على (حزب الدعوة اإلسالمية) وأثناء وجود املئات
من الدعاة من علماء ومثقفني رساليني يف زنزانات الطاغية ،جاء رجال األمن اىل الشهيد الشيخ عارف البصري
وآخرين من املعتقلني معه حبكم من مساحة املرجع الشهيد الصدر تنص على حرمة العمل احلزيب على العلماء املرتبطني
جبهاز املرجعية .وكان إلصدار هذا احلكم وقع شديد على املعتقلني ألهنا استخدمت ضدهم بشكل متعسف وغري
دقيق ملضمون احلكم.
الظروف األ منية اليت سبقت احلكم قد شهدت هجمة واسعة وحماوالت لتصفية وجود الشهيد الصدر واحلوزة العلمية
والدعوة اإلسالمية ،ويبدو من خالل املعطيات اليت سنتناوهلا أن الشهيد الصدر أراد أن يفوت الفرصة بأقل اخلسائر
والتضحيات ،وأصدر الشهيد ذلك احلكم جلملة أهداف ومنها إيقاف حالة الكشف اليت ظهرت يف صفوف املعتقلني
من طالب العلوم الدينية وخشية أن تصل اىل أعلى املستويات.

الصادق الوعد ،ص  76 – 75اإلعالم املركزي يف حزب الدعوة1999 ،
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أحست أن عنده نوعا من االرتبـاط بتنظـيم أو حـزب أو شـيء سـري غـري مكشـوف هلـا  ،وهلـذا أردت مـن
احلكم أن ينفتح الطلبة على األمة"127 .كما يقول الصدر بنفسه.
انــتهج الصــدر بعــد ذلــك اسـرتاتيجية "مرجعيــة" عامـة بعيــدة عــن احلــزب  ،حــىت أنــه منــع بعــض الوجــوه
احلزبيــة املعروفــة مــن الــرتدد علــى منزلــه 128.ومــع ذلــك مل ينفــك احلــزب عمليــا عــن مرجعيــة الصــدر  ،وظــل
129
حوايل مثانني من مائة وكيل من وكالء الصدر يف العراق على عالقة حبزب الدعوة.
المرجعية الموضوعية

ويف تلك الفرتة حاول الصدر أن يطور املرجعية من حالة فرديـة تعتمـد علـى شـخص واحـد وإذا مـات
اهنــارت مرجعيتــه  ،إىل مؤسســة جديــدة ثابتــة  ،أطلــق عليهــا اســم ":املرجعيــة املوضــوعية" واقــرتح أن تتكــون

مــن إدارة مركزيــة وجلــان تقــوم بتنظــيم شــؤون احلــوزات العلميــة ويف ضــمنها البحــث العلمــي ،والعالقــة بــني
العلماء  ،والشؤون اخلارجية واالتصـال بالعـامل اإلسـالمي والقـوى الدوليـة  ،واحملاسـبة املاليـة ومتويـل املرجعيـة
 ،باإلضافة إىل جلنة ملساعدة احلركات اإلسالمية  130.وهي أقرب ما تكون إىل (احلركـة املرجعيـة املنظمـة)
اليت كان قد توصل إليها الشريازي من قبل.
ومــع تفجــر الثــورة اإلســالمية اإليرانيــة بقيــادة اإلمــام اخلميــين الــذي كــان يقــيم يف احلــوزة يف النجــف ،
اقرتب السـيد حممـد بـاقر الصـدر اكثـر مـن نظريـة (واليـة الفقيـه) املرتكـزة علـى أسـاس نظريـة ( النيابـة العامـة
عــن اإلمــام املهــدي الغائــب) باعتبارهــا قيــادة شــرعية وحيــدة لالمــة يف (عصــر الغيبــة) تشــكل امتــدادا خلــط
النبوة واإلمامة  ،وأعطى لالمة دورا يف ممارسة الشورى حتت وصاية الويل الفقيه  ،فكتب (خالفـة اإلنسـان
وشــهادة األنبيــاء) وجــاء فيــه مــا يلــي " :إن املرجعيــة هــي عهــد ربــاين إىل اخلــط ال إىل الشــخص  ،أي ان
املرجع حمدد حتديدا نوعيا ال شخصا  ،وليس الشخص هـو طـرف التعاقـد مـع اهلل بـل املركـز  ،كمواصـفات
عامــة  ،وم ــن هــذه املواص ــفات :العدالــة بدرج ــة تق ــرب مــن العص ــمة  ،فقــد ج ــاء يف احلــديث ع ــن اإلم ــام
العســكري (ع) ( :فأمــا مــن كــان مــن الفقهــاء صــائنا لنفســه حافظــا لدينــه خمالفــا علــى ه ـواه مطيعــا ألمــر
131
مواله فللعوام ان يقلدوه)".

 -127اخلرسان  ،صالح :حزب الدعوة ص 206
 -128املصدر ،ص 202
 -129املؤمن  ،علي :سنوات اجلمر ص 159
 -130الصدر  ،حممد باقر :املرجعية الصاحلة ص  ، 93-92طهران1981
 -131الصدر  ،حممد باقر :خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء ص34
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وقــال :إن املرجــع الشــهيد معــني مــن قبــل اهلل تعــاىل بالصــفات واخلصــائص  ،ومــن قبــل األمــة بالشــخص ،
وانــه ميث ــل خ ــط اخلالف ــة ال ــذي ك ــان ميارس ــه الش ــهيد املعص ــوم  132.وح ــاول الص ــدر اجلم ــع ب ــني الش ــورى
واملرجعية فقـال ":متـارس األمـة دورهـا يف اخلالفـة يف اإلطـار التشـريعي للقاعـدتني القـرآنيتني (وأمـرهم شـورى
بيــنهم) و (واملؤمنــون واملؤمنــات بعضــهم أوليــاء بعــض يــأمرون بــاملعروف وينهــون عــن املنكــر) فــان الــنص
األول يعطي لألمة صالحية ممارسة أمورها عن طريـق الشـورى مـا مل يـرد نـص خـاص علـى خـالف ذلـك ،
وال ــنص الث ــاين يتح ــدث ع ــن الوالي ــة … وين ــتج ع ــن ذل ــك األخ ــذ مبب ــدأ الش ــورى وبـ ـرأي األكثري ــة عن ــد
133

االختالف.
وبنــاء علــى رؤيتــه هــذه صــاغ الصــدر مشــروع دســتور اجلمهوريــة اإلســالمية الــذي أكــد فيــه علــى( :أن
املرجعيــة امتــداد لإلمامــة كمــا كانــت هــي  -بــدورها -امتــدادا للنبــوة  ،وأهنــا تقــوم علــى مبــدأ النيابــة العامــة
للمجتهــد املطلــق العــادل الكــفء عــن اإلمــام  ،وفقــا لقــول إمــام العصــر عليــه الســالم  (:وأمــا احل ـوادث
الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة أحاديثنا فاهنم حجيت عليكم وأنا حجة اهلل ) فان هذا الـنص يـدل علـى أهنـم
املرجــع يف كــل احل ـوادث الواقعــة  ،وهلــم حــق الواليــة مبعــىن القيمومــة علــى تطبيــق الش ـريعة وحــق اإلش ـراف
الكامــل مــن هــذه الزاويــة  .وأن املرجــع ه ــو النائــب العــام عــن اإلمــام مــن الناحيــة الش ــرعية  ،وعل ــى ه ــذا
األساس فهو املمثل األعلى للدولة والقائد األعلى للجيش  ،كما إنه يرشح الـذين يتقـدمون للفـوز مبنصـب
رئاسة السـلطة التنفيذيـة ويعـني املوقـف الدسـتوري للشـريعة اإلسـالمية) 134.وأعطـى الصـدر يف مشـروعه ل ـ
(دســتور اجلمهوريــة اإلســالمية) دورا لالمــة علــى أســاس قاعــدة الشــورى ومبــدأ فكــرة أهــل احلــل والعقــد ،
ولكنه ربط ذلـك باإلشـراف الدسـتوري مـن (نائـب اإلمـام) وقـال إن علـى األمـة أن تنتخـب رئـيس السـلطة
135
التنفيذية بعد أن يتم ترشيحه من املرجعية.
ومــع اق ـرتاب الصــدر مــن نظريــة واليــة الفقيــه يف الســبعينات اقــرتب الســيد حممــد الش ـريازي قلــيال مــن
نظرية الشورى وقال هبا يف ظل قيادة الفقهاء املراجع  ،بعد أن كان يرفضها رفضا باتا.

ز  -الشيرازي في الكويت
 -132الصدر  ،حممد باقر :خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء ص 65
 -133املصدر ،ص 70-67
 -134الصدر  ،حممد باقر :حملة فقهية عن مشروع دستور اجلمهورية اإلسالمية ص 12-3
 - 135املصدر ،ص 6
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بع ــد اش ــتداد الض ــغوط احلكوميـ ــة علي ــه يف الع ـ ـراق يف أعق ــاب وفـ ــاة احلك ــيم  ،ه ــاجر الس ــيد حممـ ــد
الشـريازي إىل الكويــت  ،حيــث أســس مســجدا وديوانيــة ومكتبــة ومدرســة باســم (الرســول األعظــم) ،وبــدأ
هجـروا إىل إيـران  ،واسـتلم
يستقبل طلبته اهلاربني من العراق  ،ويعيـد عالقاتـه مـع أصـدقائه ومقلديـه الـذين ّ
يف الســنوات األوىل مــن وجــوده يف الكويــت حـوايل ألــف رســالة مــنهم  ،فكتــب هلــم كتابــا حتــت عنــوان ( :
النازحون) يقوي فيه معنوياهتم ويشد من أزرهم ويرشدهم إىل تنظيم أنفسهم.
كان الشريازي يف العراق ،حيث األكثرية الشيعية ،يطمح إىل أن يصبح يوما ما املرجـع األعلـى ويؤسـس
دولة (والية الفقيه) أو املرجعية الدينية  ،ولكنه اقتلع منه وجاء إىل الكويـت  ،تلـك الدولـة الصـغرية الـيت ال
يشكل فيها الشيعة سـوى نسـبة الربـع أو الثلـث مـن السـكان  ،وهـو مـا ال يؤهلـه للقيـام سـوى بالنشـاطات
الثقافيــة  ،وهــذا مــا تفــرغ لــه حيــث أصــدر (رســالة املســاجد واحلســينيات) ودعــا فيهــا إىل اإلكثــار مــن بنــاء
املســاجد واحلس ــينيات  ،وذلــك إلقامــة صــالة اجلماعــة وال ــوعظ والرثــاء واالحتف ــاالت الدينيــة  ،وتأس ــيس
املكتبــات وإصــدار النش ـرات  ،والــدعاء والزيــارة  ،والــدرس والتــأليف وإقامــة الف ـواتح واإلطعــام ومجــع املــال
وعقد املؤمترات .
وألف سنة  1392كتاب (حنو يقظة إسالمية) حيـث قـدم فيـه مقرتحـات إداريـة وحضـارية  ،و دعـا فيـه
أصدقاءه ومقلديه إىل تأسيس :
 -1منظمة للدفاع عن املضطهدين (واملهجرين) يف العامل
التهيؤ الكامل للسلطة و التسلح بأفضل األسلحة والتدريب عليها
-2
-3
-4
-5
-6

مجع املال وتكوين املصارف اإلسالمية
اإلعالم والدعاية والنشر
التشجيع على طلب العلوم الدينية
تكوين منظمات خاصة للشباب والنساء

إضافة إىل ذلك اهتم الشريازي يف الكويت بنشـر املـذهب اإلمـامي االثـين عشـري  ،وذلـك عـن طريـق
طبع ونشر أكثر من مائة ألف نسخة من كتاب (املراجعات) للسيد عبد احلسني شرف الدين.
وقــد وقــع الشـريازي يف الكويــت بــني عــدة صـراعات هــي هجــوم الســيد اخلــوئي عليــه وحماولــة قطــع طريــق
املرجعية الدينية العليا أمامه  ،وإصدار بيان ينفي فيه حصول الشريازي على درجة االجتهاد ،وصـراع أخيـه
السيد حسن الذي كان قد استقر يف لبنان مع أبناء أختـه املدرسـيني حممـد تقـي وهـادي ،اللـذين اهتمهمـا
بسـرقة تنظــيم (احلركــة املرجعيــة) وعـدم استشــارهتما معــه  ،والصـراع بـني اخلـط األول واخلــط الثــاين يف داخــل
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احلركة املرجعية يف العراق  ،وهنا كان السيد الشريازي يدعو إىل اللني والعفو والتسامح والسلم لوقـف تلـك
الصراعات.
واســتطاع الشـريازي ،خــالل الســنوات التســع الــيت أمضــاها يف الكويــت ،أن يكســب شــرحية ال بــأس هبــا
م ــن الك ــويتيني لتقلي ــده  ،وذلـ ـك بفض ــل حيويت ــه الفائق ــة و عالقات ــه العام ــة وأخالق ــه املتس ــاحمة وحماضـ ـراته
ونشاطاته وكتبه  ،وكما اسـتطاع ان ميـد دائـرة تقليـده إىل البحـرين واملنطقـة الشـرقية مـن السـعودية ويكسـب
نصــف عــدد املقلــدين تقريبــا هنــاك ( وهــم اآلن ح ـوايل مائــة ألــف مقلــد)  ،وأن يــؤمن بــذلك مصــادر ماليــة
مهمة سيكون هلا األثر الكبري يف مستقبل مرجعيته.
كم ــا اس ــتطاع أن خي ــرتق اجلماع ــة (الش ــيخية) ال ــيت انفص ــلت ع ــن التي ــار الع ــام للش ــيعة األصـ ـولية  ،وأن
يقرتب من زعيمها الشيخ حسن اإلحقاقي اإلسكوئي املقـيم يف الكويـت  ،وأن يستصـدر منـه فتـوى جبـواز
التقليد للعلماء ( غري الشـيخيني) وأن يفـتح الطريـق بـذلك لكسـب عـدد مـن شـباب (الشـيخية) لتقليـده ،
كمــا قــام عــرب أخيــه الســيد حســن الش ـريازي باالنفتــاح علــى الطائفــة (العلويــة) يف ســوريا ولبنــان وتركيــا ،
حيث قام السيد حسن باالجتماع مع علمائها وأصدر معهم بيانا يؤكدون فيه انتمـاءهم للشـيعة االماميـة
االثــين عشـرية ،وقــام الســيد حممــد الشـريازي بعــد ذلــك حبــذف اســم (العلــويني) مــن خانــة الغــالة يف الطبعــة
التالية من (رسالته العملية :أحكام اإلسالم) .
ويف ظ ــل مرجعي ــة الس ــيد الش ـريازي يف الكوي ــت اس ــتطاع الس ــيد حمم ــد تق ــي املدرس ــي أن يعم ــل ب ــدأب
الكتساب الشباب وتنظيمهم بصورة سرية يف (احلركة املرجعية) .
ومل يقــم الشـريازي خــالل إقامتــه يف الكويــت بــأي نشــاط سياســي معــارض س ـواء للكويــت أو الع ـراق أو
إيـران  ،ومــع ذلــك فقــد أصــدر النظــام العراقــي ســنة  1974حكمــا غيابيــا بإعــدام الســيد حممــد الشـريازي،
بعد اعتقال عدد من أعضاء احلركة املرجعية يف العراق.
ويف الكوي ـ ـ ــت آم ـ ـ ــن الس ـ ـ ــيد الشـ ـ ـ ـريازي بأمهي ـ ـ ــة الق ـ ـ ــوة وض ـ ـ ــرورهتا لالنتص ـ ـ ــار  ،حي ـ ـ ــث ق ـ ـ ــال يف س ـ ـ ــنة
 ": 1972/1392كل مبدأ كان بيده القوة كان هـو املبـدأ الزاحـف إىل األمـام ،ويف أي يـوم صـارت القـوة
بيد املسلمني رجعوا إىل البالد  ،ذلك ال ألن احلق ينبع من فوهـة البندقيـة  ،بـل ألن احلـق ال يفـرض نفسـه
على الباطل إال إذا كانت معه محاية البندقية  ،وكل كالم ما عدا هذين الكالمني تسكع".

 -136الشريازي  ،حممد :حنو يقظة إسالمية ص 89
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الفصل الثاني:

الفكر السياسي للشيرازي
أ  -دولة المرجعية الدينية
رفض السيد حممد الشريازي يف بداية انطالقته يف اخلمسينات والستينات خمتلف أنظمة احلكم امللكية
والعسكرية والدميوقراطية  ،باعتبارها أنظمة من صنع الغرب أو القوانني الوضعية  ،وآمن باملرجعية الدينية
كنظام سياسي  -ديين ،حيتل (املرجع الفقيه ) فيه منصب (نائب اإلمام املهدي العام) ويتمتع بالوالية
على الناس يف عهد (الغيبة الكربى) بالنص والتعيني من قبل اإلمام املهدي.
وكان نظام املرجعية الدينية قد تطور وتبلور عرب العصور  ،من دور اإلفتاء يف املسائل احلادثة يف
القرون األوىل  ،إىل القيام مبهمة القضاء وتنفيذ بعض األحكام الشرعية كإقامة احلدود أو مجع األمخاس
والزكوات يف العصور املتأخرة  ،إىل التصدي للقيادة العسكرية والسياسية يف القرن األخري ،
وقام الشيخ أمحد النراقي يف بداية القرن الثامن عشر بكتابة حبث يف (عوائد األيام) حول شرعية قيام
الفقهاء مبمارسة الوالية العامة بأنفسهم  ،ولكن معظم الفقهاء الشيعة السابقني رفضوا نظريته  ،إال ان
السيد حممد الشريازي توصل من خالل حبثه ملسألة (االجتهاد والتقليد) إىل اإلميان هبا واالعتقاد بأن
رئاسة الدولة اإلسالمية بيد الفقهاء العدول املطلعني على جماري األمور الدنيوية  ،وأن الفقهاء معينون
من قبل النيب األكرم واألئمة املعصومني كخلفاء ونواب يف أمور الدين والدنيا 137.وأن نظام املرجعية
الدينية هو نظام جمعول لقيادة الشيعة ومأل الفراغ الذي تركه "اإلمام املهدي" بغيبته الكربى الطويلة
املمتدة منذ أكثر من ألف عام .وأخذ يدعو إىل متكني هذا النظام يف العراق والبالد اإلسالمية وإحالله
138

حمل األنظمة القائمة "الالشرعية".
وكان الشريازي يعتقد بأن احلكم هلل ،وأن احلاكم يف اإلسالم هو اهلل تعاىل وأن حكم غري اهلل سواء
كان احلاكم الفرد أو الشعب أو مجاعة من الشعب ضالل وباطل ،ويرفض الدميوقراطية والديكتاتورية ،
ألهنما يعنيان حكم اإلنسان  ،واإلسالم ال يعرتف حبكم اإلنسان  139.ويرى بدالا من ذلك أن احلاكم

 -137الشريازي  ،حممد :إىل وكالئنا يف البالد ص  9و املرجع واألمة ص12-1
 -138الشريازي  ،حممد :إرشادات إسالمية ص181
 -139الشريازي  ،حممد :حوار حول تطبيق اإلسالم ص 12
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الشرعي هو من اجتمعت فيه شروط العدالة والفقه يف أمور الدين والدنيا والكفاءة 140،وأن الفقهاء هم
احلكام الشرعيون يف (عصر غيبة اإلمام املهدي) وهم وحدهم هلم صالحية احلكم بعد النيب واألئمة
الذين عينهم اهلل" .فإذا عينت األمة من فيه تلك املواصفات واملؤهالت فقد اقتنع اإلمام (ع) ويكون
141
ذلك رئيسا من قبل اإلمام".
وكان يشرتط يف الرئيس األعلى"أن يستمد صالحيته عن اهلل تعاىل بواسطة اإلمام الذي يستمد
صالحيته بدوره عن النيب الذي يستمد صالحيته مباشرة من اهلل  ،وذلك ألن اإلسالم يرى ان الكون
كله هلل تعاىل فال جيوز أي تصرف يف أي شأن من الشؤون إال بإجازة اهلل… إذن فالسلطة اليت هي من
أهم األمور ال بد وأ ن تكون بإذن اهلل تعاىل  ،وطريق اإلذن اإلمام املأذون من الرسول املأذون من اهلل
تعاىل.
أما أ ن يستويل أحد بدون مؤهالت (فقهية) على الناس  ،سواء كان بإذهنم  -كما يف احلكومات
الدميوقراطية  -أم بغري إذهنم  -كما يف احلكومات األرستقراطية والبريوقراطية  -فان ذلك مما مل يؤذن به،
فيكون خالف الشريعة" 142 .ويقول :إن الوالية هي هلل أوال  ،وللرسول ثانيا  ،ولإلمام ثالثا… مث
143
للفقيه العادل .
المهدي المنتظر
وقد بين الشريازي نظريته يف (والية الفقيه) بالطبع على اإلميان بوجود (اإلمام الثاين عشر حممد بن
احلسن العسكري) ووالدته وغيبته منذ أواسط القرن الثالث اهلجري ،كما هو معروف ،رغم اخلالف
التارخيي الذي حدث بني الشيعة االمامية يف ذلك الوقت حول املوضوع  ،واعترب هذه املسألة حقيقة
 -140الشريازي  ،حممد :حوار حول تطبيق اإلسالم ص14
 -141الشريازي  ،حممد :حوار حول تطبيق اإلسالم ص 16-15
 -142الشريازي  ،حممد :إىل حكم اإلسالم ص  ، 83-81عام 1962
 -143الشريازي  ،حممد :احلكم يف اإلسالم  ،الفقه ص17-11و 25-19ج99
ويؤكد السيد حسن الشريازي نفس املعاين يف كتابه (كلمة اإلسالم) الصادر يف بريوت سنة  1963فيقول  ":هلل
وحده حق التصرف يف العباد  ...ولكنه خول هذه الصالحية القيادية للنيب األكرم مث توارثت هذه القيادة يف األئمة
الطاهرين وبعد ما توارى املعصومون عن التفاعل املباشر مع الناس استنابوا عنهم يف قيادة األمة العلماء اجلامعني لشرائط
املرجعية  ..فالنيب واألئمة والعلماء املراجع احندرت إليهم الصالحية القيادية بإرادة خاصة ومباشرة من اهلل تعاىل فحقت
هلم القيادة البشرية"( .ص  48و ) 139ويقول ":األمة يف منطق اإلسالم ليست مصدر السلطات  ،بل اهلل سبحانه
هو مصدر السلطات ،واملرجع وسيط بني اهلل واألمة إليصال إرادته إليها  ،والنصوص الشرعية تعني حركة الفقهاء
املراجع لقيادة األمة فرتة غيبة اإلمام املهدي املنتظر"(.ص )159-147
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ثابتة جيب ان يؤمن هبا الشيعة بالرغم من تفنيد البعض هلا أو استهزاء البعض بالشيعة بسبب اإلميان
هبا 144.ولكن الشريازي مل يقم يف أي من كتبه ببحث املوضوع حبثا تارخييا علميا دقيقا .واكتفى بالتسليم
بصحة الرتاث املنقول.
وقام الشريازي بتعزيز نظرية وجود (اإلمام املهدي) بعدد من القصص الشعبية املتداولة حول اللقاء
به ،وخاصة بينه وبني عدد من املراجع  ،ونقل عن املرجع السابق املريزا حممد حسن الشريازي أنه ذهب
إىل سرداب الغيبة واستجاز (اإلمام احلجة) يف إصدار فتوى حترمي التنباك الشهرية يف هناية القرن التاسع
145

عشر  ،و اليت كانت تقول":إن استعمال الدخانيات بأي شكل هو حماربة لإلمام املهدي".
146
كما حتدث عن والده املريزا مهدي الشريازي فقال إنه كان يلتقي اإلمام احلجة يف سرداب الغيبة.
ونقل قصة الشيخ حممد الكويف  ،اليت اشتهرت يف النجف أيام املرجع الديين السيد أبو احلسن
األصفهاين  ،و الذي ادعى أنه التقى باإلمام املهدي وطلب منه أن يأمر األصفهاين باجللوس يف الدهليز
وقضاء حوائج الناس 147.وحتدث الشريازي كذلك عن إغاثة اإلمام املهدي لبعض الناس وإنقاذهم من
املعتقالت والضياع يف الصحاري واألزمات 148.وكان يدعو رجال الدين إىل تذكر "اإلمام املهدي اإلمام
احلي احلاضر" والتوجه إليه واالستمداد منه  ،وجتنيد الشباب ليدخلوا يف سلك أهل العلم ويكونوا من
جنود اإلمام املهدي .خاصة واهنم يعملون بامسه و حتت لوائه ويتصرفون يف سهمه من اخلمس (سهم
149
اإلمام).
ضرورة تشكيل الحكومة اإلسالمية
وبناء على نظرية (والية الفقيه) حيدد الشريازي العالقة بني الناس واملرجع فيقول":إن وظيفة األمة جتاه
املراجع مجلة من األمور :

 -144الشريازي  ،حممد :العقائد اإلسالمية ص 148و واقع الشيعة 11
 -145الشريازي  ،حممد :العلماء أسوة وقدوة ص42
 -146الشريازي  ،حممد :العلماء أسوة وقدوة ص 27
 -147الشريازي  ،حممد :رجال الدين بني الناس دائما ص 2
 -148الشريازي  ،حممد :العلماء أسوة وقدوة ص  73ومراتب العدل اإلهلي ص  - 20من حماضرة ألقيت بتاريخ 14
شعبان  1409يف قم
 -149الشريازي  ،حممد :مراتب العدل اإلهلي ص  -20من حماضرة ألقيت بتاريخ  14شعبان  1409يف قم و :إىل
وكالئنا يف البالد ص 20
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 - 1تقليدهم يف األحكام الشرعية وامتثال أوامرهم وإيصال احلقوق إليهم  ،ومعاضدهتم يف األمور،
وااللتفاف حوهلم  ،ومراجعتهم يف القضاء  ،وطلب الوكالء منهم  ،وإعالمهم مبا يقع يف اجملتمع ،
والدفاع عنهم وهتيئة اجلو هلم  ،فاملرجع مبنزلة القائد واألمة مبنزلة اجليش  ،فإذا أمر بشيء أو هنى عن
شيء على األمة االتباع وإطاعة أوامره.
وعلى األمة إيصال احلقوق إليه لئال تقف يف طريقه مشكلة املال ويتجمد نشاطه وختمد جذوة
اإلسالم.
وجيب على النا س مراجعة املراجع بشأن مشاكلهم حىت حيكموا مبا أنزل اهلل  ،ألن الرجوع إىل من
حيكم بغري ما أنزل اهلل حرام  ،معاقب فاعله  ،قال سبحانه( :ومن مل حيكم مبا انزل اهلل فأولئك هم
الكافرون).
ونسبة الوكيل إىل املرجع نسبة املتصرف إىل الرئيس األعلى  ،فإذا خلت منطقة عن الوكيل لزم على
أهل تلك املنطقة طلب الوكيل من املرجع ومساعدته باإليواء واملشاهرة واملعاضدة وااللتفاف ليتمكن من
150
نشر اإلسالم وإقامة الدين وإدارة البالد ".
ومن هنا فقد دعا الشريازي يف بداية انطالقته إىل تشكيل احلكومة اإلسالمية ،كأمر شرعي واجب
وجوبا عي نيا ضروريا  ،وذلك " ألن قوانني اإلسالم شاملة لقوانني احلكم  ،ولو مل يرد اإلسالم احلكم مل
يكن وجه جلعل هذه القوانني " 151.وقال عام  ":1959علينا حنن املسلمني أن نعمل إلعادة احلكم
اإلسالمي بكل قوانا … وال عالج لقطع جذور الفساد إال بكون احلكومة إسالمية  ،باملعىن الصحيح
ال باالسم فقط  ،فما دام احلكام غربيني أو شرقيني ال صالح لفاسد وال فائدة لصالح جزئي فانه
(بالراعي تصلح الرعية) وقد قال رسول اهلل (ص)( :طائفتان من أميت إذا صلحتا صلحت أميت وإذا
فسدتا فسدت أميت :العلماء واألمراء) فان هذين بيدمها القوة والعلم  ،ومها موضع احلل والشد واألسوة
واالتباع  ،فما دامت حكومة بلدة إسالمية فاسدة ال يرجى صالح أوضاعها.
إ ن القيادة املنحرفة هي اليت بعثت يف األمة الرذائل  ،والقيادة الصاحلة هي اليت تتمكن من إرجاع
األمور إىل نصاهبا" 152 .وحض علماء الدين على العمل من أجل إبعاد احلكام الظلمة عن الساحة
153
اإلسالمية ليقبض العلماء الراشدون زمام األمور.
وكانت دعوة الشريازي هذه تطورا كبريا يف عقلية املرجعية الدينية اليت كانت حىت ذلك الوقت تقتصر
بصورة عامة على القضايا الفقهية  ،وال تتدخل يف السياسة  ،انطالقا من نظرية االنتظار لإلمام املهدي
 -150الشريازي  ،حممد :املرجع واألمة ص 62 - 55
 -151الشيرازي  ،محمد :السياسة ص 266ج2

 -152الشريازي  ،حممد :إرشادات إسالمية ص 111-95
 -153الشريازي  ،حممد :السياسة ص45
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الغائب  ،وحرمة إقامة الدولة اإلسالمية يف (عصر الغيبة) .وقد جاءت دعوة الشريازي سابقة لدعوة
اإلمام اخلميين الذي سوف يأيت إىل النجف األشرف ويلقي حماضرات مهمة يف هناية الستينات ،يف
الدعوة إىل إقامة احلكومة اإلسالمية حتت قيادة والية الفقيه.
الموقف من الجيش العراقي
وبناء على رفضه ألساس الدولة العراقية احلديثة  ،اختذ الشريازي موقفا سلبيا من اجليش العراقي
والتجنيد اإلجباري ألنه كان سيعطي احلكومة قوة يف مقابل املرجعية الدينية  .ودعا إىل رفض النظام
العسكري احلديث باعتباره أسلوبا مستوردا من الغرب  ،وألنه خيالف قاعدة (الناس مسلطون على
154

أمواهلم وأنفسهم)  ،وطالب بتشكيل جيش شعيب وتسليح الشعب العراقي برمته.
واعترب الشريازي قرار الزعيم عبد الكرمي قاسم جبمع أسلحة العشائر العراقية بعد ثورة  14متوز
ضربة قاصمة موجهة ضد الشيعة واملرجعية 155.وخطواة سامهت يف قيام الديكتاتورية و اختالل ميزان
القوى بني املرجعية واحلكومة  ،بعد أن أصبح النظام العسكري القوة الوحيدة يف العراق 156.وقال :إن
الشيعة فقدوا عزهم واحرتامهم وكلمتهم عندما جنح احلكام الثوريون يف جتريد العشائر الشيعية من
157
السالح.

ب  -الموقف من الديموقراطية
اختذ الشريازي موقفني متباينني من الدميوقراطية  ،وكان موقفه األول يف بداية انطالقته يف
اخلمسينات  ،سلبيا جدا  ،وقد بناه على ضوء جتربة النظام امللكي الذي كان يتالعب بالشعارات
الدميوقراطية ويزيفها دائما لصاحل االستعمار والنخبة احلاكمة  ،ومينع القوى الشعبية والشيعية من
الوصول إىل مصادر القرار  ،أو إدارة البالد بصورة مستقلة  ،وعلى ضوء جتربة الشيوعيني الذين
 -154الشريازي  ،حممد :إىل حكم اإلسالم ص  119-117و 122و الدولة اإلسالمية  ،الفقه ص  156ج102
وحوار حول تطبيق اإلسالم ص  166-164و  :االقتصاد ص  36ج1
 - 155الشريازي  ،حممد :من بيان له يف  7نيسان  1980و من بيان له يف  13رجب 1400
 -156الشريازي  ،حممد :بقايا حضارة اإلسالم كما رأيت ص 52
 -157الشريازي  ،حممد :احلكم يف اإلسالم ص 143
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سيطروا على احتادات العمال والفالحني والطلبة واملثقفني والشبيبة والنساء واجليش يف هناية
اخلمسينات والذين كان من احملتم فوزهم يف أية عملية انتخابات جتري يف تلك األيام يف العراق .و
أيضا على ضوء جتربة الدميوقراطية املرة يف إيران يف عهد الشاه .

158

إضافة إىل رفضه ملبدأ الدميوقراطية باعتباره مفهوما غربيا وافدا ومتعارضا مع الثقافة اإلسالمية التقليدية
والفكر السياسي اإلمامي الرافض ملبدأ الشورى يف اخلالفة والداعي إىل نظام النص والتعيني من قبل اهلل
لألئمة واحلكام  ،واملتمثل يف ظل غيبة اإلمام املهدي يف نوابه العامني الفقهاء املراجع.
وكان الشريازي يف البداية يعترب الدميوقراطية واجملالس الربملانية نوعا من االستعمار الفكري ومصدرا
للشرور والويالت على البشرية 159 .وينفي وجود أية عالقة هلما بالشورى  ،ويقول":إن معىن الشورى:
أ ن يستشري اإلنسان أصدقاءه يف كل أمر جزئي أو كلي ،كما كان الرسول يستشري أصحابه يف األمور
وكما كان يستشري كل خليفة أو ملك أو فقيه أو إنسان عادي رفقاءه يف األمور  .أما االنتخاب واجمللس
والقانون الذي ي ضعه الناس فذلك أمر (دميوقراطي) ولد يف اليونان وطبقه الغرب مث جاء إىل بالد
اإلسالم عنفا وقوة".
وي نتقد وجود اجملالس التشريعية قائال ":ال فائدة يف اجملالس النيابية والربملانات وجمالس الشيوخ ،وإمنا
هي مراكز للغرب أسست لتحطيم اإلسالم وبالد اإلسالم وقانون اإلسالم وعلماء اإلسالم واملسلمني يف
160

161

وقت واحد  ،وينبغي أن تغلق أبواهبا وجتعل خمازن للحبوب أو مدارس للتثقيف اإلسالمي".
ويقول":هل كان يصح فتح هذه اجملالس (الربملانية) أمام ممثلي الرسول األعظم واإلمام الصادق
(الفقهاء)؟ وهل كانت يف ظروف اإلسالم الذهبية هذه اجملالس؟ ومن الذي أباحها؟ وما االحتياج إليها
بعد أ ن كانت عصور اإلسالم الذهبية خالية عنها؟ ومل تكن العصور ذهبية إال لعملها باإلسالم وعدم
وجود هكذا جمالس فيها.

162

 - 158الشريازي  ،حممد :املرض والعالج ص  ،27عام 1383
 -159الشريازي  ،حممد :يف ظل اإلسالم ص 15
 - 160الشريازي  ،حممد :املرض والعالج ص 39-33
 - 161املصدر ،ص 26
 - 162املصدر ،ص  ، 27طبع عام 1383
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بناء على هذا املوقف السليب املبدئي واملوضوعي من الدميوقراطية  ،قام السيد حممد الشريازي بقراءة
خاصة للحركة الدستورية يف إيران وموقف الفقهاء املراجع من أول انتخابات برملانية جرت يف العراق عام
 1923واستخدم قراءته اخلاصة لكي يعزز موقفه الرافض واملعادي للدميوقراطية.
ومع إن موقفه هذا كان يضعف موقفه السياسي تكتيكيا جتاه احلكومة املركزية يف بغداد  ،إال إنه كان
يصب اسرتاتيجيا يف خدمة بناء خطه املرجعي يف مدينة كربالء  ،يف وقت مل يكن قادرا بصورة عملية
على حتدي احلكومة على مستوى العراق أو املطالبة بإقامة نظام دميوقراطي  ،وكان حباجة ماسة إىل
تأصيل أيديولوجيته (املرجعية) بني قواعده الشعبية.
من املعروف ان التجربة الدميوقراطية اإليرانية السابقة (حركة املشروطة) اليت قادها الشيخ حممد كاظم
اخلراساين اآلخوند ورجال الدين الشيعة  ،عملت على إقامة حكم ملكي دستوري مشروط بربملان ،
وجنحت يف عام  1906يف إجبار الشاه مظفر الدين على إعالن الدستور  ،واالحتفاظ مبكانة عليا
تضمن للفقهاء اإلشراف على قوانني اجمللس .ولكن انقسام احلركة الدستورية إىل فريقني يطالب أحدمها
حبكم دميوقراطي مطلق وآخر يطالب حبكم يلتزم بالشريعة اإلسالمية  ،أدى إىل إعدام الشيخ فضل اهلل
النوري (أكرب دعاة املشروطة املشروعة) يف طهران على يد فريق املشروطة املطلقة ،و ترك مرارة يف حلوق
رجال الدين الذين أخذوا يشككون يف احلركة الدميوقراطية ويتهموهنا بالعمالة لربيطانيا  ،ويعادوهنا بصورة
كلية.
كما إن من املعروف أيضا أن رجال الدين الشيعة يف العراق طالبوا خالل ثورة العشرين بإقامة نظام
ملكي دستوري يلتزم مبج لس تشريعي منتخب من الشعب  ،ولكن سيطرة القوات الربيطانية بعد الثورة
وحماولتها مترير معاهدة االنتداب اليت وقعتها مع احلكومة املتعاونة معها من خالل جملس تأسيسي ،
وإصرارها على تزوير االنتخابات  ،دفعت املراجع الشيعة يوم ذاك (السيد أبو احلسن األصفهاين والشيخ
حممد حسني النائيين والشيخ مهدي اخلالصي) إىل حترمي االنتخابات حترميا قاطعا  ،يف حماولة منهم لقطع
الطريق على احلكومة وعدم مترير معاهدة االنتداب وليس رفضا منهم ملبدأ االنتخابات أو إقامة جمالس
برملانية.
بيد أن السيد حممد الشريازي نظر  ،يف بداية انطالقته يف اخلمسينات  ،إىل كال التجربتني اإليرانية
والعراقية نظرة خاصة تنسجم مع موقفه املبدئي الرافض ألساس االنتخابات والشورى والدميوقراطية
والدستور  ،وما كان يعتربه لعبة غربية حادثة ودخيلة ومعادية للمرجعية الدينية اليت متثل يف نظره النظام
السياسي اإلسالمي األصيل .و اهتم احلركة الدستورية يف إيران بالعمالة لإلجنليز 163 .ونفى أن يكون
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لآلخوند اخلراساين أي دور يف قيادة احلركة الدستورية أكثر من إفتائه بلزوم ان يستشري امللك مجاعة من
العقالء والعلماء  ،وقال إنه كان يريد اإلعالن عن بطالن اجمللس وحرمته  ،لكنهم قتلوه بالسم  ،وإن (
اجمللس النيايب) يف إيران مل يقم إال على أشالء العلماء ودماء األزكياء .
و قال إ ن العلماء يف العراق وقفوا ضد امللك فيصل ملا أراد فتح (اجمللس النيايب) بإشارة من اإلجنليز،
املنتخب واملنتخب كالمها يف النار" ويف سبيل ذلك شّردوا وأبعدوا عن أوطاهنم إىل
حىت اهنم أفتوا َ " :
164
إيران واحلجاز واهلند وخنقت أصواهتم.
ومن الواضح أن موقف الشريازي هذا يقوم على قراءة معاكسة ملا هو معروف تارخييا عن دور
اخلراساين يف قيادة احلركة الدستورية (املشروطة) وملا هو معروف من رفض العلماء يف العراق لالنتخابات
املزورة وليس ملطلق االنتخابات  .ويبدو أن قراءة الشريازي هذه كانت تعتمد على الرأي العام السليب
الذي كان منتشرا بني عموم العلماء وأوساط رجال الدين يف العراق وإيران يف تلك الفرتة  ،وليس على
دراسة علمية دقيقة.
إن موقف الشريازي السليب من الدميوقراطية واالنتخاب كان ينبع بالدرجة األوىل من الفكر السياسي
اإلمامي الذي يقوم على النص و التعيني ويرفض الشورى  ،ذلك الفكر الذي عرب عنه السيد كاظم
اليزدي رافع لواء االستبداد يف مواجهة (املشروطة) أفضل تعبري.
ولتعزيز موقفه هذا نفى الشريازي حصول أية جتربة دميوقراطية يف التاريخ اإلسالمي أو شبيهة هلا ،حىت
جتربة انتخاب اإلمام علي بن أىب طالب يقول عنها إهنا متت ألن اإلمام كان يعرف نفسه األحق
باخلالفة وليس ألن الثوار انتخبوه  ،وهو يفسر آية الشورى مبعىن بعيد عن السياسة وانتخاب احلاكم،
فيقول (بتاريخ  29:ربيع األول سنة : )1963/1383
 " املراد باألمور  ،يف قوله تعاىل ( :وأمرهم شورى بينهم) هي مجيع شؤوهنم اليت مل جيعل هلا اهللحدا خاصا  ،وقد متسك بعض من مأل أفكارهم أنظمة الغرب هبذه اآلية لتصحيح الدميوقراطية
الغربية من أحزاب وبرملان وجملس شيوخ وانتخابات وما أشبه  ،وهذا باإلضافة إىل أنه غلط يف نفسه
 ،وإن وقع فيه كثري من بالد الغرب … فانه خمالف لإلسالم ومل يطبقه املسلمون يف يوم من األيام ،
وذلك دليل عدم فهمهم من اآلية ذلك  ،ومل يفسرها الرسول أو األئمة (ع) بذلك  ،فأبو بكر
أصبح خليفة بالقوة … وعمر بالوصاية من أىب بكر فقط  ،وعثمان جبعل من عمر يف ستة فقط ،
وان مساه شورى  ،وهل نصب امللوك لشخص يف مشاورة سداسية تعترب انتخابات على ما يريد
هؤالء؟ وعلي (ع) بانتخاب الثوار ومجاعة من أهل املدينة  ،وإن كثرت األصوات له بالنسبة إىل
سابقيه نوعا ما  ،وجميء علي إىل احلكم ألنه عرف نفسه أحق  ،ال ألنه انتخب ..واحلسن بالوصاية
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أو انتخاب مجاعة من أهل الكوفة  ،ومعاوية بالسيف  ،ويزيد بالوصاية ،وهكذا دامت السيف
والوصاية إىل آخر خليفة عثماين  ،وعمر بن عبد العزيز جاء بالوصاية مث بانتخاب أهل املسجد
فقط خوفا من السلطان  ،كما هو معلوم يف مثل هذه األحوال قدميا وحديثا  ،فأين من هذا
الدميوقراطية؟ وإن طورها أحزاب اليوم ألف تطوير إللصاقها باإلسالم  ،ويظنون أنه فتح لإلسالم ،
فبينما هو هدم ألقوى دعائمه.
… حنن نعتقد ان اهلل كما عني الرسول عني األئمة االثين عشر مث عني األئمة الفقهاء اجلامعني
للشرائط  ،وكل ملك شيعي كان فقيها جامعا للشرائط  ،أو كان مأذونا من فقيه جامع للشرائط فهو
حبق أصالة أو وكالة  ،وكل من فقد هاذين الوصفني فهو باطل.
ونرى يف تاريخ ملوك الشيعة األقسام الثالثة بدون أن يكون فيهم اسم انتخاب وال يف يوم واحد
إىل آخر ملوك القاجار يف إيران .
مث إن االنتخابات جبميع صورها باط لة ليست من اإلسالم  ،أما انتخابات هذا اليوم فهي أشنع
وأبشع  ،ولذا أفىت علماء اإلسالم حول جملس إيران بأنه ضالل واحنراف  ،وأرادوا حتريره فقتل الشيخ
فضل اهلل النوري والسيد عبد اهلل البهبهاين والشيخ اآلخوند املوىل حممد كاظم اخلراساين  ،فقد كان
قصدهم من (املشروطة) اليت أقدموا عليها أن يكون للملك مجاعة من العلماء العدول أقلهم مخسة
وبعض الناصحني  ،حينما يريد إنفاذ حكم من أحكام اإلسالم وتطبيقه على األمة  ،وأرادوا بذلك
إحياء سنة الرسول وسرية اخللفاء وامللوك األقدمني حيث كانت جمالسهم ال ختلو من علماء
إلرشادهم سبيل الدين  ،وناضجني إلرشادهم سبيل الدنيا  -بالنسبة إىل غري النيب والوصي  -أما
مها فاستشارهتم كانت جللب اخلواطر  ،وإال فهم أغىن عن ذلك.
وأفىت علماء العراق حول جملس األمة حني أراد فيصل فتحه بأمر اإلجنليز هلدم اإلسالم بأن :
ِ
والمنتخب كالهما في النار" وقد لقوا جزاء فتياهم تشريدا وتسميما وإهانة وهتكا.
"المنت َخب
فمن أراد اليوم إعادة اجمللس أو االنتخاب أو الدميوقراطية أو األحزاب أو ما أشبه ذلك بزعم أنه
خدمة لإلسالم وخالص للمسلمني فليعلم  -إن كان خملصا  -أنه يبين من جديد هلدم اإلسالم يف
لباس اإلسالم  ،وسريى يف الدنيا انقالب األمر عليه ويف اآلخرة اخلسارة والنكال ،فان هذا أساس
غريب حبت ال ميت إىل اإلسالم بصلة  ،وإن كان شاكا فليدرس اإلسالم من جديد ال على ضوء
األنظمة الغربية وما ارتكز يف ذهنه من مسوم األجواء اليت نشرها الغرب وعمالؤه  ،بل على ضوء
165
الكتاب والسنة وفتوى من الفقهاء الذين هم أعرف الناس باإلسالم وبنظمه".
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وانطالقا من موقفه األول الرافض للدميوقراطية ،رفض الشريازي االعرتاف باألحزاب اإلسالمية اليت
تقوم يف قيادهتا على االنتخاب والشورى ،وهو ما كان يطرحه حزب الدعوة اإلسالمية وأحزاب أخرى
يف هناية اخلمسينات والستينات يف الساحة الشيعية  ،و رأى الشريازي يف األحزاب اإلسالمية منافسا
خطريا للمرجعية الدينية  ،وحماولة لالستيالء على القيادة اإلسالمية "الشرعية" .ورفض يف البداية اعتماد
التنظيم احلزيب حىت كوسيلة للوصول إىل السلطة  ،خوفا من الوصول إىل حكم الشعب وإقامة الربملان،
166
وعودة احلياة الغربية حتت ستار اإلسالم .
وهكذا كان الشريازي يف بداية انطالقته يف اخلمسينات والستينات  ،بعيدا جدا عن املطالبة
بالدميوقراطية أو إجراء انتخابات يف العراق  .ومل يكن وحده من بني اإلسالميني يف ذلك الوقت ممن
يرفض الدميوقراطية والشورى  ،فقد كتب السيد حممد باقر الصدر أيضا  ،بعد خروجه من حزب الدعوة
 ،كتابا ضد الشورى هو (حبث حول الوالية) وأكد فيه على موضوع النص والتعيني بالنسبة لالئمة من
167
أهل البيت ،ونفى أن يكون املسلمون قد فهموا من آية الشورى الشورى يف احلكم واخلالفة.

 - 166الشريازي  ،حممد :املرض والعالج ص  66وضمن موقف السيد حممد الشريازي من األحزاب اإلسالمية ،
نشر أخوه السيد حسن يف سنة  1963كتابه (كلمة اإلسالم) الذي هاجم فيه نظرية العمل احلزيب اإلسالمي
بعنف  ،ورفضها " ألهنا تقوم على الدميوقراطية املخالفة لإلسالم " .راجع :صفحة 197و  102و  114كلمة
اإلسالم -حسن الشريازي
 - 167يقول الصدر ":لو كان النيب (صلّى اهلل عليه وآله) قد اختذ من مستقبل الدعوة بعده موقفا إجيابيا يستهدف
وضع نظام الشورى موضع التطبيق ،بعد وفاته مباشرةا ،وإسناد زعامة الدعوة إىل القيادة اليت تنبثق عن هذا النظام،
لكان من أبْ َده األشياء اليت يتطلبها هذا املوقف اإلجيايب ،أن يقوم الرسول القائد بعملية توعية لألمة والدعاة على
نظام الشورى ،وحدوده وتفاصيله ،وإعطائه طابع ا ديني ا مقدس ا ،وإعداد اجملتمع اإلسالمي إعدادا فكري ا وروحي ا
لتقبل هذا النظام ،وهو جمتمع نشأ من جمموعة من العشائر ،مل تكن قد عاشت  -قبل اإلسالم  -وضعا سياسيا
على أساس الشورى ،وإمنا كانت تعيش ،يف الغالب ،وضع زعامات قبلية وعشائرية تتحكم فيها القوة والثروة
وعامل الوراثة إىل حد كبري .
ونستطيع بسهولة أن ندرك أن النيب (صلّى اهلل عليه وآله) مل ميارس عملية التوعية على نظام الشورى ،وتفاصيله
التشريعية ،ومفاهيمه الفكرية ،أل ّن هذه العملية لو كانت قد اجنزت ،لكان من الطبيعي أن تنعكس وتتجسد يف
األحاديث املأثورة عن النيب (صلّى اهلل عليه وآله) ،ويف ذهنية األمة ،أو على األقل يف ذهنية اجليل الطليعي منها،
يضم املهاجرين واألنصار ،بوصفه هو املكلف بتطبيق نظام الشورى ،مع أننا ال جند يف األحاديث عن النيب
الذي ُّ
(صلّى اهلل عليه وآله) أي صورة تشريعية حمددة لنظام الشورى .وأما ذهنية األمة أو ذهنية اجليل الطليعي منها فال
جند فيها أي مالمح أو انعكاسات حمددة لتوعية من ذلك القبيل " .و انظر أيضا :السيد حممد الكاظمي القزويين
 ،اإلسالم وواقع املسلم املعاصر ،ص  ، 79سلسلة منابع الثقافة اإلسالمية  ،كربالء
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ومما عزز موقف الشريازي املضاد للدميوقراطية واالنتخابات يف تلك الفرتة هي انتفاضة رجال الدين يف
إيران ضد االستفتاء الذي نظمه الشاه حممد رضا هبلوي يف شهر رمضان من عام 1962- 1382
لتعديل قانون االنتخابات والسماح للمرأة ولغري املسلمني باالشرتاك فيها وإقرار قانون اإلصالح الزراعي
وتأميم الغابات وكتائب التعليم  ،حيث اعترب العلماء يف إيران االستفتاء حماولة للقضاء على اإلسالم
والتالعب بالقوانني اإلهلية املقدسة واملساواة بني املرأة والرجل .حيث أصدر املرجع الديين السيد حسن
القمي بيانا جاء فيه ":إن املراجعة إىل الرأي العام وإفتاء أفراد الشعب يف األمور اليت بني حكمها يف
الشرع اإلسالمي احلنيف ال معىن له أبدا  ،إذ ال حيق المرئ ان يفيت ضد اإلسالم يف هذه املواضيع ،
كما ان األحكام اإلسالمية ال تصلح للتغيري ألجل مراجعة الرأي العام  ،إضافة إىل أن فتح باب
املراجعة إىل الرأي العام للنيل من امل قاصد يورث أخطارا كبرية جدا  ،إذ من املمكن يف املستقبل تعريض
مجيع األحكام اإلسالمية واألمور الدولية واملقامات إىل اخلطر من أجل مراجعة الرأي العام " 168 .وأعلن
املرجع الديين الشريعتمداري" :إن االستفتاء سوف يشكل خطرا عظيما على اإلسالم والقرآن واملذهب ،
إذ من املمكن بعد فتح باب االستفتاء وتشريعه وإجرائه أن تعمد احلكومة يف املستقبل إىل إجراء
االستفتاء بالنسبة إىل املواد اليت تتعلق بالدين واملذهب الرمسيني للمملكة … إن االستفتاء يف أمثال هذه
األمور مل يكن معهودا من قبل هذا وال يوجد يف القانون األساسي… ولذا ليس لعملية االستفتاء صبغة
شرعية يف نظر مراجع الشيعة والعلماء بل إهنا خمالفة ومنافية للدين والقانون) 169 .وقال السيد أبو
القاسم اخلوئي " :االشرتاك يف االستفتاء الذي يسبب نقض أحكام اإلسالم حترميه ال حيتاج إىل
170

بيان".
بينما قال اإلمام اخلميين يف خطاب له " :ليس االنتخاب الصوري الذي اجري يف إيران هو قضية
اشرتاك املرأة يف احلكم وما إىل ذلك  ،فان ذلك من صغريات األمور  ،اهنم يريدون الكيد لإلسالم
171
لقلب األوضاع رأسا على عقب وضرب اإلسالم وحتريف القرآن".
وأصدر الشريازي الذي دعم االنتفاضة بقوة ،بيانا باسم مجاهري كربالء ،أدان فيه اإلجراءات الدموية
172
اليت أختذها املسؤولون لتشويه إرادة الشعب اإليراين وخنق صوت العلماء الذي ميثل رأي اإلسالم.
وقد تركت تلك احلركة اليت ساهم فيها الشريازي بقوة أثرا بالغا على فكره السياسي ،وأبعدته عن
أجواء االستفتاء والدميوقراطية أو املطالبة هبا يف العراق الذي كان خيضع حلكم عسكري مباشر منذ 14
 - 168كفاح العلماء األعالم -منابع الثقافة اإلسالمية  ،ص 24
 - 169املصدر  ،ص 19
 - 170املصدر ،ص 232
 - 171املصدر ،ص 73
 - 172املصدر  ،ص 42
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متوز  ،1958مع أ ن معارضة العلماء يف إيران كانت بالدرجة األوىل ضد اشرتاك املرأة أو تزوير
االنتخابات.
الموقف من الدستور
وانسجاما مع املوقف السليب الذي اختذه الشريازي من الدميوقراطية واالنتخابات  ،اختذ موقفا مماثال
من الدستور العراقي  ،وبدال من أن ينتقد اجلوانب السلبية فيه أو حياول سد الثغرات املوجودة فيه ،كما
كان يفعل البعض  ،وجه السيد حممد الشريازي سهام نقده إىل أساس الدستور واعتربه عمال من أعمال
االستعمار ووسيلة من وسائله للسيطرة على البالد  ،ورأى فيه تناقضا مع اإلسالم ونظام املرجعية الدينية
173

وحرية الفقهاء يف استنباط قوانني جديدة .
ورفض الشريازي دستور  1906اإليراين  ،الذي اشرتط وجود مخسة من اجملتهدين يف الربملان اإليراين
لتصحيح أعماله  ،انطالقا من عدم احلاجة للقوانني اليت يضعها النواب إذا كانت خمالفة لإلسالم ،
174
وعدم احلاجة إىل النواب مع وجود الفقهاء  ،ومبخالفة ذلك لسرية املسلمني طوال القرون املاضية.
وقال :ال قانون أساسي يف اإلسالم  -باملعىن املصطلح  -وإمنا املوجود  :الكتاب والسنة واإلمجاع
والعقل .وإمنا نشأ الدستور يف بالد اإلسالم إليقاف عجلة التقدم وصنع بديل لألدلة األربعة وإدخال
175
اجملتمع اإلسالمي يف تقييدات القوانني اجلامدة وتكبيل الناس وخدمة مصاحل احلكام املستبدين.
ووجد يف وضع قانون أساسي ثابت خمالفة مع قانون االجتهاد والتقليد  ،الذي حيتم تقليد الفقهاء
األحياء وحيرم تقليد املوتى  ،حىت إذا كان الدستور من وضع الفقهاء  ،ألن صالحية تقلديهم تنتهي
176
بوفاهتم.
ومع ذلك فقد قام الشريازي بنفسه يف هناية الستينات بكتابة مسودة مشروع دستور إسالمي يعطي
السلطة املطلقة للفقيه  ،إال انه عاد فرتاجع عن فكرة الدستور عام 1980
178
بعد ذلك .

 - 173الشريازي  ،حممد :السياسة ص 96ج 2و :القانون ص 178
 - 174الشريازي  ،حممد :املرض والعالج ص  ، 30-29عام 1383
 - 175الشريازي  ،حممد :إذا قام حكم اإلسالم يف العراق ص 40-38
 - 176املصدر ،ص 41
 - 177الشريازي  ،حممد :السياسة ص 246و 251ج2
 - 178الشريازي  ،حممد :السياسة ص 246ج2
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177

مث تردد يف موقفه منه

ويالحظ أن الشريازي رفض يف مشروع الدستور اإلسالمي نظرية احلكم الوراثي امللكي 179.وقال إنه
أسوء أقسام احلكم (االنقاليب واالنتخايب) 180 .ولكنه مل يتحدث عن النظام اجلمهوري كبديل عن
احلكم امللكي الوراثي  ،وإمنا طرح نظام ( والية الفقيه).
تزامن موقف الشريازي السليب من أساس الدستور  ،مع إلغاء حكومة  14متوز للدستور العراقي
امللكي  ،وتبنيها لدستور مؤقت جيمع كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بيد شخص واحد ،أو
جملس واحد  .وقد تعرض ذلك الدستور املؤقت إىل عدة تغيريات مع كل عملية انقالب عسكري مر هبا
العراق  .ومل يتم منذ ذلك احلني إقرار دستور دائم يف العراق بالرغم من حماوالت عديدة جرت للقيام
بذلك.
ويف عام  1976طرح وزير العدل حسني مجيل  :ضرورة وجود دستور دائم للعراق وإنشاء حمكمة
دستورية عليا تراقب تطبيق القوانني وشرعيتها الدستورية  ،فعقب صدام حسني الذي كان –يوم ذاك -
نائبا لرئيس اجلمهورية ":ليس لدينا شئ امسه دستور دائم  ،والدستور الدائم بدعة غربية ال مكان هلا يف
األنظمة الثورية  ،وإ ن القوانني هي انعكاس لألفكار واملصاحل االقتصادية السائدة يف اجملتمع وهلذا فإهنا
تتغري وليست ثابتة ،وال نسمح بوجود فكرة (الدستور الدائم) بيننا ما دامت القوانني هي من
صنعنا" 181.وبعد انتهاء احلرب العراقية اإليرانية طرحت القيادة العراقية بصورة غري جدية فكرة (الدستور
الدائم) والتعددية السياسية  ،ومل تتخذ أية خطوة هبذا الشأن.
ويف الوقت الذي كانت تلك الدساتري الشمولية الدائمة واملؤقتة تصادر حريات الشعب وحقوقه،
فان البديل اإلسالمي الذي طرحه السيد الشريازي حسب نظرية (والية الفقيه) كان مييل أيضا إىل نفس
االجتاه  ،سواء من خالل الدعوة إىل إلغاء أي دستور واالعتماد على فتاوى املرجع الديين  ،أو من
خالل الدستور الذي كتبه الشريازي يف هناية الستينات  ،ومال فيه إىل تركيز السلطات بيد الفقيه وعدم
الفصل بينها .

182

 - 179الشريازي  ،حممد :إىل حكومة ألف مليون مسلم ص 75
 - 180الشريازي  ،حممد :السبيل إىل إهناض املسلمني 317
 - 181الفضل  ،منذر  :جريدة احلياة  ،العدد  13234تاريخ  2حزيران 1999
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يتنب
 عاد الشريازي فرتاجع عن موضوع اجلمع والرتكيز باختيار الفصل بني السلطات  ،ومع ذلك اعتقد انه مل َهذا االجتاه بقوة  ،وذلك إلميانه بنظرية (والية الفقيه) أو شورى الفقهاء اليت تركز كافة أو معظم السلطات بيد مراجع
الدين  .صحيح انه مييل إىل التعددية واالنتخابات وحرية األحزاب وما إىل ذلك  ،ولكن هذه األمور غري واضحة وال
مستقرة يف رأيه حىت اآلن  ،فهو يقول هبا ولكنه يربطها بإجازة الفقهاء املراجع وحيددها باحلدود اليت يفرضها هؤالء .
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ج  -الموقف من القومية
انطالقــا مــن آفــاق املرجعيــة اإلســالمية الرحبــة وق ـوانني اإلســالم القدميــة  ،رفــض الســيد حممــد الش ـريازي
سياســة الدولــة العراقيــة احلديثــة  ،القوميــة واإلقليميــة  ،الــيت اتبعتهــا منــذ تأسيســها يف العشـرينات مــن القــرن
العشرين  ،كما رفض الشـريازي الـدول اإلقليميـة الـيت انبثقـت يف املنطقـة يف أعقـاب هزميـة الدولـة العثمانيـة
يف احلــرب العامليــة األوىل واحــتالل القـوات الربيطانيــة والفرنســية ملعظــم أراضــيها يف الشــرق األوســط .وذلــك
مــن منطل ــق الوح ــدة اإلس ــالمية (وإن ه ــذه أم ــتكم أمــة واح ــدة) وأن ال ــبالد اإلس ــالمية كله ــا وط ــن جلمي ــع
املســلمني 183.وأن هــذه احلــدود اجلغرافيــة احلاليــة حــدود مصــطنعة رمسهــا االســتعمار اخلــارجي  184.إضــافة
إىل أن احلكوم ــات العراقي ــة املختلف ــة كان ــت تس ــتخدم (القومي ــة العربي ــة) كش ــعار يف صـ ـراعها م ــع املرجعي ــة
الشيعية اليت كان يغلب عليها العنصر الفارسي  ،هبدف عزهلا عن مجاهريها العربية ومنعهـا مـن التـدخل يف
الش ــؤون الداخلي ــة العراقي ــة  .وتس ــتخدم الش ــعار الق ــومي كــأداة لتك ـريس زعامته ــا للش ــعب العراق ــي وبن ــاء
الدولة احلديثة على أسس قومية بعيدة عن روح االخوة اإلسالمية.
ومــن هنــا فقــد تصــدى الشـريازي بشــدة للحركــات القوميــة الــيت كانــت حتــاول تقســيم املســلمني والتمييــز
بيــنهم وتعمــل علــى تفتيــت اجملتمعــات اإلســالمية الواحــدة  ،كــاجملتمع العراقــي 185 .وحــذر مــن أن الــدعوة
للقومية العربية ليست إال حماولة خمادعة تستهدف احليلولـة دون قيـام األمـة اإلسـالمية الواحـدة  ،وأهنـا لـن
تــؤدي إىل توحيــد الــبالد العربيــة  ،حيــث ســرتفض مــن قبــل كافــة املســلمني املــؤمنني بالوحــدة اإلســالمية ،
وسـتقاوم مـن قبـل مجلـة مـن األقليـات القاطنـة يف هــذه الـبالد مثـل األقليـة الكرديـة  ،كمـا سـتقاوم مـن قبــل
الــدول اإلقليميــة  .وأهنــا س ــتالزم الديكتاتوريــة مب ــا تنط ــوي عليــه مــن الغ ــرور واالعت ـزاز ب ــالنفس 186.ورأى
الشـريازي يف القوميــة انغالقــا واحنطاطــا و تناقضــا مــع الــروح اإلنســانية بكــل معــىن الكلمــة  ،حيــث تفضــل
القوميــة ( القــوم) علــى الكفــاءة  ،بينمــا اإلنســانية ال تقــدم إال الكفــاءة  ،وتنبــأ بتخلــف الــبالد الــيت تتبــىن
النظــام الق ــومي  187.كمــا رأى فيه ـا تناقض ــا مــع روح االخ ــوة واملس ــاواة اإلس ــالمية  ،وق ــال ":إن القومي ــة
 -183الشريازي  ،حممد :إىل الوكالء يف البالد ص101
 - 184الشريازي  ،حممد :السبيل إىل إهناض املسلمني ص 7-6
 - 185املصدر ،ص 9
 - 186الشريازي  ،حممد :السياسة ص292
 -187املصدر ،ص 80-78ج2
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توجب التناكر واحملاربة ال التعارف  ،والرسول األكرم يقول :الناس سواسية كأسـنان املشـط ال فضـل لعـريب
عل ــى أعجم ــي وال أب ــيض عل ــى أس ــود إال ب ــالتقوى" 188 .وع ــاب عل ــى القومي ــة تفض ــيل ب ــين قومه ــا م ــن
امللحــدين علــى املســلمني مــن القوميــات األخــرى  189.واهتــم الش ـريازي الغــرب بــاجمليء بالقوميــة إىل الــبالد
لتحط ــيم الوح ــدة اإلس ــالمية  ،كم ــا اهن ــم ج ــاءوا باإلقليمي ــة ليحطم ـوا ال ــبالد ويس ــقطوها ع ــن الق ــوة والع ــزة
190
ويسلبوها ثرواهتا .
والحـظ الفـوارق بــني احلركـات القوميــة الغربيــة الــيت مجعـت بــني فئــات اجملتمـع  ،واحلركــات القوميــة العربيــة
أو الرتكيــة أو الفارســية أو غريهــا الــيت حطمــت اإلطــار اإلنســاين املتمثــل يف اإلســالم واحنــدرت إىل القوميــة
191
الضيقة.
واعتــرب احلــرب الكرديــة يف مشــال الع ـراق  ،وابتعــاد بعــض الــبالد اإلســالمية عــن قضــية فلســطني  ،مث ـرتني
192

مرتني للسياسة القومية اليت اتبعتها احلكومات العراقية والعربية.
لقـد كـان الـبعض مـن دعـاة القوميـة يف العـراق حيـاول ان يسـتغلها بصـورة عنصـرية مضـادة للـروح الدينيــة
والتارخيية والوطنية واحلضارية للعراق  ،يف الوقت الذي كان الغـرب حيـاول الـتخلص منهـا ويعمـل علـى بنـاء
أوربا املوحدة بعد احلـرب العامليـة الثانيـة  ،وينفـتح علـى مجيـع الشـعوب واألمـم واحلضـارات  ،إال إن االجتـاه
الــديكتاتوري الــذي ســاد يف العـراق كــان حيــاول أن ميــزق وحــدة الشــعب ويعتصــم بالقبليــة واحلزبيــة والقوميــة
والطائفية ويستخدم الشعارات الرباقـة ليضـرب الطوائـف والقوميـات واألحـزاب والقبائـل األخـرى  ،وخاصـة
الشيعة واملرجعية الدينية ،ويطردهـا مـن السـلطة .ومبـا ان الشـريازي كـان حيمـل اجلنسـية اإليرانيـة بـالرغم مـن
انــه وأبــاه ولــدا يف الع ـراق وانــه ينحــدر مــن أصــول عربيــة هامشيــة مــن ســاللة الرســول األعظــم  ،فقــد كــان
الش ـريازي ي ــرفض السياس ــة القومي ــة بأقص ــى م ــا ميك ــن ليخ ــرتق احل ـواجز القومي ــة املفروض ــة أم ــام تدخل ــه يف
السياسة العراقية والشأن العراقي.
ويف مقابــل ذلــك كــان الش ـريازي يــدعو للوحــدة اإلســالمية 193.وتعميــق الشــعور الوحــدوي يف أعمــاق
املس ــلمني  194 .وإزال ــة مجي ــع احلـ ـواجز النفس ــية والقانوني ــة واجلغرافي ــة ب ــني املس ــلمني  195 ،ألن "ال ــوطن يف
 - 188الشريازي  ،حممد :حوار حول تطبيق اإلسالم ص 94-83
 - 189الشريازي  ،حممد :إرشادات إسالمية ص 14
 - 190الشريازي  ،حممد :احلكم يف اإلسالم ص128
 - 191الشريازي  ،حممد :السياسة ص 80-78ج2
 - 192الشريازي  ،حممد :حوار حول تطبيق اإلسالم ص 94-83
 - 193الشريازي  ،حممد :إرشادات إسالمية ص 143
 - 194الشريازي  ،حممد :السبيل إىل إهناض املسلمني ص9
 -195املصدر ،ص 324
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املفهـ ـ ـوم اإلس ـ ــالمي ه ـ ــو م ـ ــوطن املس ـ ــلمني أمج ـ ــع  ،وال ـ ــوطن يف املفه ـ ــوم الغ ـ ــريب حم ـ ــدود جغرافي ـ ــا حب ـ ــدود
خاصــة" 196.وألن ذلــك مقتضــى قــانون (االخــوة اإلســالمية) املســتمد مــن اآليــة الكرميــة( :إمنــا املؤمنــون
أخــوة)  197 .وعلــى هــذا األســاس كــان يــدعو إىل إقامــة احلكومــة اإلســالمية العامليــة الواحــدة الــيت أسســها
198
رسول اهلل (ص).
وقد التقى الشريازي بعدد من املسئولني العراقيني يف العهدين امللكي واجلمهوري ( كرئيس الوزراء
عبد الوهاب املرجان  ،و رئيس جملس السيادة حممد جنيب الربيعي) وطالبهم بفتح أبواب العراق لكل
من يريد بدون جواز أو جنسية أو هوية أو رسوم أو قيود  ،ورفع احلدود والتأشريات ومساواة األجانب
بالعراقيني يف احلقوق والواجبات واعتبار كل مسلم يف البلد مواطنا له ما هلم وعليه ما عليهم سواء كان
عربيا أو أعجميا أو من أقاصي الدنيا  ،وإعطائه حق ملكية األرض واالجتار والوصول إىل أرقى الوظائف
يف الدولة 199 .واقرتح يف مشروع الدستور اإلسالمي الذي كتبه عام  1969أن تكون حدود البالد
مفتوحة أمام مجيع املسلمني  ،وكذلك املناصب القيادية فيها  ،فال تقتصر على أبناء البالد .وأرسل من
الكويت إىل وزراء اخلارجية اإلسالمية اجملتمعني يف أحد املؤمترات رسالة دعاهم فيها إىل التزام الوحدة
200
اإلسالمية .وإزالة احلدود الدولية بني املسلمني وعدم االعرتاف هبا.
وكرد فعل على السياسة القومية العربية الـيت انتهجتهـا احلكومـات العراقيـة  ،اختـذ الشـريازي موقفـا حمايـدا
من التمرد الكردي العسكري يف مشال العراق  ،وأفىت بعدم جواز مقاتلة الثوار املسـلمني املطـالبني حبقـوقهم
إذا ثاروا علـى دولـة غـري إسـالمية  ،أو األكـراد املطـالبني حبقـوقهم املشـروعة يف املسـاواة ،ووجـوب إعطـائهم
احلقــوق املشــروعة 201 .وقــال لوفــد جــاءه مــن قبــل عبــد الســالم عــارف (رئــيس اجلمهوريــة العراقيــة )1964
وطلب منه إصدار فتوى بوجوب احلرب ضد األكراد وإعالن النفري العام للعراقيني حملـاربتهم  ،قـال ":إن
األكـراد مســلمون كمــا ان العــرب مســلمون  ،فــإذا انــتم بنيــتم حكــومتكم علــى القوميــة العربيــة فهــم تعلم ـوا
مــنكم ويريــدون ان يبن ـوا حكومــة ألنفســهم علــى القوميــة الكرديــة  ،وهــل بــاؤكم جتــر وبــاؤهم ال جتــر؟ إن
املناصــب الكــربى يف الدولــة حمرمــة علــى األك ـراد فهــل بعــد ذلــك نــتمكن ان نقــول هلــم  :ال حتــاربوا حــىت
يستعمركم العرب العراقيون؟ إنكم إذا طبقتم املساواة اإلسالمية بني األكراد والعـرب حـىت يـتمكن الكـردي
 -196الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص 172ج1
 -197الشريازي  ،حممد :احلكم يف اإلسالم ص 197
 -198الشريازي  ،حممد :السبيل إىل إهناض املسلمني ص 7-6
 -199الشريازي  ،حممد :حوار حول تطبيق اإلسالم ص  115-105وتلك األيام ص 158-148
 -200الشريازي  ،حممد :إرشادات إسالمية ص 17
 -201الشريازي  ،حممد :احلكم يف اإلسالم ص  191و :تلك األيام ص 242
65

املســلم كأخيــه العــريب املســلم مــن الوص ــول إىل العلــم واملــال والقــدرة واملنصــب والس ــالح وغــري ذل ــك مــن
الشؤون الشخصية واالجتماعية ففي ذلـك اليـوم يلقـي الكـردي سـالحه تلقائيـا ألنـه يعـرف أنـه أخ ويعامـل
معاملــة األخ  ،أمــا ان تســتبدوا بكــل املزايــا وتقولـوا لألكـراد :ال حتــاربوا واستســلموا لكــي تكونـوا يف الدرجــة
202
الثانية فهذا شيء غري منطقي كما إنه غري إسالمي" .
رفض قانون الجنسية والجوازات
وتبعــا ملوقــف الشـريازي مــن القوميــة واإلقليميــة فانــه رفــض (اجلنســية) الــيت اعتربهــا مــن خمرتعــات الغــرب
احلديثة السلبية لتقييد حرية اإلنسان  ،واليت مل يكن هلا أثر عند املسـلمني مـن أول اإلسـالم إىل قبـل مائـة
سنة  ،باإلضافة إىل أهنا وسيلة لتكريس احلكومة العراقية الطائفية (السنية) مهينتها على الشـيعة يف العـراق
مــن خــالل تقســيم الشــعب إىل درجــات وفئــات  ،ولــذلك طالــب بإلغــاء قــانون (اجلنســية) الكــافر الــذي
يكـرس احلـدود اجلغرافيــة املصـطنعة ويفــرق املسـلمني 203.واعتـرب الشـريازي (جـواز الســفر) مبثابـة العبوديــة ،
وأشاد مبقاومة العلماء يف إيران والعراق له  ،وخاصـة إفتـاء بعضـهم (كالشـيخ صـادق التربيـزي ونـور الـدين
الش ـريازي) حبرمــة الــذهاب إىل احلــج جب ـواز ســفر  ،ألنــه كــان يعــين قبــول املســلم بوضــع قيــود علــى يديــه
204
ورجليه  ،وقد أنقذ اهلل املسلمني من األغالل.
و تنفيــذا لنظريتــه هــذه كــان الش ـريازي يفــيت حبــق مجيــع املســلمني يف حريــة الســفر عــرب احلــدود  ،وحريــة
اإلقامة يف أي بلد بال جواز أو جنسية أو هوية أو أي قيد " 205.ألنه ال حـدود بـني بـالد اإلسـالم  ،فـال
206
حاجة إىل إجازة الدولة يف الذهاب من بلد إىل بلد".

د  -السياسة اإلصالحية

 -202الشريازي  ،حممد :ممارسة التغيري ص  98و :تلك األيام ص 242
 -203الشريازي  ،حممد :الصياغة اجلديدة ص  510و :تلك األيام 124
 -204الشريازي  ،حممد :ممارسة التغيري ص 162– 160و السبيل إىل إهناض املسلمني ص  266وإرشادات إسالمية
ص 119
 -205الشريازي  ،حممد :ما هو اإلسالم ص  ، 74من هكذا اإلسالم 1979م
 -206مث عاد الشريازي فقال بضرورة التقيد بالقوانني يف حالة وجود دولة إسالمية شرعية تفرض قوانني خاصة للحدود
 ،من باب وجوب إطاعة أوامر رئيس الدولة اإلسالمية الصحيحة .راجع :احلكم يف اإلسالم ص 191
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كما قلنا يف فصل سا بق بدأ الشريازي حياته العملية الثقافية يف اخلمسينات والستينات على أرضية
شعبية ضعيفة  ،حيث كانت التيارات اليسارية املختلفة تكتسح الشارع العراقي  ،ولذا وبالرغم من إميانه
بنظرية راديكالية تكفر بالنظام العراقي احلديث وتسعى إىل إقامة نظام إسالمي شيعي مرجعي حمله هي
نظرية (والية الفقيه)  ،فانه مل يكن يستطيع اختاذ أي موقف سياسي علين وواضح جتاه أي حدث
سياسي كبري كاالنقالبات العسكرية اليت كانت حتدث يف العراق  ،كما مل يكن بالطبع قادرا على التأثري
على احلكومة املركزية يف بغداد  ،أو االشرتاك يف انقالب عسكري أو الدخول يف جبهة سياسية معارضة
 ،ولكن ذلك مل مينعه من إبداء رأيه أو التعبري عن امتعاضه وسخطه حول بعض األمور  ،كما مل مينعه
من التفكري مبحاولة استمالة بعض الرؤساء والوزراء والتأثري عليهم من اجل تطبيق اإلسالم أو جوانب
معينة لصاحل الشعب.
و عندما سأله مجاعة من املثقفني  :هل يعين من تطبيق اإلسالم إعادة اخلالفة؟ قال " :ال ..اإلسالم
يرى لزوم أن يكون الرئيس ومن بيده إدارة أمور املسلمني عدوال جامعني للشرائط  ،وال صيغة خاصة
لذلك وإين اعتقد أن اخلالفة انقطعت بغيبة اإلمام املهدي فال خليفة ظاهرة وال خالفة يف أسلوب احلكم
 .ويصح تنفيذ حكم اإلسالم على يد الوزارة على الصورة احلديثة  ،على شرط توفر الوزارة للقوانني
اإلسالمية من علم وعدالة وفهم للحياة وخوف من اهلل وتقدمي املصاحل اإلسالمية على املصاحل
207
الشخصية".
إن وزن السيد الشريازي على األرض يف الستينات مل يكن يسمح له بتبين اسرتاتيجية سياسية فاعلة،
ولذا فقد انتهج سياسة إصالحية خنبوية  ،وظل يأمل يف إحداث بعض التأثري على األنظمة املختلفة.
وقد أشار الشريازي إىل سياسته هذه يف كتابه املهم(:إىل وكالئنا يف البالد) حيث قال" :السلطات غالبا
– حيث تبطرها القوة والسلطان واجلاه واملال – تنحرف عن اإلسالم احنرافا كبريا أو قليال  ،والعنف
غالبا ال يزيد األمر إال إعضاال  ،خصوصا يف ظروف احنطاط املسلمني وكون الدفة بيد األجانب .فمن
الضروري على العامل أن يستدرج بالسلطة إىل حظرية اإلسالم واحليلولة دون استغالل الفساق هلا يف
مآرهبم املنحرفة  ،وذلك بالتعرف والتعارف واجملاملة واملودة  ،حسب املوازين الشرعية  ،يف مقابل عدم
مساح السلطة للفسقة وأهل املنكرات  ،ومتشيتها لألمور اإلسالمية يف البالد ،ذلك حىت يقوم حكم
اإلسالم من جديد بإذن اهلل تعاىل.
وال خيفى أن ما ذكرناه إمنا نقصد به غري الظروف االستثنائية اليت يرجح فيها مقاطعة السلطات ألهنا
تقوم مبنكرات كبرية أو أرادت أن تقوم  ،مما يكون القطع أنفع من الصلة.
 -207الشريازي ،حممد :حوار حول تطبيق اإلسالم ص 99
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كما إن من الالزم أن يالحظ العامل الذي يراود السلطة ألجل متشية أمور اإلسالم كم يعطي؟ وكم
يأخذ؟  ..فان جماملة العامل للسلطة إعطاء هلا وأي إعطاء  ،وقيام السلطة خبدمة اإلسالم ومكافحة
املنكرات أخذ منها  ،فالالزم املقارنة بينها لئال يكون العامل قد أعطى أكثر مما أخذ ليخسر بذلك مسعته
وآخرته يف وقت واحد" 208 .وتطبيقا هلذه السياسة التقى السيد الشريازي يف العهد امللكي بعدد من
الوزراء واملسئولني بدءا من السيد حممد الصدر وانتهاء برئيس الوزراء عبد الوهاب مرجان الذي شكا
إليه انتشار الشيوعية  ،فدعاه إىل تطبيق اإلسالم  209.والتقى بعد ثورة  14متوز ،الزعيم عبد الكرمي
قاسم يف مقره بوزارة الدفاع ليطلب منه تطبيق اإلسالم يف البالد  ،وقد أجابه قاسم ":إنه مل يأت إىل
احلكم إال لتطبيق اإلسالم" 210 .وهذا ما دفع الشريازي إىل حتديد النقاط والكيفية اليت ميكن عربها
تطبيق اإلسالم على يدي قاسم  ،فاقرتح إلغاء البنوك الربوية واملدارس املختلطة وحمالت اخلمور والقمار،
واستبدال قوانني احملاكم بكتاب (شرائع اإلسالم) وتشكيل جلنة من األخصائيني واخلرباء وعلماء الدين
واملوظفني الكبار من خمتلف الوزارات لرسم الصيغة اإلسالمية املالئمة حىت ال يوجب التغيري فوضى
212
وخلال يف الدولة أو يف رفاه األمة 211.و أشاد الشريازي بإلغاء ثورة  14متوز للقمار (الرايسز) .
213
وكرر اقرتاحه بتشكيل جلنة مشرتكة لتطبيق اإلسالم يف لقاء له مع متصرف كربالء كاظم الرواف.
ولكن الشريازي أصيب خبيبة أمل من قاسم عندما أصدر قانون اإلصالح الزراعي وقانون األحوال
الشخصية يف كانون األول عام  1959بتأثري من احلزب الشيوعي ومنح مببوجبه املرأة حقوقا متساوية
للرجل يف اإلرث  .ومنع الزواج بأكثر من واحدة وأعطى املرأة حق الطالق .فذهب مرة أخرى إىل قاسم
214

ليصرفه عن تطبيق تلك القوانني.
وعندما استوىل عبد السالم عارف على السلطة يف  1963سلك الشريازي معه سبيل املوعظة
واإلرشاد فبعث أخاه السيد حسن إليه  ،وطالبه بإلغاء كل القوانني املخالفة لإلسالم يف عامة الوزارات
والدوائر الرمسية سواء القوانني اليت وضعت يف العهد امللكي أو اجلمهوري  ،مث التخطيط والبدء بتطبيق
القوانني اإلسالمية.

 -208الشريازي ،حممد :إىل الوكالء يف البالد ص 77
 -209الشريازي ،حممد :حوار حول تطبيق اإلسالم ص115-105
 -210الشريازي ،حممد :حوار حول تطبيق اإلسالم ص 97
 -211الشريازي ،حممد :حوار حول تطبيق اإلسالم ص 104
 -212الشريازي ،حممد :إرشادات إسالمية ص 96
 -213الشريازي ،حممد :حوار حول تطبيق اإلسالم ص 169-149
 -214نضري اخلزرجي  ،ندوة دراسات حول كربالء ص  239و القانون ص 192
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وعندما التقى يف كربالء عام  1965برئيس الوزراء عبد الرمحن البزاز  ،ذكره أثناء اللقاء بضرورة
العمل بقانون العقوبات اإلسالمية  ،والتخلي عن (قانون العقوبات البغدادي) الذي وضعه قائد احلملة
215

الربيطانية على العراق.
وبينما كان الشريازي ينتظر من الرئيس عارف ان حيقق بعض مطالبه قام هذا األخري بإعالن
التأميم لكربى الشركات التجارية واملصانع والبنوك العراقية  ،فاختذ الشريازي منه موقفا سلبيا معارضا
"ألن اإلسالم ال يعرتف بالتأميم ألنه من بنود االشرتاكية" 216 .إن أقصى ما كان الشريازي يستطيع
عمله هو املقاطعة السياسية ورفض اللقاء بالرئيس  ،وهذا ما فعله املرجع األعلى آنذاك السيد حمسن
217
احلكيم عندما رفض استقبال عارف لدى زيارته النجف وكربالء يف نيسان .1966
وبناء على واقع حجم السيد حممد الشريازي السياسي واسرتاتيجيته يف الدعوة السلمية اإلصالحية ،مل
يتخذ يف البداية موقفا سلبيا من انقالب  17متوز  ، 1968وبدالا من ذلك حاول أن ميد مع حكومة
البعث اجلسور وينصحها ويؤثر عليها  ،خاصة وإهنا اتبعت معه يف السنة األوىل سياسة احلوار  ،وطلب
من بعض أعضاء جملس قيادة الثورة أن ال يضربوا العشائر وحيافظوا عليها وحيققوا مطالب الشيعة  ،وكانوا
يعدونه خريا  ،حبيث دفعه ذلك إىل التفاؤل 218.ولكنه فوجئ باعتقال أخيه السيد حسن يف أوائل ربيع
األول سنة /1389صيف  1969وبالتضييق عليه حىت إخراجه أو خروجه من العراق يوم  18شعبان
 1391املصادف  9أكتوبر 1971

و -المقاومة السلبية
إضافة إىل اسرتاتيجيته اإلصالحية  ،العملية والعلنية اليت كان يتبعها مع الرؤساء والوزراء من أجل
محلهم على تطبيق اإلسالم أو جوانب منه  ،اتبع السيد حممد الشريازي بعد فرتة من انطالقته ،
اسرتاتيجية أخرى طويلة املدى تتمثل يف السعي إىل القضاء على تلك األنظمة وإقامة احلكم اإلسالمي
بقيادة (املرجعية الدينية ) وذلك ألنه مل يكن يعرتف بشرعية أي نظام آخر حىت لو كان دميوقراطيا
 -215الشريازي ،حممد :القانون ،ص 183
 -216الشريازي ،حممد :حوار حول تطبيق اإلسالم ص142-133
 -217حماضرة للشريازي يف  23ربيع الثاين  1402يف قم حتت عنوان :احلاجة إىل السياسة ص  20واخلرسان ،
صالح :حزب الدعوة ص 150
 -218حسب مصادر خاصة مقربة من الشريازي
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منتخبا من األمة  ،ويرفض قبول القوانني اليت تصدر عنها  ،وكانت اسرتاتيجيته تنطوي على شقني مها
219
املقاومة السلبية واإلجيابية للحكومات " اجلائرة ".
فقد دعا إىل التمرد على الدول الالشرعية و اجلائرة اليت حتكم بغري ما أنزل اهلل  ،وخرق كافة القوانني
الوضعية الكابتة للحرية واملناقضة لإلسالم كقوانني السفر والتجارة والصناعة والعمارة والزراعة والزواج
واالسترياد والتصدير وملكية األرض وما شابه حىت قوانني املرور  ،واعترب العمل هبا مساعدة للظامل وإبقاء
220
للمستعمر يف بالد اإلسالم وجرمية كجرمية الزنا وشرب اخلمر .

ز  -المنهج السلمي
ويف الوقت الذي دعا فيه الشريازي إىل إسقاط األنظمة الالشرعية املختلفة فانه طرح شعار العفو
221
والتسامح وانتقد العنف .
وكان يف البداية يشكك يف أسلوب غاندي يف (الالعنف) 222إال انه عاد بعد فرتة ليؤكد على
223

الالعنف واعتماد السلم يف العمل كاسرتاتيجية ثابتة له من أجل التغيري.
وقد انتهج الشريازي سياسة ثقافية تقوم على تأليف الكتب واملقاالت وإلقاء احملاضرات 224.ومل ميارس
العنف أو يدع إليه يف الستينات  ،ومل يفكر بعمل انقالب عسكري يف العراق أو التسلل أو القيام بتنظيم
عسكري يف اجليش  ،أو خارج اجليش .وكان يوصي أتباعه ووكالءه باحملافظة على السلم واللني وجتنب
العنف  .ومع انه كان يدعوهم للحصول على القوة ،إال إنه كان حيرص على التزام الطرق السلمية يف
225
التغيري.
وكان يؤكد على اتباع منهج السلم يف اللسان والقلم والعمل  ،وجتنب املواقف احلادة كاملقاطعة
واحلصار االجتماعي ،وتدريب النفس على الروح السلمية

226

والتحلي بروح احلوار والتفاهم واخللق

 -219الشريازي ،حممد :احلكم يف اإلسالم ص 242
 -220الشريازي ،حممد :احلرية اإلسالمية ص  60-56و مسألة رقم 110و  402و  733من املسائل املتجددة و
القانون ص  294و 334و احلكم يف اإلسالم ص 179و175و242
 -221الشريازي ،حممد :إرشادات إسالمية ص 96
 -222الشريازي ،حممد :يف ظل اإلسالم ص 20
 -223الشريازي ،حممد :إىل حكومة ألف مليون مسلم ص 112
 -224الشريازي ،حممد :إىل الوكالء يف البالد ص  ، 84طبعة ثانية من  :إىل وكالئنا يف البالد 1970
 -225املصدر ،ص 85و112
 -226املصدر ،ص 99
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الرفيع واحرتام الرأي اآلخر 227.ويطالب بإزالة العنف من القلب أوال ،وذلك بالدعاء للعدو يف ظهر
الغيب وعدم إظهار العداء يف أي حال من األحوال 228 .ويوصي احلركة اإلسالمية العاملية بالتزام
السلم و العفو مع األصدقاء واألعداء  229 .وكان الشريازي يردد دائما املقولة املشهورة عن غاندي حمرر
230
اهلند  " :تعلمت من احلسني كيف أكون مظلوما فأنتصر".

ح  -التطور الديموقراطي

حدث تطور كبري يف فكر السيد حممد الشريازي ،يف مرحلة الحقة ،باجتاه الدميوقراطية أو الشورى،
فبعد موقفه السليب العنيف منها ومن أي ممارسة للشورى أو االنتخابات أو التنظيم احلزيب ،يف بداية
الستينات  ،عاد تدرجييا فقبل بكل مفردات الدميوقراطية إمنا حتت ظل (والية الفقيه) أو (شورى
الفقهاء) .ويشكل كتابه( :حوار حول تطبيق اإلسالم) الذي ألفه يف منتصف الستينات ( )1965نقطة
حتول لديه  ،حيث ختلى الشريازي يف ذلك الكتاب عن موقف املقاطعة ملفردات الدميوقراطية املختلفة ،
وبدأ ينفتح عليها قبل أن يلتزم هبا أو ببعضها بقوة يف املستقبل ،حيث قال" :من اجلائز ان ختتار األمة
ان جتعل اجمللسني (األمة والشيوخ) أو أحدمها  ،ومن اجلائز ان تقتنع األمة مبنصب الرئيس فقط  ،مث
الرئيس خيتار املشاورين سواء يف صورة جملسني أو جملس واحد  ،كل ذلك ألنه ال دليل على أحد األمرين
 ،فاألمر مطلق لألمة …
إ ن الدميوقراطية هي حكم الشعب للشعب بالشعب  ،والشورى حكم اهلل لألمة باألمة  ،وحيث إن
231
الشرع مل حيدد مدة الرئيس  ،فلألمة احلق بتقرير املدة".
مث قام يف وقت الحق بتحليل عوامل احنطاط املسلمني وصعود الغرب  ،فوضع إصبعه على
الدميوقراطية يف الغرب وغياب الشورى عند املسلمني  232.وقال معلقا على التجربة الدميوقراطية يف
 -227الشريازي ،حممد :الالعنف يف العمل ص  6و إىل حكم اإلسالم ص50
 -228الشريازي ،حممد :إىل حكم اإلسالم ص 70
 -229الشريازي ،حممد :السبيل إىل إهناض املسلمني ص 195
 -230الشريازي ،حممد :إىل حكم اإلسالم ص  53و :حتويل املعنويات اإلسالمية ص 34
 -231الشريازي ،حممد  :حوار حول تطبيق اإلسالم ص 20-19
 -232الشريازي  ،حممد :سبل النهوض باجملتمع اإلسالمي ص 20
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الغرب ":إن الغرب ملا ابتلي حبكام مستبدين سواء باسم الدين كالكنيسة  ،أو باسم الدنيا كامللوك ،
كان يتقهقر من سيئ إىل أسوأ حىت قام عقالؤه بتنبيه الناس إىل ان املشكلة من احلكام املستبدين  ،وان
اخلالص  :بتوزيع القدرة  ،فلما عمل الغرب بذلك ارتفع عن تلك املهاوي السحيقة حىت وصل إىل أن
ساد العامل  -حىت العامل اإلسالمي  -إن الغرب ملا أخذ مببدأ الشورى  -إىل حد ما  … -ارتفع عن
233
ذلك احلضيض إىل هذا املرتفع الذي سيطر به على العامل".
وقال أيضا  ":لقد بدأ االحنطاط ومعه بدأ السقوط يف تلك الساعة اليت ترك حكام املسلمني مبدأ
الشورى  ،وأخذ االستبداد ينخر يف جسم الكيان اإلسالمي  ،فتحول كل إىل ضده  ،وبات اإلسالم
جمرد طقوس وشعارات  ،وشيئا فشيئا بدأت معامل الدين تتغري وتتبدل وتأثرت العالقات االجتماعية
باحلالة الدينية …
إ ن اهنيار احلكم اإلسالمي يعود إىل عامل االستبداد الذي أخذ يتفشى يف احلكم ويف اجملتمع ويف
العائلة ففقدوا حريتهم وتنازلوا عن األحكام اإلسالمية" 234 .وبناء على ذلك التحليل اعترب الشريازي
الدميوقراطية أفضل أساليب احلكم  ،ألهنا هتيئ اجلو الكامل للحرية ،ويف احلرية تظهر الكرامة اإلنسانية
والكفاءة ،فتنمو امللكات وتربز العبقريات ،وبذلك يظهر يف احلياة األصلح فاألصلح 235.وتصدى
الشريازي ملناقشة االشكاالت اليت يأخذها البعض على الدميوقراطية وخاصة (مبدأ األكثرية)  ،اعتمادا
على أ ن اهلل عز وجل قد ذم األكثرية يف عدد من اآليات القرآنية مثل( :وإن تطع أكثر من يف األرض
يضلوك عن سبيل اهلل) فقال ":ان اهلل مل يذم األكثرية مطلقا  ،بل ذمهم يف زمان كون األكثرية منحرفة
عن سبيل اهلل  ،ولذا مل يكن األمر كذلك فيما إذا كان هناك أكثرية نسبية كما يف (سبيل املؤمنني) إذا
237
كانوا ذهبوا إىل شيء" 236.وقال ":ان احملكم يف الشورى هو اتباع أكثرية اآلراء".
وقام بتحليل جذور االستبداد يف العامل اإلسالمي  ،فعزى املشكلة إىل الرحم اليت تولد احلاكم
املستبد وهي األمة 238.وانتقد بشدة االنقالبات العسكرية  ،اليت قال إهنا حتدث يف العامل اإلسالمي
والبالد املتخلفة  ،بسبب وجود التخلف يف مجيع أبعاد احلياة  ،إضافة إىل وقوع تلك البالد حتت نري
االستعمار املباشر أو غري املباشر  ،يف غياب الوعي اجلماهريي أو رشد األمة 239.وإن مشكلة االستبداد
 -233الشورى يف اإلسالم ص  ،28عام 1988م
 -234الشريازي  ،حممد :سقوط بعد سقوط ص  18-13و  :االجتماع ص 21ج2
 -235الشريازي  ،حممد :السياسة ص  60-58ج2
 -236الشريازي  ،حممد :احلكم يف اإلسالم ص 55
 -237الشريازي  ،حممد :سبل النهوض باجملتمع اإلسالمي ص 20
 -238الشريازي  ،حممد :الشورى يف اإلسالم ص 29
 -239الشريازي  ،حممد :االجتماع ص 55ج1
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واحلكومات العسكرية سوف تبقى يف العامل الثالث إىل ان حيصل الوعي لشعوب هذا العامل ويكون
240
احلكم مرتكزا على االنتخابات احلرة.
ومن هنا أخذ الشريازي يطالب بتوعية األمة حول الشورى  ،ويدعو إىل العمل هبا يف كل مرافق
احلياة وجوانبها  241.ويشرتط يف كل قضية خاصة أو عامة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أن يتم
حلها على قاعدة الشورى  ،وإال فانه خالف صريح للقرآن والسنة والعقل 242.ويقول ":إن كل من
يصل إىل احلكم بال استفتاء حر من الشعب ،وبال شورى منهم وال انتخاب فهو باطل وليس من
اإلسالم يف شيء".

243

ويعترب احلكم االستبدادي خمالفا بصراحة للقرآن الكرمي والسنة والعقل.

244

التعددية الحزبية
تبعا لتطور نظرة الشريازي إىل الدميوقراطية الغربية وحتوهلا من النظرة السلبية املطلقة يف بداية الستينات
إىل النظرة اإلجيابية فيما بعد ،فقد تغريت نظرته جتاه إحدى لوازم الدميوقراطية وهي التنظيمات احلزبية ،
فآمن بأمهيتها أوال  ،وطالب بتعددها ثانيا ،باعتبارها الضمانة العملية للحفاظ على الدميوقراطية واحليلولة
دون االستبداد  245.وقال":إن األحزاب السياسية أصبحت يف اجملتمعات الغربية من مستلزمات
247
الدميوقراطية " 246.وإهنا ضرورية لتثبيت النظام الربملاين وإشراك األمة يف احلياة السياسية .
وبناء على موقفه هذا أفىت الشريازي يف ( :املسائل املتجددة) حبرية األحزاب  ،بصورة عامة .وأجاز
قيام أحزاب وطنية  ،إذا مل تكن ختالف اإلسالم  ،بل أوجب ذلك يف بعض األحيان.
249
اجلواز األحزاب اإلحلادية واملضادة للدين واملرتبطة باالستعمار.

 -240الشريازي  ،حممد:
 -241الشريازي  ،حممد:
 -242الشريازي  ،حممد:
 -243الشريازي  ،حممد:
 -244الشريازي  ،حممد:
 -245الشريازي  ،حممد:
 -246املصدر ،ص 45
 -247املصدر ،ص73-70
 -248الشريازي  ،حممد :مسألة  75املسائل املتجددة .وإذا قام اإلسالم يف العراق ص 75
 -249الشريازي  ،حممد :السياسة ص  125-124ج 2و ص 183ج2

248

واستثىن من

إىل احلوزات العلمية ص  ،74عام  1387مع ملحق :كلمات حول هنضة املسلمني
سبل النهوض ص22
تنظيم احلوزة ص12
ممارسة التغيري ص  ،39عام 1990
تنظيم احلوزة ص12
الشورى يف اإلسالم ص 35
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ورفض الشريازي نظرية احلزب الواحد "ألنه خالف احلرية املقررة يف الشريعة" وطالب بتعدد
األحزاب 250.وقال" :إ ن الدولة اليت حتكمها أحزاب متعددة تتناوب على السلطة يف انتخابات حرة
تكون أقوى وأسلم واصلح لالمة من الدولة اليت حيكمها حزب واحد أو فرد واحد أو تيار واحد،
فالواجب  ..حتقيق التعددية السياسية يف الدولة" 251 .وقال "حيرم استئثار احلزب الواحد باحلكم حيث
انه يوجب الديكتاتورية احملرمة يف اإلسالم  ،ألن اإلسالم دين بين على الشورى وحرية اآلراء"" .وألن
احلزب الواحد استبداد ال جيوز شرعا  ،حىت إذا كان سببا لسيطرة فقيه عادل ،ألنه إضاعة حلق سائر
252

املسلمني ".
وتعزيزا للدميوقراطية أكد الشريازي على ضرورة ممارسة الشورى داخل احلركات واألحزاب اإلسالمية ،
وأن تنتخب قيادهتا بأكثرية اآلراء  253.ونبه إىل خطر حتول احلركات اإلسالمية إىل حركات ديكتاتورية
إذا مل تقم على الشورى  ،ومسامهتها بتكريس االستبداد يف البالد .

254

وإذا كانت الدميوقراطية حتمل خطر احنراف األمة عن الدين أو انتخاب أحزاب أو أشخاص ال
يلتزمون بالشريعة اإلسالمية  ،فان الشريازي يدعو إىل تقييد الدميوقراطية باملرجعية الدينية أو ( والية
املقوم الحنراف الدولة.
الفقيه)  ،حىت يكون املرجع (الفقيه) هو املشرف األعلى و ّ

255

مشروع دستور إسالمي
ومع انفتاح الشريازي على الدميوقراطية قام يف هناية الستينات بكتابة مشروع دستور إسالمي ،يقوم
256
على الشورى واالنتخابات والدميوقراطية  ،ويرتكز على نظرية (والية الفقيه).

 -250الشريازي  ،حممد :حوار حول تطبيق اإلسالم ص23
 -251الشريازي  ،حممد :إىل وكالئنا يف البالد ص92
 -252الشريازي  ،حممد :السياسة ص  117و121ج2
 -253الشريازي  ،حممد :إىل حكومة ألف مليون مسلم ص  106-112و السبيل إىل إهناض املسلمني ص69
 -254الشريازي  ،حممد :السبيل إىل إهناض املسلمني ص 210و224-222
 -255الشريازي  ،حممد :السياسة ص 62ج 2وص  117و 121ج 2و الصياغة اجلديدة ص  710و انظر أيضا:
الشريازي  ،حممد :احلرية اإلسالمية ص 28-25
 -256كما جاء يف كتاب (هكذا حكم اإلسالم) املوقع بتاريخ  17ربيع الثاين  1389املصادف  1969و قد أجرى
الشريازي تعديال على النص الذي كتبه يف الستينات  ،بعد انتصار الثورة يف إيران  ،ونشر النص األول سنة
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وقد جاء فيه (املادة  2من الفصل األول)  :إن اهلل سبحانه هو واضع قانون اإلسالم وليس للبشر حق
وضع أي قانون  ،على خالف قانون اهلل إطالقا  .وإن مصدر التشريع (حسب املادة  )3هو القرآن
والسنة  ،و إمجاع الفقهاء  ،والعقل.
وإ ن احلاكم يف الدولة اإلسالمية هو اجملتهد اجلامع للشرائط أو شورى الفقهاء بشرط رضا الناس
(املادة  8من الفصل الثاين) .
وجاء يف الفصل السادس ( مادة  - ) 28إن الربملان يف اإلسالم ليس لتقنني القوانني  ،وإمنا ألجل
تطبيق اإلسالم وإدارة البالد .وإن تكوين األحزاب جائز أو واجب  ،إذا توقفت إعادة اإلسالم عليها،
257
بشرط إجازة الفقيه العادل (املادة .) 29
ومع حدوث ذلك التحول لدى السيد حممد الشريازي باجتاه الدميوقراطية والشورى والدستور ،قام
بتصحيح نظرته إىل (احلركة الدستورية – املشروطة) اليت قادها املرجع الديين الشيخ حممد كاظم اآلخوند
اخلراساين  ،يف بداية القرن العشرين  ،واليت هامجها الشريازي سابقا  ،واعتربها من فعل االستعمار وسخر
من وجود اجملتهدين يف جملس الشورى  ،حيث عاد فاختذ منها موقفا إجيابيا 258.ودافع عن زعيم احلركة
الدستورية الشيخ اآلخوند اخلراساين .

259

 1980/1400كملحق لكتاب (إىل حكومة ألف مليون مسلم) مث حذف بعض األمور وأضاف بعضا إىل الطبعة
املستقلة للكتاب ،فالحظ
 -257الشريازي  ،حممد :هكذا حكم اإلسالم – الطبعة املستقلة  ،والطبعة امللحقة بكتاب إىل حكومة ألف مليون
مسلم .ومع ان الشريازي وضع ذلك " الدستور" يف هناية الستينات  ،وطبعه أكثر من أربع مرات  ،إال انه عاد
فرتاجع عن فكرة الدستور سنة  1400هـ لألسباب السابقة اليت كان قد احتج هبا من قبل وهي  :عدم وجود الدستور
يف التجارب التارخيية اإلسالمية القدمية ابتداء من حكومة رسول اهلل (ص) وانتهاء بآخر حكومة إسالمية قبل قرن ،
وألن القانون األساسي للدولة اإلسالمية  :الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل .وذلك يف بيان له عن العراق بتاريخ -20
1400-5
 -258الشريازي  ،حممد :احلرية اإلسالمية ص21
 -259الشريازي  ،حممد :السياسة ص 101ج 2و إىل حكومة ألف مليون مسلم ص  11و الشريازي  ،حممد :حتويل
املعنويات اإلسالمية ص ،59سنة 1403
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ط  -شورى الفقهاء

هناك نقطة جوهرية يف فكر الشريازي السياسي وهي (املرجعية الدينية) كما فتح عينيه عليها ،باعتبارها
الصيغة القيادية الشرعية الوحيدة اليت تشكل امتدادا لنظرية اإلمامة اإلهلية ألهل البيت ،وتنوب عن
اإلمام الثاين عشر الغائب (املهدي املنتظر)  .ورغم أن املرجعية تطورت عرب الزمن واختذت أشكاال
وأبعادا عدة إال إ نه وجد يف الصيغة اليت قامت يف ظل سيادة املدرسة األصولية منذ منتصف القرن
الثامن عشر ( الثالث عشر اهلجري) صيغة مثالية ثابتة  ،وقد عرب عنها يف أكثر من مكان  ،مث أضاف
إليها فكرة الشورى وطورها إىل (شورى الفقهاء).وتذبذب يف تفاصيلها اجلزئية.
وقد ظل يلتزم يف كل األحوال بنظرية  ( :النيابة العامة) ونظرية نصب الفقهـاء مـن قبـل اإلمـام املهـدي
 ،فهو يقول بصراحة":إن الفقهاء العدول هم والة من قبل الوايل املنصـوب مـن اهلل سـبحانه بـالنص  ،فـان
الرسول واألئمة هم منصبون من قبل اهلل سبحانه وتعاىل بالنص  ،والفقهاء العدول اجلامعون للشـرائط هـم
منصبون من قبلهم بالعموم"" 260.وحيـث قـدر اهلل تعـاىل لإلمـام املهـدي الغيبـة الكـربى أصـدر (ع) توقيعـا
يــنص فيــه علــى ان قيــادة األمــة بيــد الفقهــاء املراجــع  ،ودلــل علــى أهنــم هــم وحــدهم احلجــة مــن قبلــه علــى
261
الناس وهو حجة اهلل عليهم".
ويتفق الشريازي يف هذا الرأي متاما مع اإلمام اخلميين والشيخ أمحد النراقي ،وان كان خيتلف معهما
262
حول حدود الوالية.
ومــع إميــان الشـريازي بنظريــة (النيابــة العامــة) والنصــب مـن قبــل اإلمــام املهــدي  ،إال إنــه بــدأ مييــل إىل
الشــورى أيضــا  ،وحيــاول ان يعطــي املرجعيــة الدينيــة صــفة االستشــارية واالنتخــاب ويبعــدها عــن االســتبداد
والديكتاتوريــة 263 .وخالفــا لإلمــام اخلميــين الــذي اعتــرب (واليــة الفقيــه) شــعبة مــن واليــة اهلل ورسـوله  ،فــان
 -260الشريازي  ،حممد :الدولة اإلسالمية  ،الفقه ص  24و 34ج101
 -261الشريازي  ،حممد :حياتنا قبل نصف قرن ص  138و حنو يقظة إسالمية ص  89و السبيل إىل إهناض املسلمني
ص 292
 -262الشريازي  ،حممد :الدولة اإلسالمية  ،الفقه ص  62ج 101
طرح اإلمام اخلميين نظرية الوالية املطلقة للفقهاء عام  1988يف رسالة إىل السيد علي اخلامنئي رئيس اجلمهورية يوم
ذاك  ،وقال فيها  :ان احلاكم يستطيع ان يلغي أية اتفاقية شرعية مع األمة من طرف واحد إذا رأى بعد ذلك أهنا
خمالفة لإلسالم أو ملصلحة البالد.
 -263الشريازي  ،حممد :السبيل إىل إهناض املسلمني ص292
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الشريازي اشرتط ان يستمد احلاكم شرعيته وقدرته من اهلل واألمة  ،وذلك بأن يكـون فقيهـا عـادال وخمتـارا
264
من قبل أكثرية األمة.
وقــد أكــد علــى ضــرورة االنتخابــات احلــرة و حتقيــق الشــورى واالستشــارة يف مجيــع اجملــاالت 265.واعتــرب
266
التزام احلكم بالشورى شرطا التصافه باإلسالم.
استند الشريازي يف االرتكاز على نظرية الشورى  ،إىل حديث يرويه سليم بن قـيس اهلـاليل عـن اإلمـام
علي بن أيب طالب (ع) يوجب على املسلمني عندما ميـوت إمـامهم ان خيتـاروا ألنفسـهم إمامـا 267.وبنـاء
علــى ضــرورة انتخــاب األمــة للمرجــع ومدخليــة االختيــار يف رئاســته  ،حســب عقيــدة الش ـريازي  ،فــان مثــة
268
إمكانية لتحديد األمة لفرتة الرئاسة بسنوات حمدودة.
وهكذا يتأرجح جانب الشورى لدى السيد الشريازي على جانب النص والتعيـني يف (املرجعيـة) برئاسـته
269

حىت يكاد يعيد صياغة (املرجعية) بشكل جديد .
ويبتعــد جــدا عــن نظريــة الــنص والتعيــني للفقهــاء  ،حــىت يكــاد يرفضــها بــاملرة  ،فيقــول بعــد بضــعة أعـوام
مــن جتربــة حكــم الفقهــاء يف إيـران ":االســتبداد بــاحلكم حمــرم حرامــا حبجــم األمــة ..وال يصــح التســلط علــى
270
الناس إال برضاهم".
إلزامية الشورى
وإضافة إىل ذلك جيعل الشريازي الشـورى ملزمـة للحـاكم (الفقيـه ) بعـد انتخابـه يف كـل قضـية 271.إذ "
ال يكفي للحاكم اإلسالمي ان يطبـق مبـادئ اإلسـالم وقوانينـه دون قـانون الشـورى "  272.ويعتـرب حـدود
 -264الشريازي  ،حممد :السياسة ص181
 -265الشريازي  ،حممد :السبيل إىل إهناض املسلمني ص 16و17
 -266الشريازي  ،حممد :االجتماع ص  57ج1
 -267املصدر
 -268الشريازي  ،حممد :الدولة اإلسالمية  ،الفقه ص  65ج101
 -269يقول ":الشورى أساس العالقة بني احلاكم واألمة  ،فإذا مل يكن النيب موجودا وال اإلمام املنصوب من قبله حاضرا
 ،فمن حق األمة ان ختتار حكامها بإرادهتا احلرة املطلقة  ،كما ان لألمة احلق يف حماسبتهم ويف عزهلم إذا حادوا عن
الشريعة" .الدولة اإلسالمية ص 282و الشورى يف اإلسالم ص 16
 -270الشريازي  ،حممد :الشورى يف اإلسالم ص 21-20
 -271الشريازي  ،حممد :الصياغة اجلديدة ص 136و الشورى يف اإلسالم ص 21
 -272الشريازي  ،حممد :الشورى يف اإلسالم ص25
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سلطة الفقيه احلـاكم مقيـدة ضـمن إطـار الصـالحيات الـيت مينحهـا لـه النـاس حسـب الدسـتور .وأن ال حـق
له لتنفيذ رأيه ضد إرادة "املقلـدين" حـىت إذا كـان منتخبـا مـنهم  ،وذلـك " ألن انتخـاب املقلـدين لـه لـيس
معنـاه ختــويلهم لــه الصــالحية املطلقــة لتصــرفه يف أمـواهلم ودمــائهم وأنفســهم  ،بــل بقــدر مــا يــرى املقلــدون ،
273
ألن دليل الشورى حاكم على دليل التقليد".
اســتند الش ـريازي يف ميلــه إىل جانــب الشــورى  ،إىل أن احلكــم نــوع تصــرف يف حقــوق النــاس وعــدم
جـواز تصــرف أي أحـد يف حقــوق النــاس إال بـإذهنم  ،وأن رضــا األمـة وإجازهتــا للحــاكم تـأيت بعــد رضــا اهلل
وإجازتــه  ،وأن الفقهــاء وكــالء األمــة وخلفــاء الرســول (ص) 274.وقــد حــاول الش ـريازي مــن خــالل الرتكيــز
علــى الشــورى أو القــول إن مراجــع التقليــد هــم وكــالء األمــة  ،أن يتحلــل مــن نظريــة (النيابــة العامــة) ويفــرغ
275
حمتوى خالفة الفقهاء للرسول واألئمة  ،ولكنه مل يقم بالتشكيك يف أصل النيابة.

شورى الفقهاء
ويف حماولــة مــن الش ـريازي ملنــع قيــام ديكتاتوريــة الفقيــه املطلقــة  ،دعــا منــذ قدومــه إىل إي ـران بعــد قيــام
276
اجلمهوريـ ــة اإلسـ ــالمية  ،إىل (شـ ــورى الفقهـ ــاء) واعتـ ــرب ذلـ ــك أقـ ــرب إىل الشـ ــورى واىل روح اإلسـ ــالم.
وقــال ":إن لألمــة ان ختتــار مجاعــة مــن الفقهــاء إلدارة احلكــم كعش ــرة مــن الفقهــاء يك ــون بيــنهم الش ــورى
277

ويؤخذ بأغلبية آرائهم يف اإلدارة ".
وقد اعتمد الشريازي يف قوله هذا على نظرية (النيابة العامة من اإلمام املهدي جلميـع الفقهـاء) ولـذلك
مل يعــرتف  ،رغــم قيــام اجلمهوريــة اإلســالمية  ،بســلطة أي فقيــه علــى فقيــه آخــر وال علــى مقلــدي الفقهــاء
اآلخرين  ،ومتسك بشرعية الصيغة القدميـة للمرجعيـة وشـرعية املراجـع يف أنفسـهم  ،خالفـا للشـهيد السـيد
حممــد بــاقر الصــدر وفقهــاء آخـرين مــالوا إىل ضــرورة البيعــة واالنــدماج والتبعيـة للفقيــه احلــاكم مــن قبــل ســائر
الفقهـ ــاء يف مجيـ ــع أحنـ ــاء العـ ــامل  ،وقـ ــد نفـ ــى الش ـ ـريازي واليـ ــة فقيـ ــه علـ ــى آخـ ــر حـ ــىت يف البلـ ــد الواحـ ــد ،
278
وقال":الفقي ــه حج ــة عل ــى مقلدي ــه ال عل ــى فقي ــه آخ ــر أو مقلدي ــه  ،وال ف ــرق ب ــني الفت ــوى واحلك ــم"
وقــال ":إذا كــان الفقيــه حاكمــا علــى املســلمني وبيــده زمــام الســلطة  ،ال جيــب علــى غــريه مــن الفقهــاء أن
 -273املصدر ،ص22
 -274املصدر ،ص11و12
 -275الشريازي  ،حممد :احلرية اإلسالمية ص 18
 -276الشريازي  ،حممد :السياسة ص  270ج 2
 -277الشريازي  ،حممد :السياسة ص 128ج2و الصياغة اجلديدة ص  326والدولة اإلسالمية ص 65
 -278الشريازي  ،حممد :أجوبة املسائل الفرنسية ص 28
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يطيعوا حكمـه ،وإمنـا الـالزم شـورى الفقهـاء املراجـع" 279 .وقـال أيضـا ":ال حيـق لـبعض املراجـع الـذين هـم
خلفاء رسـول اهلل ووكـالء اإلمـام (ع) أن يسـتبد بـاألمر ،ولنفـرض ان الرسـول (ص) أرسـل أربعـة وكـالء إىل
بلد ليكونوا حكاما فهل حيق ألحـدهم أو ألثنـني مـنهم أو حـىت لثالثـة مـنهم أن يـدفعوا اآلخـرين أو اآلخـر
ع ــن حق ــه ويس ــتبدوا ب ــاألمر؟ وهك ــذا يف زم ــان غيب ــة اإلم ــام (ع) حي ــث يق ــول( :جعلت ــه عل ــيكم حاكم ــا)
فالفقي ــه ح ــاكم م ــن قب ــل اإلم ــام (ع) ف ــإذا اخت ــارهم الن ــاس ك ــان الواج ــب أن تك ــون بي ــنهم ش ــورى إلدارة
احلكومــة" " 280 .ولــو اســتبد أحــدهم بــاألمر خــرج عــن العدالــة ألنــه خــالف شــرط اإلســالم "" 281.إن
احلكومـة اإلســالمية قوامهــا :شــورى املراجــع … ألهنــم نـواب األئمــة الــذين نصــبوهم حكامــا وخلفــاء ..وال
وجــه ألن يكــون بعــض املراجــع يف احلكــم دون بعــض  ،ألنــه عــزل خلليفــة الرســول .ومــا دام مجلــة مــن األمــة
قد قبلت مرجعا مبـأل إرادهتـا فـالالزم ان يكـون (ذلـك املرجـع) شـريكا يف احلكـم …وحيـث ان األمـة ختتـار
اجملتهــدين فــالالزم أن يكــون الكــل يف مســرح السياســة واحلكــم بأكثريــة اآلراء ،وال ديكتاتوريــة يف اإلســالم
من حيث املرجعية" 282 .ويضيف":إن الفقهاء مبجموعهم نـواب اإلمـام (ع) وإن مجـيعهم نائـب نائـب ،
فكل من اختارته األمة مرجعا للتقليد كان يف ضمن الشـورى"" 283.و ال حيـق ألحـد مهمـا كـان قـدره ان
يستبد بالسلطة السياسية ،بأي اسم كان  ،بل الالزم وجود شورى املراجع لالمة الـذين اعرتفـت األمـة هبـم
284

وقلدهتم".
ويالحــظ هنــا بوضــوح أن الشـريازي يتمســك بنظريــة (النيابـة العامــة) الــيت تعطــي الشــرعية جلميــع الفقهــاء
وتعتــربهم نوابــا عــامني منصــوبني وجمع ـولني ومعينــني مــن قبــل اإلمــام املهــدي  ،كمــا يعــرتف اإلمــام اخلميــين
نفس ــه  ،285لك ــي حي ــدد س ــلطة ال ــويل الفقي ــه املطلق ــة ويش ــرك بقي ــة الفقه ــاء (املراج ــع) فيه ــا .ومل يع ــرتف
الشـريازي بصـيغة الدولـة احلديثـة حــىت بعـد قيـام (اجلمهوريـة اإلسـالمية) يف إيـران حتـت قيـادة (واليـة الفقيــه)
والــيت تقتضــي التســليم إلمــام واحــد  ،وإمنــا أصــر علــى ضــرورة حفــظ مقــام (املراجــع) اآلخـرين  ،وإعطــائهم
دورهم يف قيادة الدولة  ،وذلك من خالل (شورى الفقهاء).

 -279الشريازي  ،حممد :أجوبة املسائل الفرنسية ص 29
 -280الشريازي  ،حممد :الصياغة اجلديدة ص 507
 -281الشريازي  ،حممد :الدولة اإلسالمية  ،الفقه ص  85ج101
 -282الشريازي  ،حممد :الدولة اإلسالمية ص  76وممارسة التغيري ص296
 -283الشريازي  ،حممد :احلرية اإلسالمية ص13
 -284الشريازي  ،حممد :السبيل إىل إهناض املسلمني ص319
 -285اخلميين :كتاب البيع ص 488-483
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لقــد ولــدت الصــيغة القدميــة التقليديــة للمرجعيــة يف ظــل نظريــة (التقيــة واالنتظــار) الــيت كانــت حتــرم قيــام
الدولــة يف (عصــر غيبــة اإلمــام املهــدي) وتشــرتط ظهــور اإلمــام املعصــوم املعــني مــن قبــل اهلل إلقامــة الدولــة
اإلســالمية  ،وبــرزت املرجعيــة الدينيــة لتهــتم بــأمور الفتــوى واإلرشــاد  ،وتطــورت إىل مســتوى (واليــة الفقيــه)
وأضــفى بعــض الفقهــاء عليهــا صــفة (النيابــة العامــة) عــن اإلمــام املهــدي ليــربر تــدخل املرجعيــة يف الشــؤون
السياس ــية  ،وقـ ــام بعـ ــض الفقهـ ــاء (كالشـ ــيخ علـ ــي عبـ ــد العـ ــايل الكركـ ــي) مبـ ــنح بعـ ــض امللـ ــوك الصـ ــفويني
والقاجاريني  ،الشرعية الدستورية للحكم بالوكالة عنه  ،باعتباره (نائبا عامـا عـن اإلمـام املهـدي) .كمـا قـام
بعضهم بعقد جمالس شورى مـن عـدد مـن الفقهـاء إلدارة شـئون بعـض الـبالد الشـيعية (كتجربـة حبـر العلـوم
وكاشف الغطاء يف النجف يف هناية القـرن الثـامن عشـر) .ولكـن الفقهـاء الشـيعة مل يواجهـوا مـن قبـل جتربـة
احلكم بصورة مباشرة  ،وكان علـيهم بعـد قيـام اجلمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة أن يـذعنوا لقيـادة واحـد مـنهم
 ،ويقبل ـوا بالصــيغة الدســتورية احلديثــة الــيت أقرهــا الشــعب اإلي ـراين  ،ولكــن الس ــيد حممــد الش ـريازي رفــض
التسـليم بواليــة اإلمـام اخلميــين أو االنضـواء حتـت شــرعيته  ،انطالقـا مــن إميانــه بامتالكـه للشــرعية الدســتورية
باعتبــاره فقيهــا و (نائبــا عامــا عــن اإلمــام املهــدي) متامــا كمــا هــو اإلمــام اخلميــين .ومل يـ َـر يف كــون األخــري
حاكمــا أو منتخبــا مــن األمــة مــربرا كافيــا للتخلــي عــن "شــرعيته" و"حقــه الدســتوري" يف مشــاركته احلكــم
286

ضمن (شورى الفقهاء).
ومــن جهــة أخــرى حــاول الش ـريازي أن يؤصــل لنظريــة (شــورى الفقهــاء ) مــن خــالل الــدعوة إىل توزيــع
القــدرة بــني خمتلــف الفئــات واملنظمــات واألح ـزاب  ،ألن مــن طبيعــة القــدرة الطغيــان  ،وأن احلكــم الــديين
املنحرف أبشع من احلكم املدين وحىت ال يبقى جمال للديكتاتورية و ال تتمكن مجاعة من اسـتغالل احلكـم
287
وضرب اآلخرين .

الفصل الثالث:

 -286راجع :الشريازي  ،حممد :الصياغة اجلديدة ص 508واالقتصاد بني املشاكل واحللول ص،135عام  1403و
احلرية اإلسالمية ص  16-14و السبيل إىل إهناض املسلمني 319و الدولة اإلسالمية  ،الفقه ص  65ج 101و
حياتنا قبل نصف قرن ص  ، 140-138طبع سنة 1995
 -287الشريازي  ،حممد :االجتماع  134-133ج 2و 348ج1
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الفكر االقتصادي عند الشيرازي
يســتلهم الســيد حممــد الشـريازي نظرياتــه االقتصــادية مــن الفقــه اإلســالمي الشــيعي ويبنيهــا علــى أســاس
نظريتـه السياســية الــيت تقـوم علــى شــرعية دولـة اإلمــام املعصــوم وعـدم شــرعية كــل دولـة مــا عــداها  ،إال دولــة
(الفقيــه العــادل) النائــب العــام عــن اإلمــام املهــدي الغائــب ( :حممــد بــن احلســن العســكري) اإلمــام الثــاين
عشر من سلسلة األئمة املعصومني عند الشيعة االمامية االثين عشرية.

أ -قانون الملكية الخاصة والعامة
وحسب هذا الفقه فان األرض وما فيها تنقسم إىل ثالثة أقسام:
 – 1ملك خاص  ،للناس
 – 2ملك لكل املسلمني  ،وهي األرض املفتوحة عنوة .
 – 3مل ــك لإلم ــام  ،وه ــي األنف ــال  ،أي ك ــل م ــا مل يوج ــف علي ــه خبي ــل وال رك ــاب  ،كاجلب ــال واألهن ــار
والغابــات يف أراضــى الكفــار  ،وكــل أرض خربــة  ،فهــي لرســول اهلل ولإلمــام يضــعها حيــث يشــاء  ،ويــدخل
فيهــا األراضــي امل ـوات الــيت ال ينتفــع هبــا  ،كســيف البحــار ورؤوس اجلبــال ومــا هبــا مــن معــادن وأشــجار
وم ـراع 288.ولــذلك يــرى الش ـريازي :أن منــابع الثــروة العامــة الطبيعيــة وغــري الطبيعيــة ميكــن أن تكــون بيــد
الفرد أو اجملتمع  289وأن امللك إذا كان لإلمام (أو نائبه) كان له ان يتصـرف فيـه كيـف يشـاء  ،وال جمـال
العـرتاض أحــد 290.وهــو يـربط بــني امللكيــة العامــة وملكيــة اإلمــام  ،وال يعــين بامللكيــة العامــة ملكيــة الدولــة
احلديثــة  ،حي ــث ي ــرفض بص ـراحة أي ت ــدخل م ــن طرفهــا للس ــيطرة عل ــى املن ــابع الطبيعي ــة ،ألن ــه ال يع ــرتف
بشـرعية الدولـة يف (عصــر الغيبـة) 291.لـذا يبــيح لكـل إنســان حيـازة الثـروات الطبيعيــة واملعدنيـة 292ويــرفض
تدخل الدولة أو فرضها لضـرائب أو رسـوم علـى عمليـة احليـازة أو إخـراج املعـادن ،إال يف صـورة االضـطرار
وهدر احلقوق .ويعترب كل من مينع من ذلك آمثا والقانون املقيد باطال.
 -288الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص  335و  343ج1
 -289الشريازي  ،حممد :االقتصاد للجميع ص 5و االقتصاد ص  284ج1
 -290الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص  335ج1
 -291املصدر ،ص  244ج1
 -292الشريازي  ،حممد :إىل حكومة ألف مليون مسلم ص91
 -293املصدر ،ص92
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293

و يف ـ ــيت ،كس ـ ــائر الفقه ـ ــاء الش ـ ــيعة  ،حبري ـ ــة اس ـ ــتغالل األرض واس ـ ــتخراج املع ـ ــادن والث ـ ــروات الطبيعي ـ ــة
واالس ــتفادة م ــن الغاب ــات وم ــا ش ــابه بعي ــدا ع ــن إذن الدول ــة 294 .ل ــذلك فه ــو يعت ــرب س ــيطرة الدول ــة عل ــى
295

األرض أو تأميم املنابع الطبيعية والغابات وحنومها ..تفويتا للفرصة وهدرا للطاقات.
وملا كان الشريازي ال يعـرتف بأسـاس الدولـة خـارج إطـار (اإلمـام املعصـوم أو نائبـه :الفقيـه) فقـد كـان
296
يكتفي باشرتاط إخراج اخلمس ( 20%من األرباح) وتسليمه إىل املرجع الديين.
ويف هــذا الســياق جــاء رفــض الش ـريازي لتــدخل الدولــة يف الشــئون االقتصــادية  ،حيــث طالــب بــإدارة
الشعب للعملية االقتصادية حتت إشراف الدولة 297.وانتقد تضـخم النظـام اإلداري وجهـاز الدولـة واعتـربه
مظه ـ ـرا مـ ــن مظـ ــاهر احلداثـ ــة الغربيـ ــة  ،املنافيـ ــة لإلسـ ــالم 298.وأكـ ــد أن الـ ــروتني وليـ ــد الغـ ــرب  ،والواليـ ــة
299
اإلسالمية تقوم على األمانة واإلميان والبساطة والثقة .

ب  -الضرائب والمكوس
يف إطار مفهوم الشريازي عن دور الدولة اإلشرايف ورفضه للتضخم اإلداري (الذي قد يعين به جمرد
اإلدارة العادية) وما يستتبعه من فرض ضرائب ترهق املواطنني  ،ورمبا أيضا يف إطار الصراع احملتدم بني
املرجعية الدينية والدولة العراقية احلديثة  ،يرفض السيد حممد الشريازي الضرائب املختلفة اليت تأخذها
احلكومات من املواطنني  ،ويدعو إىل حصر املوارد املالية بتلك الضرائب الشرعية اليت جتبيها املرجعية
الدينية كاخلمس والزكاة  .ويتماهى يف ذلك مع رفض العراقيني القدمي واحلديث للضرائب املختلفة اليت
كان العثمانيون يضعوهنا على أراضيهم وحماصيلهم وأنعامهم  ،والضرائب املشاهبة اليت كانت الدولة
احلديثة تضعها عليهم .

 -294الشريازي  ،حممد :القانون اإلسالمي يف املال والعمل ص ،92عام  1969واحلكم يف اإلسالم ،ص -152
 153وراجع أيضا :االقتصاد بني املشاكل واحللول ص  ، 130عام  1403وما هو اإلسالم ص  74من هكذا
اإلسالم
 -295الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص  168ج 1و إىل حكم اإلسالم ص217
 -296الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص  144ج1
 -297الشريازي  ،حممد :احلكم يف اإلسالم ص  140و الصياغة اجلديدة ص477
 -298الشريازي  ،حممد :إىل حكم اإلسالم ص  73و ص 107
 -299املصدر ،ص  116-112و إذا قام اإلسالم يف العراق ص 98
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يركز الشريازي كثريا ويف عدد كبري من كتبه على موضوع الضرائب ويعترب جعل الضرائب اخلارجـة عـن
اخلمـس والزكـاة واخلـراج واجلزيـة  ،وأخــذ املكـوس واألعشـار  ،حرامـا يف حـرام  300 .بـل مـن أشـد احملرمــات
الـيت حياســب اهلل احلكــام عليهــا يف اآلخـرة حســابا شــديدا  301.ويتســاءل باسـتغراب " :هـل مــن اإلنســانية
جع ــل الض ـرائب املرهق ــة عل ــى اإلقام ــة واجلنس ــية واهلوي ــة والش ــجر واحلج ــر وامل ــاء واهلـ ـواء واحليـ ـوان والنب ــات
وال ـرتاب واملعــدن ؟ وحــىت علــى األم ـوات الــذين جيــب أن يــدفع ذووهــم مــاال إىل الس ــلطة حــىت ت ــأذن هلــم
302
بتجهيزهم؟ ".
ويســتند الش ـريازي يف حصــر الض ـرائب بتلــك األم ــور (اخلمــس والزك ــاة واخل ـراج واجلزيــة) عل ــى جمموعــة
أحاديث مروية عن اإلمام الصادق (ع) بعدة طرق يقول فيها ( :ان اهلل عـز وجـل فـرض للفقـراء يف أمـوال
األغنياء مـا يكتفـون بـه  ،ولـو علـم أن الـذي وضـعه ال يكفـيهم لـزادهم  ،وإمنـا يـؤتى الفقـراء يف مـا أتـوا مـن
منــع مــن مــنعهم حقــوقهم ال مــن الفريضــة) (ولــو أن النــاس أدوا زكــاة أم ـواهلم مــا بقــي مســلم فق ـريا حمتاجــا)
ويـرفض الشـريازي بنــاء علـى ذلـك توســيع دائـرة الزكـاة مــن الغـالة األربـع( :احلنطــة والشـعري والتمـر والزبيــب)
لتشمل الرز والذرة  ،مثال  ،ألن الرواية تقول ":ان رسول اهلل (ص) عفا عما سـوى ذلـك" 303 .ويف هـذا
السياق يرفض الشريازي ضريبة اإلرث احلديثـة الـيت وضـعها بعـض احلكـام ،بنـاء علـى حـديث نبـوي يقـول:
304

وإيل)".
(من ترك ماال فلورثته ،ومن ترك ضياعا َ
لي ّ
فع ّ
إن الشـريازي يعتــرب ســن الض ـرائب اجلديــدة عــادة غربيــة مســتوردة ومرتبطــة بتضــخم اجلهــاز اإلداري  ،وال
منجى منها إال بـالعودة إىل اإلسـالم 305.وذلـك ألن " الضـريبة يف اإلسـالم بسـيطة جـدا  ،مـوردا ومصـدرا
ومجعا وتوزيعا  ،فهي الزكاة واخلمس واخلراج واملقامسة واجلزيـة ،وجتمـع وتـوزع يف يسـر وسـهولة  ،فـال حاجـة
إىل جهــاز خــاص  ،وإمنــا ال ـوايل هــو املشــرف علــى اجلمــع والتوزيــع  306.علــى العكــس مــن النظــام الغــريب
307
الذي يفرض ضريبة على كل شيء .

 -300الشريازي  ،حممد:
 -301الشريازي  ،حممد:
 -302الشريازي  ،حممد:
 -303الشريازي  ،حممد:
 -304الشريازي  ،حممد:
 -305الشريازي  ،حممد:
 -306الشريازي  ،حممد:
 -307املصدر ،ص 206
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الشورى يف اإلسالم ص 20
القانون ص 90
إرشادات إسالمية ص 37
الدولة اإلسالمية  ،الفقه ص  38ج102
السبيل إىل إهناض املسلمني ص 410
إرشادات إسالمية ص37
إىل حكم اإلسالم ص123

ويعتقــد الشـريازي أن الضـرائب اإلســالمية القدميــة وبالنســب التقليديــة كافيــة إلدارة الدولــة اإلســالمية يف
احلـاالت الطبيعيــة  308.أمـا يف احلــاالت االسـتثنائية فيجــوز إلمــام املسـلمني أخــذ ضـرائب جديــدة  ،تقــوم
على أساس نسبة امللكية للمواطنني  ،وذلك بناء على قاعدة االضطرار  ،وليس علـى القاعـدة األوليـة الـيت
309
حتصر الضرائب يف األمخاس والزكوات وما شابه.
إض ــافة إىل ذلـ ــك  ،وانطالقـ ــا مـ ــن إميانـ ــه بوحـ ــدة الدولـ ــة اإلسـ ــالمية وعـ ــدم اعرتافـ ــه باحلـ ــدود الدوليـ ــة
واإلقليمية  ،واستنادا إىل أحاديـث خاصـة  ،يـرفض الشـريازي اجلمـارك واملكـوس ويعتربهـا حمرمـة يف الشـريعة
اإلسالمية نصا وروحا  310ويقول :إن املسلمني كلهم أمة واحدة وهلـم حريـة التجـارة والكسـب  ،وال حيـق
311
ألحد تغيري القانون السماوي الذي يقرر وحدة املسلمني ويعطيهم احلرية يف التجارة واحلركة.
ويف وقــت الحــق قــال الشـريازي ان املكــس قــد يصــبح مباحــا بــالعنوان الثــانوي  ،إذا أضــرت التجــارة
312

احلرة باالقتصاد الوطين لبلد  ،بناء على قاعدة (األهم واملهم) أو (ال ضرر وال ضرار).
ويف تطور آخر سيطالب الشريازي الدولة حبماية االقتصـاد الـوطين  ،إذا تعـرض خلطـر التنـافس األجنـيب
313
وأدى ذلك إىل بطالة أهل البالد وتضررهم .
ويف كــل األح ـوال يــرفض الشـريازي إعطــاء مســألة احلمايــة اجلمركيــة صــفة القــانون الــدائم  ،ويصــر علــى
وصفها باحلكم الثانوي الذي يقدر بقدره  ،والذي يرتفع بارتفاع احلالة الثانوية االستثنائية 314.ويف الوقـت
ال ــذي يس ــلم حب ــق الدول ــة يف اإلشـ ـراف عل ــى التج ــارة اخلارجي ــة حفاظ ــا عل ــى االقتص ــاد ال ــوطين ،يش ــرتط
315
الشريازي ان تكون العملية حتت إشراف الفقهاء .

 -308الشريازي  ،حممد :الدولة اإلسالمية  ،الفقه ص  35ج102
 -309الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص 43ج2و ص 292االقتصاد ج 1و االقتصاد بني املشاكل واحللول ص128
 1403قم والسبيل إىل إهناض املسلمني ص 338-337
 -310الشريازي  ،حممد :الدولة اإلسالمية  ،الفقه ص 28ج102
 -311الشريازي  ،حممد :القانون ص 286-285
 -312الشريازي  ،حممد :حول القرآن احلكيم ص  35و االقتصاد ص  45ج 2و االقتصاد بني املشاكل واحللول ص
138
 -313الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص  253ج 2و الدولة اإلسالمية  ،الفقه ص  29ج /102
 -314الشريازي  ،حممد :القانون ص 287و السياسة ص172
 -315الشريازي  ،حممد :االقتصاد بني املشاكل واحللول ص 138
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ج  -اإلصالح الزراعي

بناء على رؤية الشريازي عن الدولة اإلسالمية وعدم االعرتاف بالدولة احلديثة  ،واعتمادا على
نظريته يف حرية امللكية اخلاصة بال حدود ،ووفقا لرؤيته عن األرض يف اإلسالم يف إطار (األنفال)
وحسب قانون (إحياء األرض ) اختذ السيد حممد الشريازي موقفا سلبيا من قانون اإلصالح الزراعي
(رقم  30لعام  )1958الذي أقرته حكومة قاسم يف العراق  ،واعترب الشريازي توزيع األرض من قبل
احلكومة على الفالحني نوعا من الغصب الذي حرمه اإلسالم.
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ورأى يف ذلك القانون الذي يستوجب توزيع األرض بني املالك والفالح  ،أو إرغام املالك على
التنازل عن أرضه  ،خمالفة مع قانون  ( :األرض هلل وملن عمرها ) املعتمد على حديث نبوي هبذا
الشأن 317 .وقام السيد حممد  ،بدعم من والده املريزا مهدي الشريازي  ،بزيارة عبد الكرمي قاسم
318
واالحتجاج لديه على قانون اإلصالح الزراعي .ووصفه بالشيوعية.
وقال لعبد اجمليد كمونة عضو جملس السيادة  :إن األراضي للمالكني وال حيق لكم تقسيمها على
الفالحني ،وإن باستطاعتكم توزيع األراضي املوات والبائرة ،وهي كثرية  ،عليهم ،وإن قانون اإلصالح
319

الزراعي قانون باطل وكل العلماء السنة والشيعة أفتوا ببطالنه.
وبالرغم من قيام احلكومة العراقية بتعديل قانون اإلصالح الزراعي عام  1964وتعويض املالكني،
وبقاء  %30من جمموع األراضي الزراعية بيد  %3من املالكني حىت عام  3201972إال إن ذلك
القانون مل ينل رضا الشريازي الذي ظل ينظر إليه  ،حىت وقت متأخر  ،كقانون خمالف لإلسالم من عدة
321
نواح .
 -316الشريازي  ،حممد :القانون ص  125وكان عبد الكرمي قاسم قد أصدر قانون اإلصالح الزراعي الذي وضع
حدا للملكية الفردية  ،وقام مبصادرة األراضي اإلقطاعية وإعادة توزيعها على الفالحني املعدمني مبعدل  20و 40فدانا
لكل فالح ،ونظم العقود الزراعية بني الفالحني واملالك حبيث تكون أكثر فائدة للفالحني  .سلوجلت  :العراق احلديث
من الثورة إىل الديكتاتورية ص 125
 -317الشريازي  ،حممد :إىل حكم اإلسالم ص193
 -318الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص 167-166ج1
 -319الشريازي  ،حممد :تلك األيام ص 199 -186
 -320سلوجلت :العراق احلديث من الثورة إىل الديكتاتورية ص  201و332
 -321الشريازي  ،حممد :الدولة اإلسالمية  ،الفقه ص 270ج 101
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ورفض الشريازي أن تقوم الدولة احلديثة بتنظيم الزراعة ومنح الفالحني اإلجازة للزراعة  ،أو تنظيم
322
السقي وتغرمي وحبس من يأخذ املاء بدون إجازة .وقال :إن الزراعة حرة يف اإلسالم.
وهو مل يرفض  ،فقط  ،اإلصالح الزراعي الشيوعي القائم على ملكية الدولة لألرض وعمل الفالحني
حتت إشراف الدولة وحصوهلم على الناتج حسب حاجاهتم  ،وال نظام املزارع اجلماعية ،وإمنا رفض أيضا
اإلصالح الزراعي الذي يقوم على تقسيم األرض بني الفالحني وإعطاء كل واحد منهم قطعة من
األرض  ،وذلك " ألنه خالف العدل حيث ال يتساوى الفالحون يف كفاءاهتم فكيف يعطون بالتساوي
من األرض؟ وألنه حيتوي على مشكلة عدم قدرة الفالحني على اإلدارة" 323.أو بقاء بعض األراضي
خرابا بيد من ال كفاءة له يف تعمري القدر املقرر له 324.كما رفض التحديدات اليت وردت يف قانون
اإلصالح الزراعي حول هوية املستفيد واملستأجر ومكان أقامته .
ومع أن الشريازي أدان اإلقطاع الذي يعين االستيالء على األراضي مبختلف الوسائل املشروعة وغري
املشروعة واالستهتار بدماء الفالحني وأمواهلم وأعراضهم  ، 325إال انه رفض اإلصالح الزراعي ،واعترب
ذلك " أسوء حسب التجربة اليت فشلت يف كل مكان ،وألن املالكني أعرف بإدارة األرض من الفالح
ومن الدولة مما يوجب استثمار األرض بطريقة أفضل" .واقرتح بدال من ذلك أن تقوم الدولة بتهيئة
326

األراضي البائرة للفالحني وتقسيمها بينهم.
و بعد أن انتقد السيد حممد الشريازي اإلصالح الزراعي قدم نظريته "اإلسالمية" اخلاصة اليت كانت
327
تقوم على أساس اجلمع بني حرية امللكية  ،والكفاءة يف العمل وعدم اإلجحاف.
وحسب هذه النظرية فان الفقيه العادل جيوز له إقطاع األرض ملن يشاء  ،كما يصح للنيب واإلمام ألنه
328
نائبهما .

 -322الشريازي  ،حممد :إىل حكم اإلسالم ص191
 -323الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص 323ج2
 -324املصدر ،ص 167-166ج 1و ص  148-147ج1
 -325الشريازي  ،حممد :حوار حول تطبيق اإلسالم ص 144
 -326الشريازي  ،حممد :حوار حول تطبيق اإلسالم ص 146و االقتصاد ص  323ج2
 -327الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص  324ج2
 -328الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص  34ج 2و ص 26ج2
86

وطرح الشريازي أيضا قانون املزارعة واملساقاة ضمن دائرة احلرية املطلقة يف احلصول على أية ارض غري
مزروعة أو معمرة من قبل اآلخرين .واقرتح أن تقوم الدولة بتهيئة األراضي (البائرة) وتقسيمها بني
الفالحني عوضا عن تقسيم األراضي العامرة  ،والتسبب يف بوارها.

329

ورمبا كان لصراع السيد حممد الشريازي مع الدولة العراقية اليت حاولت عرب قانون اإلصالح الزراعي
تثبيت أقدامها يف اجملتمع العراقي  ،وملوقفه املتالحم مع رؤساء العشائر الذين كانوا يقفون تارخييا مع
املرجعية  ،دور يف موقفه السليب من قانون اإلصالح الزراعي ،بالرغم من أن موقفه وموقف املرجعية
السليب عموما من ذلك القانون أدى إىل انفصام الفالحني الشيعة والشباب اليساري املثقف الذي كان
يدعم اإلصالحات  ،عن املرجعية  ،واالستهتار هبا يف ذلك الوقت.
ورمب ــا يع ــود الس ــبب يف موق ــف الش ـريازي الس ــليب م ــن اإلص ــالح الزراع ــي إىل قل ــة املعرف ــة بت ــاريخ ملكي ــة
األرض يف الع ـراق وعــدم دراســة املوضــوع بدقــة وعلــى أرض الواقــع  ،ومجــود عمليــة االجتهــاد  ،واالعتمــاد
على القوانني اإلسالمية القدمية اليت سنت يف ظروف خمتلفة سابقة ومتغرية.
وقــد تغــريت نظــرة الس ــيد حممــد الش ـريازي نفســه  ،لق ـانون اإلصــالح الزراع ــي ،بعــد دراســة مش ــكلة
األرض واإلقطاع يف العراق  ،يف وقـت متـأخر  ،حيـث رفـض التعـويض علـى املالكـني و طالـب باسـرتجاع
احلقــوق ممــن أخــذ أكثــر مــن حقــه مــن األرض  ،فقــال يف كتابــه (االقتصــاد) الــذي نشــره ســنة  1980مــا
يلــي ":لــو اســتوىل أحــد علــى أكثــر مــن حقــه مــن األرض والغابــات واملعــادن وامليــاه ومــا أشــبه مــن األمــور
املشرتكة  ،بسبب اإلرهـاب أو القـوانني الفاسـدة  ،كـان للمحـروم الـذي غصـب حقـه يف حـال عـدم تكـافؤ
الفـرص أن يسـرتد حقـه  ،وإن سـبق إليـه غـريه وان أحيـاه .فـان القـوانني العامـة الـيت تعطـي احلـق العـام (مــن
سبق إىل مـا مل يسـبق إليـه مسـلم) أو (مـن أحـأ أرضـا ميتـة فهـي لـه) إمنـا تكـون يف إطـار احلـق العـام الـذي
يضــمن احلــق للجميــع  ،فهــي حاكمــة علــى تلــك .وللمحــروم ان ينــزع قســما مــن األرض  ،وينــزع شــجره
ويهدم عمارته  ،كما أمر رسول اهلل بالنسبة إىل شجرة مسرة بـن جنـدب ألنـه (لـيس لعـرق ظـامل حـق )  ،و
(ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم).
ولو كان استيالء األول على األرض وما شابه باحلق  ،ولكنه أصبح اآلن غري ذلك لكثرة أو تكاثر
احملتاجني وذوي احلق فهو كذلك أيضا  ،إذ احلق حمصور بنسبة ذوي احلق.

 -329الشريازي  ،حممد :حوار حول تطبيق اإلسالم ص  146وقد كتب أخوه السيد صادق الشريازي (اإلصالح
الزراعي يف اإلسالم) عام  ، 1963وانتقد فيه قوانني اإلصالح الزراعي ،اعتمادا على قانون إحياء املوات يف اإلسالم
وحرية الناس املطلقة يف الزراعة وعدم جواز حتديد مساحة األرض أو كمية اإلعمار أو حتديد هوية القائم باإلعمار
وجنسيته وحمل سكنه وعدم احلاجة لتدخل الدولة يف عملية توزيع األرض.
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وميكن اخذ األجرة من املستويل السابق الذي استوىل على أكثر من حقه بقوة القانون أو باإلكراه
الشخصي  ،ألن األرض كانت حقه  ،فاستبداد غريه هبا سواء عن علم أو جهل ال يسبب هضم حق
املظلوم .فالالزم أخذ األجرة حسب القواعد العامة" 330.و قال ( سنة : )1980إذا ثبت أن املالكني
أخذوا األرض بدون حق اسرتجعتها الدولة اإلسالمية وجعلتها يف حوزة املسلمني  331.وقد تراجع
الشريازي أيضا عن دعوته السابقة لتوزيع األرض حسب الكفاءة وقال ،يف قم حبدود عام " : 983إذا
تسبب تطبيق مبدأ (األرض هلل وملن عمرها) بالفوضى والنزاع تقوم احلكومة بعملية اإلشراف على عملية
توزيع (األرض) فإذا كان حول القرية ألف هكتار من األراضي وأراد أهل القرية وهم مائة إنسان
332
استثمارها يف الزراعة قامت احلكومة بتوزيعها على مائة قسم أعطت كل قسم ألحدهم بالقرعة".
وأعاد النظر  ،ضمن مراجعته الشاملة  ،يف قانون (الطابو) الذي كان مستند كثري من املالكني
اإلقطاعيني يف العراق  ،فرفض االعرتاف به ألن عملية تسجيل األرض بالطابو احلكومي قد متت بصور
غري شرعية وأدت إىل تسجيل أراضي واسعة ألشخاص معدودين وجتريد معظم الفالحني من ملكية
333
أراضيهم .

د  -قانون العمل
مل يوجد يف الفقه اإلسالمي ،يف السابق ،قانون خاص للعمل والعمال ،وإمنا كانت القوانني اإلسالمية
العامة تنظم العالقة بني أصحاب العمل والعمال ،وتنص على ضرورة االلتزام بأية اتفاقية تعقد يف أجواء
حرة وحسب رضا الطرفني ،وال يرى الفقه القدمي أي حق للدولة بالتدخل بني الطرفني وحتديد أجر معني
أو مدة للعمل أو وضع شروط خاصة كالتأمني والتقاعد وما شابه 334.وقد قام السيد حممد الشريازي
 -330الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص  163-162ج1
 -331الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص 26ج2
 -332الشريازي  ،حممد :االقتصاد بني املشاكل واحللول ص  ،117عام  1403قم
 -333الشريازي  ،حممد :االقتصاد بني املشاكل واحللول ص  113و117
 -334عندما حاولت اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف بداية نشوئها وضع قانون جديد للعمل  ،جوهبت مبعارضة
بعض كبار الفقه اء وخاصة يف (جملس احملافظة على الدستور) الذين وجدوا يف ذلك القانون املقرتح من قبل وزير
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ببحث موضوع العالقة بني العمال وصاحب العمل ،وقدم نظرية جديدة حول قانون العمل وكيفية توزيع
األرباح  ،تبتعد كثريا عن النظرية الفقهية القدمية وتكاد تقرتب من النظرية االشرتاكية.
وبالرغم من أنه مييل عموما إىل عدم تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية  ،إال إنه يبين نظريته تلك على
أساس من تدخل الدولة يف كثري من األمور  ،ورمبا يذهب بعض األحيان إىل استدعاء الدولة يف أمور
يصعب عمليا التدخل فيها.
ال يكتفــي الش ـريازي بالرضــا املتع ــارف عليــه يف تص ــحيح العق ــود واملع ــامالت املتفــق عليه ــا بــني العام ــل
وصاحب العمل  ،وإمنا يشرتط الرضا احلقيقي البعيد عن أية ضغوط خارجية أو داخلية نفسـية ،ويطالـب
بتصـحيح العقـود املاضــية لـو مــرت يف ظـروف جديــدة (كحصـول تضــخم ) ليسـت لصــاحل أحـد الطــرفني ،
علــى قاعــدة العــدل و اإلنصــاف وعــدم اإلجحــاف .ويعطــي للعمــال احلــق يف أخــذ بقيــة أجــورهم الــيت مل
يعطهــا هل ــم ص ــاحب العم ــل وال ــيت مل تك ــن ض ــمن االتفاقي ــة الس ــابقة " ألهن ــم ك ــانوا مك ــرهني شخص ــيا أو
بصــورة عامــة  ،و العقــود املكرهــة إمــا غــري صــحيحة أو صــحيحة وللعمــال حــق الفســخ والرجــوع إىل أجــرة
335
املثل  ،كما يف املعامالت الغبنية" .
336
يعطــي الش ـريازي للعامــل احلــق يف األجــر العــادل الــذي يناســبه ويــوفر لــه عيشــة مرفهــة متوســطة.
ويــرفض اتفــاق أصــحاب العمــل فيمــا بيــنهم علــى حتديــد األجــور بصــورة منخفضــة مــن أجــل إجبــار العمــال
على قبول العمل بتلك الشـروط .ويطالـب الدولـة مبنـع ذلـك  337.و جييـز للعمـال تشـكيل نقابـات للـدفاع
عن حقوقهم  ،بل يوجب ذلك عليهم  338.وينتقد الشريازي نظرية الرئيس اإليراين األول (أبو احلسن بـين
ص ــدر) يف (االقتص ــاد الت ــوزيعي واجملتم ــع التوحي ــدي الالطبق ــي) تل ــك النظري ــة ال ــيت تق ــوم عل ــى املس ــاواة يف
األجــور وشــرعية املــال يف مقابــل العمــل فقــط  ،وعــدم شــرعية املضــاربة واملســاقاة واملزارعــة  ،أو اإلرث أو
التجارة املرحبة أو الكسب عن طريق اإلجيار  ،وترفض تراكم املال.
ويــرد عليــه الش ـريازي بعــدم الــتالزم بــني اإلفســاد وبــني ت ـراكم املــال  ،كمــا ال ضــرورة لإلفســاد مــع ت ـراكم
السلطة أو تراكم العلم  ،وان وجود الفسـاد يف أي مـن ذلـك ال يـربر منـع الـرتاكم  ،كـذلك الواقـع الفاسـد

العمل خمالفة صرحية مع الدستور واإلسالم  ،وردوا القانون خالل مثاين دورات جمللس الشورى خالل مثاين سنوات  ،مما
اضطر وزير العمل إىل االستعانة باإلمام اخلميين سنة  1988والطلب منه إمضاء القانون خارج األطر الدستورية.
 -335الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص 163 – 164و 168ج1
 -336الشريازي  ،حممد :االقتصاد للجميع ص 54
 -337الشريازي  ،حممد :االقتصاد للجميع ص97-96
 -338الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص 297ج2
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يف بــاب تـراكم املــال ال يــربر املنــع عــن تـراكم املــال وإمنــا يــربر املنــع عــن إفســاد املــال .وعــدم وجــود ظلــم يف
339
تراكم املال إذا كانت الفرص متكافئة وكان التعامل باالختيار واحلرية".
ويف مقابــل ذلــك يطــرح الشـريازي نظريتــه يف االقتصــاد اإلســالمي  ،فيقــول :إنــه يقــوم علــى قاعــدة ( :مــن
العامــل عملــه ولــه حصــته ) وعلــى امللكيــة الفرديــة بشــروط خاصــة  ،وتوزيــع األربــاح بــني اإلدارة ورأس املــال
واملعمل واألرض والعامل والعالقات االجتماعية وغريها.
ويــرى أن توزيــع األربــاح بــني الفئــات املختلفــة املــذكورة هــو يف مقابــل االقتصــاد الرأمســايل الــذي يعطــي
غالبيــة األربــاح للتــاجر  ،ويف مقابــل االقتصــاد الشــيوعي الــذي يعطــي غالبيــة األربــاح للدولــة ،أو االشـرتاكي
340
الذي جيمع ويفرق  ،أو التوزيعي الذي جيعل غالبية ما حيصل لألفراد العاملني.
ومييــل الش ـريازي يف مكــان آخــر إىل توزيــع األربــاح بشــكل يعطــي احلصــة الكــربى للعمــال  ،بعــد إخ ـراج
حصة راس املال واإلدارة واألرض واملعمـل  ،وذلـك بنـاء علـى قاعـدة (إعطـاء كـل ذي حـق حقـه) و(حرمـة
341
الغنب) و (حرمة اإلجحاف) .
مل يوضــح الشـريازي كيفيــة تطبيــق هــذه النظريــة وأســلوب حتديــد احلصــص  ،فضــال عــن أدلتهــا العلميــة ؛
حيــث مل ينــاقش صــورا عديــدة يتحمــل فيهــا مــدير الشــركة أو املعمــل اخلســائر لوحــده  ،وقــد يـربح أضــعافا
مضاعفة  ،ولكنه يف كل األحوال يعطـي عمالـه وموظفيـه أجـورهم العادلـة  ،فلمـاذا جيـب عليـه ان يشـركهم
يف أرباحه اليت قد تعقبها خسائر ؟ وهل يشاركونه هم يف خسائره؟
وبنـاء علــى مـا تقــدم يطـرح الســيد حممـد الشـريازي مبـادئ قــانون يـنظم العالقــة بـني العامــل ورب العمــل،
يقوم على اشـرتاط العدالـة وعـدم اإلجحـاف والرضـا التـام يف العقـد  ،وإمكانيـة مشـاركة العامـل يف األربـاح
342
 ،و ضمان حق التقاعد.
ورغــم اش ـرتاط الش ـريازي للعدالــة فانــه يــرفض تــدخل الدولــة لفــرض قــانون عمــل  ،بــالرغم مــن إمكانيــة
اســتغالل أصــحاب العمــل للعمــال يف حالــة عــدم وجــوده  ،وقبــول العمــال للعمــل يف ظــل شــروط قاســية
وع ــدم ت ــوفري الض ــمان والع ــالج .وال يش ــري إىل كيفي ــة تطبي ــق الع ــدل واإلنص ــاف وجتن ــب اإلجح ــاف  ،إذا
وقف ــت الدول ــة بعي ــدا ومل تف ــرض قانون ــا معين ــا  ،ومل يس ــمح هل ــا بالت ــدخل للمحافظ ــة عل ــى حق ــوق العم ــال
األميني واملضطرين للعمل.
 -339الشريازي  ،حممد :االقتصاد للجميع ص 30-25
 -340الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص 146-145و 154-155و 147ج 1و االقتصاد بني املشاكل واحللول
ص 123و االقتصاد بني املشاكل والتطبيق ص 125
 -341الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص  228ج1
 -342الشريازي  ،حممد :الدولة اإلسالمية  ،الفقه ص  145-141ج 102
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و يعتــرب اعـرتاف الشــريازي هنــا بقــانون التقاعــد  ،تطــورا جديــدا إجيابيــا بعــد أن كــان يرفضــه ســابقا ويعتــربه
343
نظاما غربيا خاطئا ومفسدا للعمال واملوظفني  ،وظلما لصاحب العمل.

هـ  -قانون األجور واألسعار
مل يكن الفقه الشيعي واإلسالمي القدمي  ،أيضا  ،يقول بتحديـد األجـور أو األسـعار  ،بـل كـان يـرتك
ذلــك إىل الطــرفني  ،ولكــن الســيد الشـريازي بــدأ مييــل يف بعــض كتبــه األخــرية إىل حتديــد األســعار واألجــور
رابطــا إياهــا بالعــدل وعــدم اإلجحــاف  ،ويشــرتط الرضــا املطلــق يف مجيــع األح ـوال وعــدم وجــود أيــة شــائبة
344
للجرب واإلكراه  ،وإال فانه يعطي الطرف اجملرب (املظلوم) احلق باستعادة التفاوت .
وال يعــرتف الش ـريازي باســتقرار البيــع يف حالــة االضــطرار النفســي ولــيس االضــطرار اخلــارجي فقــط  ،كمــن
أجربته الدولة على اخلـروج مـن بلـد فاضـطر لبيـع أمالكـه بـثمن خبـس ( كمـا حـدث لـبعض اإليـرانيني الـذين
هجـرهتم احلكومــة العراقيــة عــام  ، )1971ويقــول بعــدم لــزوم هــذا البيــع  ،ألنــه يتضــمن نوعــا مــن اإلكـراه ،
345
فللبائع احلق بعد ذلك باملطالبة ببقية الثمن أو الفسخ .
ويرفض كذلك قيـام بعـض التجـار بكسـر األسـعار مـن أجـل إخـراج الباعـة الصـغار مـن السـوق  ،ويعتـرب
346
هــذا العمــل حمرمــا شــرعا ألنــه إضـرار  ،ويطالــب الدولــة اإلســالمية بــالوقوف دون التالعــب باألسـواق .
ولكن الشـريازي مل يوضـح احلـدود الـيت ميكـن ان تضـعها الدولـة حلريـة السـوق  ،أو تقـف عنـدها ،ومل يبـني
ما هو الضابط القانوين لكسر األسعار .
وب ــالطبع ي ــرفض الشـ ـريازي ت ــأميم امله ــن املختلف ــة ويق ــول عن ــه إن ــه أس ــلوب ش ــيوعي خ ــالف احلري ــة
اإلس ــالمية ويتض ــمن كبت ــا للمواه ــب وحتطيم ــا للكف ــاءات  ،ولك ــن الش ـ ـريازي يف نف ــس الوق ــت ال يق ــول
 -343الشريازي  ،حممد :إىل حكم اإلسالم ص 209-208
 -344الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص  147ج1
 -345املصدر ،ص 159ج1
 -346املصدر ،ص  242و  258ج2
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بــاإلطالق الــذي يصــفه بأنــه أســلوب رأمســايل جمحــف  ،وإمنــا يقــول بتحديــد األجــور حســب العــدل .
348
وحتديد األرباح بشكل معقول.

347

و يطالــب الش ـريازي الدولــة اإلســالمية بالتــدخل ســنويا لتصــحيح األســعار واألجــور حســب ارتفــاع أو
اخنفاض القيمة الشرائية للنقد يف تلـك السـنة  ،حـىت حتـافظ علـى العدالـة يف اجملتمـع ومتنـع مـن اإلجحـاف،
ويس ــتند يف ذل ــك إىل وص ــية اإلم ــام عل ــي إىل مال ــك األش ــرت ،والي ــه عل ــى مص ــر  ،ال ــيت طالب ــه فيه ــا مبن ــع
349
اإلجحاف  ،ويقول ان هذا الدليل حاكم على دليل (الناس مسلطون على أمواهلم وأنفسهم).

و -الربا والبنوك
كان الصراع بني املرجعية الدينية والدولة احلديثة  ،يف وجه من وجوهه وبصورة عامة  ،صراعا بني
األصالة اإلسالمية واحلداثة الغربية  ،وتشكل البنوك اليت تقوم على الربا ،واليت دخلت إىل العامل
اإلسالمي حديثا  ،أبرز أوجه ذلك الصراع  ،حيث وقعت البالد اإلسالمية بني حمذور املوافقة على
البنوك والتعامل مع الربا احملرم بشدة يف الشريعة اإلسالمية  ،أو رفض النظام البنكي واالنعزال عن احلياة
االقتصادية اليت دخلت فيها البنوك بشكل أساسي ال ميكن االستغناء عنه ،وكأي رجل دين مسلم ،
شن الشريازي منذ انطالقته األوىل محلة عنيفة على البنوك الربوية واعتربها مظهرا من مظاهر التغرب
350
واالستعمار  ،وأن الربا يشكل حربا مع اهلل والرسول و امتصاصا لدماء الفقراء .
ورفض التعامل الربوي بأي صورة أخذا وعطاءا  ،وبأي نسبة كانت قليلة أو كثرية ولو واحد يف املائة ،
يف املصارف أو يف غريها 351.وحرم حىت إيداع املال يف البنوك بدون ربا  ،ألنه تعاون مع الرأمسالية
352

املنحرفة ومساعدة هلا يف امتصاص أموال الناس بالباطل  ،إال يف حالة االضطرار.
ويف البداية قدم الشريازي حال ملشكلة البنوك يتثمل يف أحد أمرين :إما إعطاء الدولة أجرة املوظفني
وإن مل يكن البنك هلا  ،أو حتويل البنوك إىل شركات مضاربة  353.واشرتط أن تكون أرباح املضاربة
 -347املصدر ،ص166و 168ج1
 -348املصدر ،ص 144ج2
 -349املصدر ،ص 180ج2
 -350الشريازي  ،حممد :إىل حكم اإلسالم ص 2213و يف ظل اإلسالم  ،هكذا اإلسالم ص 208
 -351الشريازي  ،حممد :من القانون اإلسالمي يف املال والعمل ،ص ،89و االقتصاد ص  214ج2
 -352الشريازي  ،حممد :االقتصاد للجميع ص  83عام 1400و االقتصاد ص238و 239و 240ج2
 -353املصدر ،ص 219ج2
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بنسبة ال إجحاف فيها  ،وذلك بتقسيم األرباح بني رأس املال واإلدارة والعمل بالعدالة 354.ودعا إىل
355
تشريع قانون بنكي جديد يقوم على املضاربة .
ولكنه  ،ويف مرحلة الحقة  ،وكحل جزئي أجاز اإليداع عند املصارف  ،إال إنه اشرتط أن ال يأخذ
356
املودع أكثر مما أودعه يف املصرف  ،إال أن يعطيه للحاكم الشرعي (الفقيه العادل) أو يصاحله.
وأشــار يف بعــض كتبــه املتــأخرة إىل كــون الفائــدة القليلــة الــيت يقــدمها أو يأخــذها البنــك يف مقابــل التضــخم
أو تنــزل العملــة ال تعتــرب ربــا  ،ألن" التضــخم والتنــزل يــؤثر يف القــروض  ،حيــث أن علــة حرمــة الربــا فســاد
املال وال فساد يف املقام  ،وألن الربا منصرف عن الزيادة والنقيصة اللتني تؤثران يف الفرض".

357

محاولة إنشاء بنك إسالمي
وقد اهتم الشريازي منذ اخلمسينات بـتأسيس بنك إسالمي خال مـن الربـا يقـوم علـى املضـاربة والتجـارة ،
ولكنه أدرك صعوبة قيام البنك الالربوي على قدميه  ،ألنه قد خيسر أكثر مما يربح خاصة إذا أخـذ يقـرض
دون فوائــد ومل جيــد طريقــة مضــمونة الســتعادة أموالــه مــن املقرتضــني  ،فــاقرتح الشـريازي أن تتكفــل احلكومــة
اإلسالمية القيام هبذا املشروع فتعطي أجور العمال من بيـت املـال كسـائر مصـاحل الدولـة  ،وختصـص كميـة
مــن األم ـوال للبنــوك ألجــل حاجــات النــاس بــدون أخــذ فائــدة مــنهم  ،حــىت مــن التجــار الــذين يقرتضــون
ألجل االسرتباح  ،كما ختصص الدولة أمواال ألجل الصحة والعلـم والبلديـة وغريهـا  ،وتكـون أجـور عمـال
358
البنوك على الدولة.
وح ــاول الشـ ـريازي م ــع جمموع ــة م ــن التج ــار املت ــدينني يف العـ ـراق  ،يف بداي ــة الس ــتينات  ،تأس ــيس بن ــك
إسالمي ال ربوي  ،وكانت فكرته تقوم على:
-1
-2

إلغاء الربا قرضا واقرتاضا
املضاربة واالستثمار

 -354املصدر ،ص  219و 233ج2
 -355املصدر ،ص 236ج2
 -356الشريازي  ،حممد :من القانون اإلسالمي يف املال والعمل ص  ،89عام 1969
 -357الشريازي  ،حممد :االقتصاد بني املشاكل واحللول ص 157و االقتصاد ص  250ج2
 - 358الشريازي  ،حممد :حوار حول تطبيق اإلسالم ص 31
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-3

اخلدمات .
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وبينمــا كــانوا يف ط ـريقهم لتنفيــذ املشــروع قامــت حكومــة الـرئيس عبــد الســالم حممــد عــارف بتــأميم البنــوك،
فصرفوا النظر عنه 360 .إال إن تلـك اخلطـوات اإلجيابيـة يف التعامـل مـع البنـوك  ،الـيت أقـدم عليهـا الشـريازي
مل تكــن كافيــة ومل حتــل املشــكلة  ،فــالبنوك ليســت مجعيــات خرييــة  ،وهــي ليســت مســتعدة للمضــاربة غــري
املأمون ــة بالنس ــبة إليه ــا  ،يف ح ــني ال ميك ــن االس ــتغناء ع ــن البن ــوك  ،ويف إغالقه ــا إغ ــالق لب ــاب ض ــروري
حيتاجه كثري من الناس  ،مع عدم وجود من يقرضهم بال فائدة.
وإذا أغلقت الدولة البنوك الربوية فان الناس الذين حيتاجون إىل القـروض االقتصـادية والتجاريـة يضـطرون
إىل االقرتاض مـن اخلـارج  ،والـذين لـديهم أمـوال فائضـة سـيقومون بتهريـب أمـواهلم إىل اخلـارج أيضـا  ،ويف
كــل احلــاالت خيســر البلــد ويتــأثر وضــعه املــايل العــام  .وقــد تضــطر الدولــة عــادة للمحافظــة علــى مســتوى
التضخم ان ترفع أو ختفـض نسـبة الفائـدة جلـذب األمـوال أو ضـخها يف السـوق ،ومـا إىل ذلـك مـن األمـور
الضرورية اليت ال تسمح عمليا اسـتبدال البنـوك الالربويـة بـالبنوك الربويـة  .ويف هكـذا حـاالت إمـا أن نقـول
جبواز التعامل الربوي للضرورة  ،وإما أن نقول بـأن نسـبة الفائـدة املعادلـة لنسـبة التضـخم ليسـت ربـا  ،وإمـا
أن نقول جبواز الربا حىت إذا كان أعلى من نسبة التضخم من باب (األهـم واملهـم) و (ال ضـرر وال ضـرار)
وما إىل ذلك من القواعد احلاكمة على قانون الربا.
وقــد أدرك الشـريازي  ،يف وقــت متــأخر  ،مشــكلة الربــا املستعصــية فطالــب بــبعض املرونــة يف التعامــل مــع
الربا والبنوك الربوية  ،وعدم إلغاء الربا بشطبة قلم بدون دراسة وإجياد البديل األحسن  ،خوفا مـن هتريـب
رؤوس األموال إىل اخلارج  ،وتزعزع االقتصاد الـوطين والوقـوع يف اضـطرابات 361.ومـال إىل احلـل التـدرجيي
للمشكلة جتنبا للوقوع يف العسر واحلـرج وتطبيقـا لقـانون (األهـم واملهـم) .واقـرتح تشـكيل جلـان مـن علمـاء
اإلس ــالم وم ــن اخل ـ ـرباء واألخص ــائيني ح ـ ـىت حي ــددوا األولوي ــات يف س ــلم الت ــدرج مب ــا ال يوج ــب اهت ـ ـزازا يف
362

االقتصاد أو السياسة أو االجتماع أو اإلدارة أو غري ذلك مما ال حيمد عقباه.
وإدراك ــا م ــن الشـ ـريازي لض ــرورة البن ــوك الربوي ــة واض ــطرار الن ــاس يف التعام ــل معه ــا  ،فق ــد أج ــاز  ،يف
الســنوات األخــرية  ،إيــداع األم ـوال يف البنــوك مــع حســاب الفائــدة  ،وكــذلك االق ـرتاض منهــا والعمــل فيهــا
كمــا أجــاز املســامهة يف البنــوك الربويــة بقصــد االس ـرتباح  ،ولكنــه ربــط كــل ذلــك بإجــازة احلــاكم الشــرعي
(الفقيه أو املرجع الديين) إجازة خاصة  ،وختميس الفائدة  ،أي إعطـاء مخـس الفائـدة إىل املرجـع مـن أجـل
 - 359الشريازي  ،حممد :االقتصاد بني املشاكل واحللول ص76
 -360املصدر ،ص 17
 -361الشريازي  ،حممد :إذا قام اإلسالم يف العراق ص 113
 -362إذا قام اإلسالم يف العراق ص 44-42
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حتليلها  ،واشرتط الضرورة يف حالة االقرتاض وإعطاء الفائدة بعنوان اهلدية 363.ورمبا كان يهـدف مـن وراء
اإلجــازة اخلاصــة التحقــق مــن وجــود الضــرورة  ،باعتبــار ان املرجــع حســب نظريــة واليــة الفقيــه  ،هــو احلــاكم
الشرعي املسؤول عن إصدار أحكام الطوارئ االستثنائية .

الفصل الرابع

الموقف من القوانين الحديثة

ضمن إطار موقف الشريازي السليب والشامل من كل أركـان الدولـة احلديثـة الـيت يعتربهـا جـزء ال يتجـزأ
مـن االسـتعمار الغـريب  ،شـن السـيد حممـد الشـريازي محلـة شـعواء علـى القـوانني املختلفـة الـيت تسـنها الدولــة
بعيدا عن الشريعة اإلسالمية  ،انطالقـا مـن " أن اإلسـالم ديـن كامـل فـال حاجـة لـه لقـوانني جديـدة  ،وال
إض ــافة ش ــيء علي ــه إطالق ــا  ،فم ــا م ــن كب ــرية وال ص ــغرية إال وق ــد اس ــتوعبها اإلس ــالم بالتنص ــيص أو جبع ــل
القواعــد الكليــة املنطبقــة عليهــا يف االقتصــاد والسياســة والثقافــة واالجتمــاع والوســائل واآلالت ومــا إليهــا"
365

 364.وأكــد " أن احلــاكم اإلســالمي ال حيــق لــه ان يعمــل بغــري حكــم اهلل حــىت يف أصــغر األشــياء".
وأن وض ــع الق ــانون م ــن قب ــل البش ــر جرمي ــة كب ــرية  366.وأن م ــرض ال ــبالد اإلس ــالمية يكم ــن يف القـ ـوانني
367
املستوردة من بالد الكفار .
و ســحب الشـريازي الشــرعية مــن القـوانني احلديثــة ونفــى أيــة عقوبــة يف اإلســالم علــى خمالفتهــا 368.وعـزا
سـ ــبب عـ ــدم اح ـ ـرتام النـ ــاس للق ـ ـوانني يف الـ ــبالد اإلسـ ــالمية إىل كوهنـ ــا شـ ــرقية أو غربيـ ــة وخمالفـ ــة للكتـ ــاب
 -363استفتاءات  ،اجملموعة الرابعة مسألة 117 :و118و ،120إعداد حسن حسني 1993
 -364الشريازي  ،حممد :املرض والعالج ص 23
 -365الشريازي  ،حممد :احلكم يف اإلسالم ص 39
 -366الشريازي  ،حممد :إرشادات إسالمية ص 101
 -367الشريازي  ،حممد :املرض والعالج ص17
 -368الشريازي  ،حممد :احلكم يف اإلسالم ص109
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والســنة 369.وقــد انتقــد القـوانني الغربيــة باجلملــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بالقضــاء والعقوبــات  ،وحــني التقــى
بـرئيس الــوزراء الــدكتور عبــد الــرمحن البـزاز يف كـربالء عــام ،1965طــرح عليــه فكــرة إلغــاء (قــانون العقوبــات
البغدادي) ألنه قـانون اسـتعماري أجنـيب عـن اإلسـالم  ،وأن املسـتعمرين هـم الـذين وضـعوه وفرضـوا تطبيقـه
370
يف العراق .
371
ويف مقابل ذلك طالب الشريازي بالعودة إىل احملاكم الشرعية اليت كان يديرها مراجع التقليد .
وقــارن بــني القضــاء يف ظــل اإلســالم والقضــاء يف احملــاكم احلديثــة  ،وانتقــد التضــخم اهلائــل يف مؤسســة
القضــاء والــروتني والكبــت واالرتبــاك يف فصــل اخلصــومات وإطالــة احملاكمــات إىل شــهور وســنني طويلــة ،
علــى العكــس مــن القضــاء اإلســالمي  ،حيــث يفصــل قــاض واحــد يف اخلصــومات يف دقــائق بــال رســوم وال
عـرائض أو ضـرائب وال التـواء وال حمــامني 372.واعتــرب احملــاكم احلديثــة فاجعــة مــن فجــائع الغــرب الــيت تعــاين
373

منها البشرية و مصنع الباطل والرشوة وإفناء الطاقة للجميع .
وكــان يف البدايــة يــرفض مهنــة احملامــاة احلديثــة علــى العــامل اإلســالمي 374.ولكنــه عــاد فأجــاز العمــل
باحملامـاة يف ظـل القــانون الوضـعي مــع اتبـاع احلـق  ،والــدفاع حـىت عــن اجملـرمني مـن بــاب درء العقوبـات الــال
375
إســالمية كــأن يــدافع مــن بــاب إبعــاد القــانون غــري الشــرعي مــن التطبيــق عليــه إال عــن قــدر التأديــب.
ومــع ان الشـريازي حــرم تشـريع القـوانني احلديثــة والعمــل هبــا  ،إال انــه مل يعتــرب احلكومــات الــيت متــارس ذلــك
كــافرة أو مرتــدة بســبب عــدم تطبيقهــا أحكــام اإلســالم كمــا قــد يفهــم مــن قولــه تعــاىل ( ومــن مل حيكــم مبــا
أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون) وذلك ألن املـراد مـن الكفـر هنـا – حسـب رأيـه  -هـو كفـر العمـل ال كفـر
العقيــدة .باإلضــافة إىل حصــول الشــبهة لــدى احلكــام الــذين يقولــون بــأن األحكــام متطــورة أو عــدم وجــود
376
العلة.

 -369الشريازي  ،حممد :القانون ص 263
 -370الشريازي  ،حممد :ممارسة التغيري ص 43
 -371الشريازي  ،حممد :حياتنا قبل نصف قرن ص55
 -372الشريازي  ،حممد :إىل حكم اإلسالم ص  135و إذا قام اإلسالم يف العراق ص102
 -373الشريازي  ،حممد :إرشادات إسالمية ص 35عام 1959
 -374الشريازي  ،حممد :إىل حكم اإلسالم ص 128
 -375الشريازي  ،حممد :استفتاءات 125و ،127إعداد حسن حسني  ،اجملموعة الرابعة
 -376الشريازي  ،حممد :القانون ص303
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المرونة في التطبيق
وذهب الشريازي  ،يف وقت متـأخر  ،إىل ضـرورة املرونـة يف تطبيـق قـانون العقوبـات اإلسـالمية كاجللـد
وال ــرجم والقط ــع  ،أو إرج ــاء تطبيقه ــا مل ــدة مخ ــس س ــنوات  ،واس ــتبداهلا بالس ــجن وحن ــوه  ،ح ــىت تسـ ـتويل
احلكوم ــة اإلس ــالمية عل ــى مقالي ــد األم ــور  ،وي ــتم تطبي ــق اإلس ــالم يف جوانب ــه االقتص ــادية واالجتماعي ــة
والسياسية  ،وذلك لعدم إمكان تطبيق نظام العقوبـات مـا مل تطبـق قـوانني اإلسـالم األخـرى  ،حبيـث تـوفر
الدولــة كــل مســتلزمات احليــاة الســليمة والصــحيحة للنــاس  ،وألن الرســول األعظــم مل يطبــق العقوبــات إال
بعــد تطبيقــه اإلســالم يف املدينــة 377.وقــال بعــدم إج ـراء احلــدود يف ظــل الــدول غــري اإلســالمية لعــدم تــوفر
األج ـواء الصــاحلة اإلســالمية املكملــة للن ـواقص  378 .واســتند إىل حادثــة عفــو النــيب عــن أهــل مكــة وعــدم
معاقبــة بعــض الصــحابة الفــارين مــن الزحــف يف أحــد وحنــني أو ال ـرادين حلكمــه وعفــو اإلمــام علــي بــن أيب
طالــب عمــن حاربــه مــن أهــل اجلمــل ليعطــي للفقيــه (رئــيس الدولــة) القــدرة علــى التصــرف املــرن يف تطبيــق
القـوانني وتقــدير الظــروف املناســبة حســبما يـراه صــالحا لإلســالم واملســلمني 379 .وقــد أفــىت بعــدم تطبيــق
حكم الردة إذا كانت هناك ردة مجاهريية  ،وفرق بني املعاند والشاك واملشتبه حقيقـة  380وقـال :إن مـن
381
شروط أحكام االرتداد املوجبة لقتل املرتد أن ال يكون عن شبهة .

الفصل الخامس:

من الثورة إلى الحرب
أ  -إعالن الثورة ضد النظام البعثي في العراق

 -377الشريازي  ،حممد :إذا قام اإلسالم يف العراق
 -378الشريازي  ،حممد :احلكم يف اإلسالم ص 115
 -379الشريازي  ،حممد :احلكم يف اإلسالم ص113
 -380الشريازي  ،حممد :السياسة ص 219ج2
 -381الشريازي  ،حممد :حول السنة املطهرة  ،الفقه  ،ص  14ج 111
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كان السيد حممد الشريازي يعيش يف الكويت يف السبعينات بعيدا عن بلده األول العراق كـاجلمرة حتـت
الرمــاد  ،ألنــه ال ميلــك القــوة الكافيــة للتحــرك السياســي املضــاد حلكومــة البعــث  ،وعنــدما انتصــرت الثــورة
اإلسالمية يف إيران نفخت رحيا على تلك اجلمرة الساكنة فابتدأت تلتهب وتتأجج مرة أخرى.
بعــد شــهور قليلــة مــن انتصــار الث ــورة اإليرانيــة هــاجر الش ـريازي مــن الكوي ــت إىل مدينــة قــم يف إي ـران ،
وطلب لقاء اإلمام اخلميين لتهنئته باالنتصار الكبـري ،ولكـن اخلميـين رفـض إال أن يـزوره أوالا يف بيتـه مهنئـا
بســالمة وص ـوله إىل قــم  ،يف مبــادرة فريــدة وحماولــة لــرد اجلميــل الــذي أســداه الش ـريازي إىل اخلميــين يف أيــام
(انتفاضة خرداد) سنة  1963عندما وقف إىل جانبـه يف العـراق  ،واسـتقبله بعـد ذلـك يف كـربالء اسـتقباالا
حارا.
وحــاول اخلميــين أن يــدمج الش ـريازي يف جهــازه احلــاكم  ،فأرســل إليــه ابنــه الســيد أمحــد وطلــب منــه أن
يقبــل منصــب إمامــة اجلمعــة يف األه ـواز  ،ولكــن الشـريازي الــذي كــان يعتــرب نفســه نظ ـريا للخميــين كمرجــع
تقليــد  ،وحيلــم باملرجعيــة العليــا  ،رفــض هــذا االق ـرتاح الــذي ال يناســبه  ،وفضــل الرتكــز يف حــوزة قــم ومــد
جــذوره فيهــا واالنطــالق منهــا إىل ســائر أحنــاء العــامل الشــيعي  ،وخصوصــا الع ـراق الــذي كــان يغلــي بــالثورة
تلـك األيــام  ،وكتــب يف بدايـة ســنة  1980/ 1400كتــاب (إىل حكومـة ألــف مليــون مسـلم) الــذي يعــرب
عن طموحاته البعيدة الواسعة ،ودعا فيه إىل تشـكيل حكومـة إسـالمية عامليـة وإنقـاذ املسـلمني املضـطهدين
382
يف كل مكان.
وبــالرغم مــن أن خيــوط الشـريازي مــع الشــعب العراقــي كانــت ضــعيفة يف ذلــك الوقــت بســبب البعــد عــن
العراق منذ  ، 1971ماعدا خيوط تنظيم (احلركـة املرجعيـة م منظمـة العمـل اإلسـالمي) وبعـض العالقـات
القدميـة الـيت كـان حيـتفظ هبـا مـع بعـض التجــار ورؤسـاء العشـائر والشخصـيات العراقيـة  ،فانـه قـرر التصــدي
ملقاومة النظام العراقي الذي بدا وكأنه على وشـك السـقوط  ،وبـدأ الشـريازي يصـدر البيانـات املتالحقـة يف
خمتلف املناسبات الدينية والسياسية  ،ويبثها عرب اإلذاعة العربية من طهران اليت كان يشرف عليهـا أعضـاء
يف منظمة العمل اإلسالمي املؤيدة له  ،فأصدر بيانه األول يف  1399 -8-5يف أعقاب انتفاضـة رجـب
 ،الــيت احتجــز علــى أثرهــا الســيد حممــد بــاقر الصــدر يف النجــف وأص ـدر نداءاتــه الثالثــة الش ــهرية بــالثورة
والكفاح املسلح  ،ودعا الشريازي إىل سيادة حكم اهلل يف كافة أحناء العراق  ،واختيار احلـاكم الـذي تتـوفر
في ــه الش ــروط اإلس ــالمية  ،بالش ــورى واالنتخاب ــات احل ــرة  ،كم ــا ق ــال س ــبحانه ( :وأم ــرهم ش ــورى بي ــنهم)
وإســقاط احلكومــات االنقالبيــة العســكرية الــيت تتنــاقض مــع اإلســالم  ،وأفــىت بكفــر النظــام العراقــي حيــث
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قــال ":اعلم ـوا ان هــذه احلكومــة الــيت تســودكم اآلن هــي حكومــة كــافرة بــنص القــرآن الكــرمي الــذي يقــول:
383
(ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون).
ودعا الشريازي يف بيان آخر مبناسـبة اسـتقالة الـرئيس العراقـي أمحـد حسـن البكـر واسـتالم صـدام حسـني
للســلطة يف  17متــوز  ، 1979إىل انتخــاب األمــة للحــاكم الــذي جيــب ان يتمتــع برضــا اهلل 384.ومتــىن ان
حيكـم الشــعب العراقـي نفســه بنفسـه حتــت لـواء مجهوريـة إســالمية مسـتقلة صــادقة قانوهنـا اإلســالم والقــرآن
وهــدفها الرفــاه واحلريــة والعدالــة االجتماعيــة" 385.وأكــد أن الع ـراق ال ينجــو إال بــأن يرجــع احلكــم إىل اهلل
386
ووجــه خطابــا
ويكــون احلــاكم مــن تنتخبــه األمــة مــن العلمــاء العــدول املتفقهــني للــدنيا والــدين.
لألك ـراد يف الع ـراق دعــاهم في ــه إىل التمســك باإلس ــالم والوحــدة اإلس ــالمية  ،وتطبيــق ق ــانون اهلل والق ــرآن
والشــورى يف احلك ـم 387.ودعــا يف بيــان آخــر  ،الشــعب العراقــي إىل الكفــاح و توحيــد الصــفوف مــن أجــل

إسقاط حكم الديكتاتوريني (الذين طغوا يف البالد فأكثروا فيها الفساد) ألن الظامل ال يعطـي احلـق  ،وإمنـا
يؤخــذ منــه بــالقوة… واملســتعمرون أســياد البعــث ال يتخلــون عــن اســتعمار الع ـراق إال إذا قــاومهم الش ـعب
388
وأخرج عمالءهم من الساحة .
وقــال يف بيــان آخــر بتــاريخ  ": 1399-10-15مــن الواجــب علــى رجــال العلــم يف العـراق أن جيــاهروا
باحلق ويهيئوا األمة إلسقاط حكم العمالة واخليانة حكم البعث  ،كما أن الواجـب علـى التجـار أن يبـذلوا
املــال ألجــل قلــع جــذور هــؤالء الطواغيــت  ،وكــذلك الواجــب علــى العشــائر العراقيــة أن ي ـؤازروا العلمــاء يف
هذه املهمة النبيلة  ،وهكذا جيب على املثقفـني الـذين هـم طالئـع األمـة املؤمنـة أن يقومـوا بإنقـاذ بالدهـم ،
فلتــنهض الع ـراق اجملاهــدة الصــامدة بعرهبــا وأكرادهــا وســائر فئاهتــا هنضــة رجــل واحــد إلســقاط هــذا احلكــم
الفاشي الطاغويت ليأخذ مكانه احلكم الذي يرضاه اهلل وتنتخبه األمة".
واســتمر يعبــئ الع ـراقيني ويــدعوهم إىل التمــرد ومقاطعــة النظــام وعــدم التعــاون مــع البعــث بــأي شــكل ،
ويهدد البعثيني من اليوم األسـود 389.وطالـب البعثيـني  ،يف بيـان أصـدره مبناسـبة شـهر حمـرم  ،إىل اخلـروج

 -383جمموعة بيانات الشريازي ص  ، 6وكان هذا املوقف خيتلف عن رأيه السابق يف عدم تكفري احلكام بسبب عدم
حكمهم مبا أنزل اهلل كفرا عقديا .
 -384بيان للشريازي باملناسبة
 -385بيان له يف حمرم 1400
 -386من بيان له يف عاشوراء1400
 -387من بيان له بتاريخ 1399-12-25
 -388من بيان له مبناسبة عيد الفطر 1399
 -389من بيان له بتاريخ /1399-11-1راجع أيضا بيان بتاريخ  1400-2-1و1400-4-18
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من حزب البعث فورا  ،لئال يكونوا أعوانا للمسـتعمرين وأذنـاهبم يف ضـرب إخـواهنم وحتطـيم العـراق وحماربـة
اإلسالم .
ودعــا الش ـريازي يف بي ــان عاش ــوراء  1400إىل "جع ــل حمــرم وص ــفر منطلق ــا إلس ــقاط البع ــث اخل ــائن ،
واعتبــار مــن يســقط يف ســاحة املظــاهرات عنــد الصــدام مــع جــالوزة البعــث شــهيدا"  .وأكــد عل ـى حرمــة
التعــاون مــع البعثيــني حــىت بالســالم علــيهم والتــدريس يف مدارســهم والبقــاء يف وظــائفهم وإعطــاء حــىت فلــس
واحــد هلــم  ،ولــو أجــرة املــاء والكهربــاء  ،وطالــب اجلنــود واملــوظفني بــاهلرب مــن وظــائفهم ومنظمــاهتم بكــل
الوسائل املمكنة  ،ودعا الشعب العراقي إىل حماربة البعث وكل من يتعـاون معهـم ويسـكت علـى جـرائمهم
بكل ألوان احملاربـة حـىت إسـقاطهم 390.وخاطـب اجلنـود العـراقيني خبلـع لبـاس الـذل واهلـرب مـن اجلـيش ،
و التوبـ ــة إىل اهلل  ،ووعـ ــدهم باحملافظـ ــة علـ ــى ك ـ ـرامتهم إذا رجعـ ــت القيـ ــادة بيـ ــد األمـ ــة وصـ ــار احلكـ ــم هلل
وانتخبت البالد رئيسها مبأل إرادهتا 391.كما وجه رسالة إىل العشائر العراقيـة املؤمنـة دعـاهم فيهـا إىل لـ ّـم
الشمل وتنظيم األمر وحتصيل السالح حيث ان الطغـاة ال يفهمـون إال منطـق القـوة  ،وان يهبـوا هبـة رجـل
392
واحد لدك صروح اخليانة والعمالة.
ودعا التجار واألثرياء وذوي القدرة إىل صرف بعض حقـوقهم الشـرعية علـى العلمـاء واخلطبـاء واملثقفـني
واملــؤمنني اجملاهــدين  ،وطبــع الكتــب واملناشــري الثوريــة ومســاعدة املنظمــات العاملــة يف ســبيل إســقاط البعــث
393
والصرف على عوائل الشهداء واملسجونني ومساعدة اجلرحى واملرضى.
رفض االنقالب العسكري
وكــان مــن الواضــح أن الش ـريازي يأمــل يف قيــام ثــورة مجاهرييــة كــربى  ،علــى غ ـرار مــا حــدث يف إي ـران،
تستجيب لقيادة العلماء املراجع يف وقت قريب  ،ولذا فقد رفض يف بيان آخر لـه أي انقـالب عسـكري
عل ــى نظ ــام ص ــدام حس ــني  ،وطال ــب الش ــعب بالقي ــام باإلض ـ ـرابات واملظ ــاهرات ح ــىت س ــقوط النظ ــام ،
وقال":إين أحذر من االخنداع بانقالب عسكري أخذت بريطانيـا تطبخـه منـذ اشـهر لتغيـري البعـث بعمـالء
ج ــدد  ،فك ــل انق ــالب عس ــكري مرف ــوض  ،ب ــل ال ــالزم إس ــقاط الش ــعب للبع ــث  ،وال يك ــون ذل ــك إال
بالتس ــلح الع ــام واملظ ــاهرات واإلضـ ـرابات املس ــتمرة ومقاطع ــة احلكوم ــة الغاص ــبة إىل س ــقوطها  ،إن إطاع ــة
العلماء يف وجوب إسقاط البعث إطاعة خللفاء رسول اهلل ولنواب اإلمام (املهدي) عليه السالم".
 -390بيان عاشوراء 1400
 -391بيان حول جمزرة كر بالء يف عاشوراء 1400
 -392بيان بتاريخ  1400-2-1و1400-4-18
 -393بيان مبناسبة زيارة األربعني 1400
 -394بيان بتاريخ 1400-5-15
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ورفــض الشـريازي قيــام النظــام العراقــي بــإجراء انتخابــات برملانيــة ،معتـربا إياهــا حماولــة المتصــاص نقمــة
الشــعب الثــائر وخدعــة للســذج والبســطاء  ،وخطــوة تكتيكيــة نابعــة مــن الشــعور بالضــعف واالهنيــار أمــام
ضربات اجملاهدين .
وطالــب الع ـراقيني مبقاطعــة االنتخابــات بأشــد أحنــاء املقاطعــة  ،واعتــرب االش ـرتاك يف أي شــأن مــن شــؤون
البعــث مــن أشــد احملرمــات واآلث ــام  ،وأن كــل مســاعدة هلــذا احل ــزب الك ــافر إمن ــا ه ــي مبثابــة إهــدار ل ــدماء
الشهداء ومتديد لفرتة بقائه املشـؤوم 395 .واقـرتح بـدال مـن ذلـك أن يقـوم العراقيـون أنفسـهم باالجتمـاع يف
396

املساجد واحلسينيات وانتخاب هيئة عليا تقوم بإسقاط حكومة البعث وتشكل احلكومة املرتقبة.
ويف تلــك األثنــاء كــان النظــام العراقــي قــد بــدأ بتهجــري الع ـراقيني مــن أصــول إيرانيــة أو مــن " العــرب غــري
املرغوب هبم" من املوالني للثورة اإلسالمية يف إيران  ،ووصلت طالئـع مـنهم إىل طهـران حيـث اعتصـموا يف
مس ــجد جامع ــة طهـ ـران  ،فوج ــه هل ــم الشـ ـريازي ع ــدة بيان ــات يف ش ــهر مج ــادى األول والث ــاين م ــن س ــنة
 /1400أيار  1980ودعا الشباب "إىل االخنراط يف املقاومة املسلحة ضد العراق ،وتشـكيل معسـكرات
على احلدود للشباب واجلنود اهلاربني من العراق وتدريبهم لريجعوا إىل العـراق حمـررين لـبالدهم مـن األجنـيب
الغادر  ،واالنضمام إىل احلركات اإلسالمية السليمة  ،وإعداد أفراد لتسلم زمام األمور عنـد سـقوط البعـث
397

القريب  ،وتشكيل حكومة إسالمية عاملية واحدة تضم حتت جناحها ألف مليون مسلم".
كم ــا وج ــه يف هـ ــذه البيان ــات  ،مـ ــرة أخ ــرى  ،ن ــداء إىل اجلـ ــيش العراق ــي بااللتحـ ــاق جبم ــاهري الشـ ــعب
الغاضــب واهلــرب مــن الثكنــات وفــتح خمــازن األســلحة للمــؤمنني الصــاحلني وكســر الســجون وإطــالق س ـراح
السجناء املظلومني وقتل كل آمر يقف يف الطريق" فان يف قتله لكم اجلنة وله النار  ،دكوا صـروح الطغيـان
398
والعمالة مبا يف أيديكم من األسلحة".
وعنــدما وصــل خــرب إعــدام الشــهيد الســيد حممــد بــاقر الصــدر إىل إي ـران  ،أصــدر الشـريازي بيانــا دعــا فيــه
"األمـة كافـة يف غـرب األرض وشـرقها إىل الواجـب الشـرعي امللقـى علـيهم وهـو مقاومـة هـذه الزمـرة الطاغيــة
البعثيــة بكــل أســاليب املقاومــة إىل حــني ســقوطها  ،مثــل االخن ـراط يف الفئــات اإلســالمية املســلحة ،ومثــل
تســليح أهــل الع ـراق بكــل أن ـواع األســلحة اخلفيفــة والثقيلــة  ،ومثــل مقاطعــة كــل شــيء مربــوط بالبعــث مــن
قريــب أو بعيــد ،فلــيس للمســلمني يف هــذا العهــد خــالص إال بــأن يثــوروا ويطهــروا األرض مــن رجــس هــؤالء
الكفرة الفجرة ".
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 -395بيان بتاريخ  20رجب 1400
 -396بيان بتاريخ 1400-5-20
 -397بيانات بتاريخ  5-22و-5-23و-5-25و1400 -6-3
 -398بيان بتاريخ 1400-5-23
 -399بيان بتاريخ 1400-6- 7
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وعنــدما بلغــه خــرب استشــهاد أخيــه الســيد حســن الش ـريازي يف بــريوت  ،بعــد ذلــك بأســبوع  ،قــال مــا
يلــي ":إنــين أطلــب إىل املســلمني مجيعــا العمــل إلســقاط حكومــة حــزب البعــث العميــل الــذي ينفــذ أوامــر
أسياده األمريكيني يف ذبح اإلسالم وسحق القرآن وقتل علماء الدين".

400

دعوة للثورة المسلحة

وعنــدما ازدادت محــالت التهجــري إىل إي ـران  ،وجــه الش ـريازي رس ــائل إىل الش ــعب العراقــي و املهج ـرين

دع ــاهم في ــه إىل مح ــل الس ــالح وحتري ــر الع ـراق  ،وج ــاء فيه ــا" :إن الواج ــب الش ــرعي اإلس ــالمي والواج ــب
401
العقلي حيتمان عليكم محل السالح ألجل إنقاذ العراق من يد االحتالل".
وترافقــت تلــك الــدعوة مــع إعــالن تشــكيل (اجلــيش الثــوري اإلســالمي لتحريــر الع ـراق) يف طه ـران  ،مــن
قبل عدد من احلركات اإلسالمية العراقية ( كحـزب الـدعوة ومنظمـة العمـل وحركـة اجملاهـدين وجنـد اإلمـام)
بالتعاون مع احلرس الثوري اإليراين.
بل ــغ الش ــعور باألم ــل والنص ــر القري ــب  ،بالش ـريازي ح ــدا دفع ــه إىل رف ــض فك ــرة اس ــتبدال النظ ــام جببه ــة
سياســية عريضــة  ،وعنــدما تنــاهى إىل مسعــه نبــأ حماولــة غربيــة الســتبدال صــدام وحــزب البعــث جببهــة مؤتلفــة
مــن األح ـزاب والتكــتالت  ،أصــدر بيانــا يف  10شــعبان  1400يعتــرب الــدخول يف هكــذا جبهــة مــن أكــرب
احملرم ــات اإلس ــالمية  ،ألهن ــا تس ــتهدف متدي ــد بق ــاء النظ ــام .وطال ــب العـ ـراقيني بإس ــقاط ه ــذه اجلبه ــات
وفضحها " ألن اإلسـالم ال يعـرف احللـول الوسـطى" .وأكـد رفضـه ألي انقـالب عسـكري تـدبره الـدوائر
402

الغربية يف العراق  ،وكذلك أية جبهة سياسية تشكل باسم العراق".
وقــال":إن حــزب البعــث وصــل إىل درك ســافل ال يــتمكن ان ينجــو منــه بســبب طبيعــة حكمــه و يقظـة
الشــعب العراقــي املتزايــدة  ،وقــوة احلركــة اإلســالمية  ،وشــدة االختالفــات الداخليــة وســقوط البكــر وإعــدام
أقطــاب احلــزب ممــا جعــل احلكــم هشــا مهلهــال .وعلــى هــذا فلــم يبــق للشــعب العراقــي إال ان يتحــرك بقــوة
403

إلسقاط البعث الذي هو قلعة من قالع بريطانيا وإسرائيل وأمريكا يف الشرق األوسط".
إن الشــعارات السياســية الــيت كــان يطلقهــا الش ـريازي واحلركــة اإلســالمية العراقيــة ،كانــت تتمحــور حــول
إسقاط النظام  ،ومل تكن تطالـب بالدميوقراطيـة و االنتخابـات و حريـة األحـزاب يف ظـل النظـام ،بـل رفـض
الشريازي بشدة هذه األفكار اليت كان يروج هلا النظام أو يلوح هبا  ،كمـا رفـض أي تغيـري مـن قبـل النظـام
أو من داخله أو شبيها له  ،حىت مع اإلطاحة به.
 -400بيان بتاريخ 1400-6-16
 -401بيان بتاريخ  13رجب  1400و بيان مبناسبة زيارة  15شعبان 1400
 -402بيان بتاريخ  10صفر 1401
 -403بيان يف  1رمضان 1400
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ولكن نداءات الشريازي مل تعط النتيجـة املرجـوة منهـا أمـام تصـاعد احلملـة اإلرهابيـة الـيت شـنها النظـام
بكل قوة ضـد قواعـد احلركـة اإلسـالمية بـالتهجري واالعتقـال  ،واإلعـدام  ،والتجنيـد العسـكري العـام  ،ورمبـا
أعط ــت بع ــض نداءات ــه ح ــول دع ــم التج ــار للث ــورة يف داخ ــل العـ ـراق وجتني ــد الش ــباب املهجـ ـرين عس ــكريا
ودفعهم للعـودة لتحريـر العـراق  ،ردود فعـل عكسـية  ،حيـث قـام النظـام بتهجـري مئـات التجـار الشـيعة مـن
ســوق الشــورجة يف بغــداد مــرة واحــدة  ،مث قــام باحتجــاز الشــباب القــادرين علــى محــل الســالح واســتثنائهم
مــن التهجــري  ،وإرســال الشــيوخ واألطفــال والنســاء  ،فقــط  ،إىل إي ـران  ،وهــو مــا زاد مــن م ـرارة التهجــري
ومعاناة املهجرين.
وبـالرغم مـن ان الشـريازي كـان ينطلـق يف نداءاتــه مـن املنطلــق الشـرعي  ،فيفـيت بــالوجوب واحلرمـة (جيــب
… وحيــرم…) بنــاء علــى كونــه جمتهــدا ومرجــع تقليــد  ،إال ان صــدى فتــاواه يف العـراق كــان ضــئيال جــدا
ومل يظهر هلا أي أثر يف ظل سيطرة النظام العراقي املطلقة على األوضاع.
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ب  -الشيرازي والحرب العراقية اإليرانية

بينمــا كــان الشـريازي يعبــئ الشــعب العراقــي للثــورة ضــد نظــام البعــث  ،قــام ال ـرئيس صــدام حســني بشــن
هجوم واسـع علـى أراضـي اجلمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة  ،واحتـل مسـاحة شاسـعة منهـا  ،فوجـد الشـريازي
أن الفرصــة قــد تضــاعفت إلســقاط النظــام  ،فوجــه نــداء إىل اجلنــود الع ـراقيني دعــاهم فيــه إىل التمــرد علــى
البعــث واهلــروب مــن اجلــيش وااللتحــاق باجلمهوريــة اإلســالمية يف إي ـران  ،وأعلــن بــأن "احلــرب حتــت ل ـواء
البعـث خــزي يف الــدنيا وعــذاب يف اآلخــرة  ،فمــن قتــل مســلما دخـل النــار ومــن قتــل علــى يــد مســلم دخــل
405
النار".
كمــا وجــه بيانــا إىل املســلمني يف الع ـراق دعــاهم فيــه إىل " الثــورة اجلماهرييــة حــىت إســقاط هــذا النظــام
الكافر ليسود مكانه نظام اهلي يكون قانونـه اإلسـالم ورئيسـه مرضـيا هلل ومنتخبـا مـن األمـة " ودعـا اجلـيش
 -404بعد حدوث انتفاضة آذار  1991يف أعقاب هزمية العراق يف حرب الكويت  ،أصدر الشريازي بيانا يف 19
شعبان  1411دعا فيه إىل الوحدة الشاملة واحليلولة دون أية حماولة لتقسيم العراق وصياغة مستقبل العراق وحكومته
حسب رأي أكثرية األمة دون أي تدخل للقوى اخلارجية  ،كما طالب الشريازي اجليش بااللتحاق باألمة  ،واملوظفني
برتك وظائفهم  ،واجلميع مبقاطعة النظام يف كافة األبعاد واالمتناع عن دفع الضرائب والرسوم املالية  ،واالستمرار يف
اإلضرابات واملظاهرات.
 -405بيان بتاريخ 1400-11-4
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إىل الف ـرار مــن الثكنــات وجبهــة القتــال بكــل صــورة  ،كمــا دعــا إىل مســاعدة املســلمني يف الع ـراق وإي ـران
406
باملال والسالح والدعاية إلسقاط " النظام البعثي الكافر".
ويف نــداء ثالــث طالــب" اجلــيش العراقــي بتوجيــه أســلحته إىل صــدور خونــة البعــث  ،ألهنــم كفــرة فجــرة،
407
واهلرب باألسلحة  ،وقتل كل بعثي ملحد  ،فلمن قتل أي فرد من البعث الكافر اجلنة والعزة".
وقــال الشـريازي تعقيبــا علــى احلــرب  ":إهنــا أشــعلت محــاس املســلمني يف كــل مكــان وجعلــتهم يتحركــون
ويكونـ ـوا حكوم ــة
لينفضـ ـوا ع ــن أنفس ــهم غب ــار ال ــذل والكس ــل واجلم ــود واالهنـ ـزام ليلتحمـ ـوا م ــرة أخ ــرىّ ،
408

إسالمية عاملية واحدة حتت لواء اإلسالم وحكم القرآن".
وملـ ــا كـ ــان الش ـ ـريازي واحلركـ ــة اإلسـ ــالمية ووسـ ــائل إعـ ــالم اجلمهوريـ ــة اإلسـ ــالمية تـ ــتهم صـ ــدام بـ ــالكفر
والعلمانيـة وحماربـة اإلســالم  ،فقـد وجــد الـرئيس العراقــي صـدام حســني بـأن مــن صـاحله رفــع شـعار اإلســالم
والتظ ــاهر ب ــبعض الش ــعائر اإلس ــالمية  ،وهن ــا أص ــدر الشـ ـريازي بيان ــا رف ــض في ــه إس ــالم ص ــدام  ،واعت ــربه
كإســالم اليهــود املنــافقني الــذين قــالوا ( :آمن ـوا بالــذي انــزل علــى الــذين آمن ـوا وجــه النهــار واكف ـروا آخــره)
وذكر الشريازي عشرين دليال على كفر النظام كرئاسة عفلق الصلييب حلزب البعث  ،وإلغـاء األذان والقـرآن
من اإلذاعة العراقية  ،والتصريح بالقضاء على الدين  ،ونشر حوانيـت اخلمـر والبغـاء  ،وقتـل العلمـاء وهـدم
احل ــوزات ومن ــع الزي ــارات  ،وح ــرق مئ ــات الق ــرى الكردي ــة  ،وإحي ــاء القومي ــة اجلاهلي ــة ،وت ــرويج س ــب اهلل
واملقدســات  ،وتســفري مئــات املســلمني وســجن اآلالف واالعتــداء علــى شــرف الفتيــات املســلمات ،وهــدم
املساجد وضرب قوانني اإلسالم كالشورى  ،وانتهى إىل القول بـأن علمـاء املسـلمني قـد أفتـوا بكفـر البعـث
409

 ،وحان املوعد ألن يلفظ الشعب العراقي املسلم هذا احلزب الكافر باهلل واليوم اآلخر .
وبنــاء علــى ذلــك نــادى الش ـريازي باســتمرار احلــرب بــني الع ـراق وإي ـران  ،ورفــض أي حماولــة للصــلح مــع
صدام  ،وأيد إيران يف رفـع شـعار ( ال صـلح مـع البعـث ) 410.وقـال ":إن مـا أبـداه البعـث الكـافر  ،مـن
وقــف القتــال مــع اجلمهوريــة اإلســالمية لــيس إال مكيــدة وخــداعا يريــد بــذلك جتديــد أنفاســه ليعيــد الكــرة ،
فالواجــب الشــرعي علــى اجلمهوريــة اإلســالمية مواصــلة القتــال  ،كمــا إن الواجــب علــى األمــة اإلســالمية يف
411
العراق وخارجه مساعدة املقاتلني املسلمني ضد الكفار والعمالء الفاسدين".

 -406بيان بتاريخ 1400-11-14
 -407بيان بتاريخ 1400-11-18
 -408بيان بتاريخ 1400-12-6
 -409بيان بتاريخ  2حمرم 1401
 -410بيان بتاريخ 1400-11-20
 -411بيان بتاريخ 1401-11-25
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وطالــب الش ـريازي املقــاتلني بالصــرب ومواصــلة احلــرب حــىت ســقوط حــزب البعــث احلــاكم يف الع ـراق.
وقال" :إن املسلمني داخـل وخـارج إيـران ال يتصـاحلون مـع الكفـر أبـدا  ،وعلـى املسـلمني أن ميـدوا الشـعب
413

العراقي الثائر … باملال والسالح وسائر املستلزمات".
وأصــر علــى موقفــه املطالــب بإقامــة احلكــم اإلســالمي حتـت قيــادة العلمــاء يف الع ـراق وتشــكيل احلكومــة
اإلســالمية الواحــدة الــيت يكــون قانوهنــا اإلســالم ويعــني رئيســها بالشــورى يف انتخابــات حــرة  ،حيــث " ان
414
العراق بلد مسلم ال يقبل إال باإلسالم دينا ومنهجا ".
ومـن هنــا فقـد دعــا إىل تســليح الشـعب العراقــي ودعـم ثـوار العـراق مـن الــداخل باملـال والســالح  ،وقــام
الش ـريازي مبقابلــة اإلمــام اخلميــين يف بدايــة احلــرب العراقيــة اإليرانيــة  ،وعــرض عليــه تزويــد الشــعب العراقــي
415
مبليون قطعة سالح ودعمه مبليار دوالر.
وحترر الشريازي يف ظل احلرب من كل القيود والتحفظات وبدأ حيث على كل أنواع املقاومة السلمية
والعسكرية ضد النظام البعثي  ،وأصدر بيانا يف مناسبة " األربعني" يقول فيه ":الواجب الشرعي على
اجلميع ان جيعلوا من (زيارة األربعني) منطلقا ألجل تكميل الثورة اإلسالمية ضد البعث ،وذلك بتجديد
العهد مع اإلمام احلسني ومع أنفسهم مبقاطعة كل شيء يرتبط بالبعث ومواصلة اإلضرابات واملظاهرات
 ،والفرار من اإلدارات والثكنات وكسر أبواب السجون وحترير السجناء  ،ومحل السالح ضد البعث ،
والقيام بكل أعمال املقاومة من نسف القطارات احلاملة لألسلحة وإلقاء القنابل يف مراكز البعث ،
416
وحيث ان البعث يعد كافرا حماربا لإلسالم فمن قتل بعثيا فله اجلنة".
وبينمــا كــان الشـريازي يعــول كثـريا علــى انتصــار الثــورة اإلســالمية يف الع ـراق يف وقــت قريــب  ،أزعجتــه،
مرة أخرى  ،أنباء عن احتمال وقـوع انقـالب عسـكري يف العـراق  ،أو إقامـة جبهـة وطنيـة  ،فأصـدر بيانـا
رفـض فيـه أيـة حكومـة عسـكرية أو ائتالفيـة يف العـراق  ،واهتـم كـل مـن يشـرتك يف تلـك احلكومـة بالعمالــة
الصــرحية لالســتعمار .ووعــد باســتمرار القتــال يف حــال وقــف إطــالق النــار بــني العـراق وإيـران  ،مــن داخــل
417

العراق حىت إسقاط نظام البعث .
ولكــن احلــرب اســتمرت ومل حيــدث انقــالب عســكري يف الع ـراق وال قامــت جبهــة وطنيــة  ،ومل تســتطع
الثورة اإلسالمية ان تتقدم أو تنتصر على إجراءات النظام القمعية  ،ومل تستطع القوات اإليرانية ان تـدخل
 -412بيان بتاريخ 1401-5-23
 -413بيان بتاريخ 1401-5-23
 -414بيانات بتاريخ حمرم  1401و  10صفر  1401و 13ربيع األول 1401
 -415حدثين بذلك املرحوم السيد علي الفايل الذي رافق الشريازي يف زيارته للخميين
 10 -416صفر 1401
 -417بيان بتاريخ  13ربيع األول  1401و  7رجب 1401
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يف العـراق لتغـري النظـام فيـه أو تقــيم حكومـة إسـالمية بـأي شـكل مــن األشـكال ..وتـدهورت عالقـة الســيد
حممد الشريازي بقيادة اجلمهورية اإلسـالمية يف إيـران  ،الـيت أمهلتـه وفضـلت عليـه السـيد حممـد بـاقر احلكـيم
لقيــادة "اجمللــس األعلــى للثــورة اإلســالمية يف العـراق" الــذي أسســته عــام  ، 1982وهــذا مــا دفــع الش ـريازي
إىل اخت ــاذ قـ ـرار مف ــاجئ باالنس ــحاب م ــن املواجه ــة السياس ــية والتعبئ ــة اإلعالمي ــة ض ــد النظ ــام العراق ــي ،
واالنــزواء يف قــم والعمــل مــن اجــل املرجعيــة وتقــومي التجربــة اإلســالمية اإليرانيــة ككــل  ،وخاصــة يف اجتاههــا
االستبدادي وابتعادها عن الشورى والدميوقراطية.
ومن ــذ ع ــام  1982وحتدي ــدا بع ــد حتري ــر مدين ــة خرمش ــهر (احملم ــرة) ب ــدأ الشـ ـريازي يتح ــدث يف جمالس ــه
اخلاصــة عــن عبثيــة احلــرب وضــرورة وقفهــا  418.ومل يكــن يســتطيع أن يعلــن موقفــه أمــام امل ـأل  ،خوفــا مــن
االصطدام مع اإلمام اخلميين الذي ظل يدفع باجتاه احلرب ستة أعوام أخرى.

الفصل السادس:

الشيرازي وآفاق التطور
أ  -الشيرازي وأصول االجتهاد
بىن السيد حممد الشريازي فكره الثقايف والسياسي واالقتصادي واالجتماعي ومشروعه العملي على
نظرية (والية الفقيه ونيابته العامة عن اإلمام املهدي الغائب) وان هذه النظرية قدمية وتشكل امتدادا
لنظرية اإلمامة منذ القرن الرابع اهلجري (بداية الغيبة الكربى)  ،وحصر احلق يف عملية التشريع والتنفيذ
والقضاء بالفقهاء العدول  ،مث اعترب نفسه جمتهدا حيق له التصدي للمرجعية الدينية أو الدخول يف شورى
الفقهاء .فكيف آمن الشريازي بنظرية والية الفقيه؟ وهل تأكد من وجود اإلمام الثاين عشر (حممد بن
احلسن العسكري)؟ وهل درس الفكر السياسي الشيعي اإلمامي؟ وهل كان يتصف شخصيا مبلكة
االجتهاد؟ ومن الذي أعطاه تلك الرتبة ؟ وهل كان حيظى باعرتاف الفقهاء اآلخرين يف حوزة كربالء
والنجف؟ أم كان ينطوي على ضعف يف ملكة االجتهاد كما يقول بعض خصومه  ،وخاصة اإلمام أبو
القاسم اخلوئي الذي أصدر يف بداية السبعينات بيانا بذلك؟ وإذا كان الشريازي فعال ضعيفا يف عملية
االستنباط  ،فأين يكمن اخللل؟ وما هو مستوى االجتهاد لديه؟

 -418حدثين شخصيا مرارا.
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إن اإلجابة عن هذه األسئلة املهمة تعطينا مفتاح فهم املشروع املرجعي للشريازي وتفتح أمامنا آفاق
التطور  ،ليس عند الشريازي فقط  ،وإمنا يف عموم املشروع املرجعي القائم على نظرية (النيابة العامة
ووالية الفقيه) واملستمد جذوره من الفكر اإلمامي االثين عشري  ،وإذا كنا نتحدث عن السيد حممد
الشريازي فإمنا ألنه يشكل منوذجا بارزا هلذا الفكر وذلك املشروع .
ال بد ان نعرف أوال  ،أ ن االجتهاد ميارس يف األوساط العلمية الشيعية املعاصرة  ،على درجات  ،يف
الفقه واألصول والدراية والرجال واللغة العربية والكالم والعقيدة والتاريخ  ،ويف الوقت الذي يكثر فيه
االجتهاد – مثال  -يف الفقه  ،مبعىن تطبيق القواعد الكلية على اجلزئيات  ،يقل يف جمال التاريخ والكالم
والعقيدة  ،باعتبار هذه األمور مفروغا منها وثابتة وضرورية وبديهية ال حتتاج إىل حبث أو دراسة معمقة ،
ويكاد يكون معظم "اجملتهدين" املعاصرين مقلدا يف هذه اجلوانب .وإذا كان الشريازي يعاين من نقاط
ضعف يف عملية االجتهاد  ،كما يتهمه خصومه ،فان تلك النقاط موجودة ،يف احلقيقة  ،لدى بقية
(الفقهاء املراجع) بصورة أو بأخرى .
وينقسم الفقهاء الشيعة بعد ذلك إىل قسمني رئيسني مها  :األخباريون  ،أي الذين يقبلون األخبار
الواردة يف الكتب الروائية الشيعية األربعة والرتاث الشيعي القدمي كما هي  ،بدون نقد أو متحيص
وحيرمون االجتهاد واالعتماد على القواعد األصولية  ،و األصوليون الذين ميارسون االجتهاد ويقبلون
419
باألصول العملية.
وبالرغم من حسم العلماء األصوليني للمعركة نظريا لصاحلهم يف القرن التاسع عشر على يدي الشيخ
مرتضى األنصاري  ،إال ان كثريا من العلماء األصوليني ظلوا ميارسون عمليا هنجا قريبا من األخباريني يف
تقبل كثري من الروايات واحلكايات التارخيية بدون متحيص أو اجتهاد.
 -419يعتقد األخباريون بصحة مجيع ما يف كتب األخبار األربعة املعروفة عند الشيعة وهي (الكايف ومن ال حيضره الفقيه
والتهذيب واالستبصار) وأن الروايات الواردة فيها إما قطعية السند أو موثوق بصدورها  ،فال حاجة إىل البحث عن
سندها  ،و ال يشرتطون للمجتهد العلم بأصول الفقه  ،غري املعرفة باصطالحات أهل البيت  ،وال جيوزون الرجوع إىل
األصول املأخوذة عن العامة كالعقل واإلمجاع  ،ويكتفون باألخبار  ،ولذلك أطلق عليهم اسم (األخبارية) .السيد
حممد حبر العلوم  :الدراسة وتارخيها يف النجف ص  - 71-65اجلزء الثاين من قسم النجف من موسوعة العتبات
املقدسة ،رقم  - 7جعفر اخلليلي  ،مؤسسة األعلم للمطبوعات بريوت لبنان الطبعة الثانية 1987 -1407
وكانت مدينة كربالء  ،اليت نشأ فيها الشريازي  ،مسرحا ملعركة طويلة بني األصوليني واألخباريني  ،قادها (األصويل)
الوحيد البهبهاين (1205 – 1116هـ1793/م) ضد زعيم األخباريني الشيخ يوسف بن أمحد البحراين الدرازي
(صاحب  :احلدائق الناضرة) وتابعها تلميذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء (الذي انتقل إىل النجف) ضد السيد حممد
األخباري .ندوة دراسات حول كربالء ص 648
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ورمبا كان السيد حممد الشريازي واحدا من هؤالء "الفقهاء" الذين اجتهدوا يف (الفقه) ومل جيتهدوا يف
(األصول) أو (الرجال) أو (العقيدة) وخاصة (نظرية اإلمامة أو وجود اإلمام الثاين عشر) .وهو يربر
ذلك بقوله  " :ليس الفقهاء الذين اجتهدوا يف األصول ممن توفر فيهم االجتهاد يف مجيع مقدمات
االستنباط من اللغة والنحو والصرف واملنطق والبالغة والرجال وغريها  ،بل الغالب الذي يشذ خالفه:
اهنم يأخذون يف املسائل النحوية ومعاين الكلمات اللغوية وغريمها بآراء اجملتهدين يف تلك العلوم  ،ولو
احتاج الفقه إىل االجتهاد يف مجيع ذلك حىت يكون الفقيه جمتهدا يف اللغة والنحو واملنطق وغريها مل
يتسن التفقه يف مائة عام… وعليه فإذا اخذ الشخص نتائج مسائل األصول عن األصويل  ،كأخذه
نتائج اإلعراب والبناء عن النحوي ،مث اجتهد بتطبيق الكربيات على الصغريات مل يكن بأس يف ان
420
يعمل باجتهاده وان يعمل الغري بفتاواه على مقتضى القاعدة".
ورمبا كان الشريازي مصيبا يف رأيه باستحالة االجتهاد الشامل يف وقت قصري  ،إذا كان املطلوب من
اجملتهد أ ن جيتهد يف مجيع أبواب الفقه  ،كما هو احلال لدى اجملتهدين املعاصرين الذين يغطون مجيع
أبواب الفقه من الطهارة والنجاسة إىل الصالة والصوم وسائر العبادات إىل املعامالت املالية واألحكام
الشخصية  ،حبيث ال ميكنهم التعمق أو التخصص يف أي باب من األبواب  ،ولذا فاهنم يضطرون إىل
(التقليد) يف كثري من أصول االجتهاد كالعقيدة والتاريخ واللغة واألصول والدراية ويكتفون باالجتهاد يف
تطبيق القواعد الفقهية الكلية على الصغريات  ،ومع ذلك قد يبتعدون عن الصواب أو عن الرأي السديد
يف جمال الفقه السطحي أيضا .إال ان هلاث "الفقهاء" لإلجابة عن كل سؤال فقهي والتمتع بالصفة
املوسوعية الشاملة جلميع أبواب الفقه مبا يؤهلهم للحصول على لقب (اجملتهد املطلق واألعلم) الذي
يعطي اجملتهد حق (ا لتقليد) من العوام  ،ال يسمح هلم بالتخصص واالجتهاد العميق يف مجيع املراحل
الضرورية .ولكن "االجتهاد" السطحي يف الفقه اعتمادا على التقليد يف قضايا العقيدة والتاريخ واألصول
والرجال ال جيعل من "اجملتهد" جمتهدا حقيقيا.
ورمبا كان تسامح الشريازي يف بعض املراحل األساسية لالجتهاد ،سببا لعدم اعرتاف السيد أبو القاسم
اخلوئي (زعيم احلوزة العلمية يف النجف واملرجع األعلى يف السبعينات والثمانينات) باجتهاد الشريازي ،
بالرغم من تأليفه لكتاب( :االجتهاد والتقليد) يف الفقه االستداليل سنة 1374هـ 1955م  ،وتأليفه
ملوسوعة ضخمة يف الفقه جتاوزت املائة والثالثني جملدا 421 .مع أنه ال ميكن إغفال العامل السياسي
(التنافسي) يف حتمس اخلوئي إلصدار بيان ضد الشريازي عام  ، 1971وعدم وجود مؤشرات على
 -420الشريازي  ،حممد :االجتهاد والتقليد  ،مسألة  67ص 463
 -421أصدر اخلوئي عام  1971بيانا ينفي اجتهاد الشريازي اعتمادا على شهادة أحد أساتذة الشريازي :الشيخ
يوسف اخلراساين.
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ممارسة اخلوئي لالجتهاد يف العقيدة والتاريخ وخاصة موضوع اإلمامة ووجود "اإلمام الثاين عشر حممد بن
احلسن العسكري".
وعلي أي حال فقد أجاب الشريازي على من شكك يف اجتهاده بأن اإلجازة ليست طريقا منحصرا
422
 ،والفقه االستداليل كاف إلثبات االجتهاد.
و لكن من املهم هنا التعرف على نظرية الشريازي األصولية وموقفه من املدرسة األخبارية ،لنعرف
مدى اجتهاده وعمقه وطبيعته.
من املعروف أن الفقهاء األصوليني مييلون إىل عدم حجية الظن عقال  ،ويعتربون النهي الوارد يف
القرآن الكرمي( :وإن الظن ال يغين من احلق شيئا) النجم  ،28هنيا إرشاديا وليس مولويا  ،ولكن
الشريازي خيالف املشهور لدى األصوليني ويقول حبجية الظن استنادا إىل عمل العقالء يف كافة أمورهم
بالظن إال ما خرج 423.كما أن من املعروف عدم التزام األصوليني حبجية اخلرب الواحد ،ولكن الشريازي
يلتزم بذلك  ،ويقبل حىت اخلرب الضعيف إذا كان مشهورا  424.وهو أساسا يعتمد على الشهرة يف
الروايات والفتاوى  ،ويرى أهنا جترب الروايات الضعيفة وتكسر الروايات الصحيحة ،وذلك اعتمادا على
روايات مثل  ( :ال عذر ألحد من موالينا يف التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا ) و(خذ مبا اشتهر بني
أصحابك) واملرسلة ( :فخذ مبا اجتمعت عليه شيعتنا) .ويعتقد  :أن املشهور ،وإن كان ضعيف الطريق
 ،أوىل بالعمل لدى العقالء من غري املشهور القوي الطريق الضعيف العمل به  ،مما يصطلح عليه
بانكسار الرواية بسبب الشهرة  425.وأ ن "الشهرة مبعىن كثرة نقل الرواية يف قبال أخرى شاذة أو نادرة ،
جابرة كاسرة  ،للدليل فيهما  ،على املشهور املنصور ،املؤيد من قبلنا" 426.وبناء على ذلك يفتح
الشريازي بابا واسعا على الرتاث الروائي واحملافظة على التقاليد ،ويأخذ بالروايات الضعيفة اليت تلقاها
األصحاب بالقبول بناء على رواية املشايخ الثالثة (الكليين والصدوق والطوسي) هلا مما جيعلها يف نظره
427
يف أعلى الروايات " ألن الكليين والصدوق قد ضمنا حجية ما يف كتابيهما ".
وإضافة إىل ذلك يقبل الشريازي خرب الثقة  ،وهو خرب الصادق غري العادل  ،خالفا ملن اشرتط
العدالة بدليل آية (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)  ،أو ألن خرب الثقة ال يورث إال الظن
و (الظن ال يغين من احلق شيئا)  .إذ يرى الشريازي ان بناء العقالء يقوم على قبول خرب الثقة من غري
 -422الشريازي ،حممد :أجوبة املسائل الفرنسية ص 14
 -423الشريازي  ،حممد :األصول مباحث احلجج واألصول العملية ص 49
 -424الشريازي  ،حممد :األصول ص 85
 -425الشريازي  ،حممد :الدولة اإلسالمية  ،الفقه ص 99-96ج102
 -426الشريازي  ،حممد :األصول ص75
 -427الشريازي  ،حممد :األصول ص 75
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ردع  ،واهنم ال يلومون من اعتمد على الثقة لو حصلت املخالفة فرضا ،واعتمادا على املشهور وبناء
428
على مجلة من اآليات والروايات .
وعلى رغم وجود مناقشة حادة بني فقهاء الشيعة حول وجود اإلمجاع  ،وحجيته وكذلك اإلمجاع
املنقول خبرب واحد  ،فان الشريازي يعترب اإلمجاع احملصل واملنقول حجة  ،حىت إذا كان منقوال خبرب
الواحد  ،ألنه إخبار عن قول املعصوم  ،سواء كانت الدعوى مبنية على علم أو حدس برؤية الناقل
429
لإلمجاع  ،لإلمام املهدي.
وهكذا يقبل دعوى التواتر ،من دون حاجة للتأكد من األمر ،وذلك "ألن اإلخبار به إخبار باإلمجال
430
عن موجب القطع".
ويعتقد الشريازي  ،ككثري من الفقهاء  ،بالتسامح يف أدلة السنن  ،حسب املشهور  ،اعتمادا على
بعض الروايات اليت تقول( :من بلغه عن النيب (ص) شيء من الثواب فعمله كان له أجر ذلك ،وان
431
كان رسول اهلل مل يقله)  ،وال يستبعد مشول ذلك لفتوى الفقيه ألنه ينقل كالم أهل البيت.
ومن هنا فانه يؤمن حبجية كتب األدعية والزيارات واآلداب  ،املروية عن الثقاة  ،ككتاب (حلية
املتقني) و (مرآة الكمال) و ( مفاتيح اجلنان) وحنوها مما أثبتت فيها األخبار الواردة عن األئمة (ع)
432

بغض النظر عن ذكر السند  ،اعتمادا على جريان السرية على العمل هبا.
ويؤمن أيضا بصحة رواية الطفل املميز ،وجواز االعتماد عليه  ،خاصة إذا روى بعد البلوغ  ،وذلك
433
اعتمادا على بناء العقالء والسرية .
وعموما فان الشريازي يعتقد بأن احلجية يف الرواية قد تكون من جهة متامية السند  ،وقد تكون من
جهة قوة املنت مما تكون دليال على الورود عنهم (ع) وان مل يكن قوي السند  ،وقد تكون من جهة قوة
املؤلف  ،وان كانت خالية من السند  ،وقد تكون من جهة القرائن اخلارجية  ،وقد تكون من جهة
الشهرة املضمونية  .وقد يتعامل مع احلديث املرسل كالتعامل مع احلجة من جهة التسامح يف أدلة
السنن.

434

 -428الشريازي  ،حممد :حول السنة املطهرة  ،الفقه  ،ص  17ج  111و األصول ص 75
 -429الشريازي  ،حممد :األصول ص 71
 -430الشريازي  ،حممد :األصول ص74
 -431الشريازي  ،حممد :حول السنة املطهرة ص72
 -432الشريازي  ،حممد :االجتهاد والتقليد مسألة  6ص 78
 -433الشريازي  ،حممد :من فقه الزهراء ص  61-60ج2
 -434الشريازي  ،حممد :من فقه الزهراء ص  9-7ج 1
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وإضافة إىل كل ذلك يؤمن حبجية قول الشعراء يف حضور األئمة (ع) اعتمادا على كونه نوعا من
436
التقرير  435.كما يقبل الرواية عن اجلن .
437

وخيتلف الشريازي عن األخباريني يف انه ال يقبل حبجية الرؤيا ،والرواية عن األئمة يف املنام.
ومن هنا فقد اعتمد الشريازي يف حبثه االجتهادي األول عن (االجتهاد والتقليد) على عشرات املصادر
الضعيفة املشكوك يف صحة نسبتها إىل مؤلفيها أو غري املسندة إليهم أو املليئة بالروايات املوضوعة أو
غري املعتمدة من قبل الفقهاء األصوليني احملققني  ،مثل:
 - 1االحتجاج للطربسي
 - 2االختصاص للمفيد
 - 3إرشاد القلوب للديلمي
 - 4إقبال األعمال البن طاووس
 - 5األمايل للمفيد
 - 6أمايل الصدوق
 - 7إكمال الدين للصدوق
 - 8األنوار النعمانية للجزائري
 - 9حبار األنوار للمجلسي
 - 10حتف العقول
 - 11تفسري العسكري
 - 12تفسري العياشي
 - 13تفسري فرات الكويف
 - 14تفسري القمي
 - 15تفسري الربهان للبحراين
 - 16جمموعة ورام لالشرتي
 - 17روضة الواعظني للفتال النيسابوري
 -435الشريازي  ،حممد :حول السنة املطهرة ص 60
 -436يذكر عن والده املريزا مهدي عن الشيخ حسني النوري صاحب (مستدرك وسائل الشيعة) أنه كان منعزال يف غرفة
وهو يكتب خطبة النيب يف غدير خم  ،فدخل عليه اثنان من اجلن وصححا بعض فقرات اخلطبة  ،حسبما مسعاها من
رسول اهلل (ص) حيث كانا حاضرين يف غدير خم  .العلماء أسوة وقدوة ص 31
 -437الشريازي  ،حممد :حول السنة املطهرة ص 63
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 - 18كتاب سليم بن قيس اهلاليل
 - 19غوايل اللئايلء لألحسائي
 - 20الغيبة للطوسي
 - 21الغيبة للنعماين
 - 22الفقه املنسوب إىل الرضا
 - 23فالح السائل البن طاووس
 - 24عيون أخبار الرضا للصدوق
 - 25كامل الزيارات البن قولويه
 - 26كشف الغمة يف معرفة األئمة البن أىب الفتح اإلربلي
 - 27مستدرك وسائل الشيعة للمريزا حسني النوري
 - 28مصباح املتهجد للطوسي
 - 29مكارم األخالق للطربسي
 - 30نوادر الراوندي
 - 31الوايف للفيض الكاشاين
 - 32وسائل الشيعة للحر العاملي
 - 33وقعة صفني للمنقري
 - 34الوسيلة للطوسي
ويف الوقت الذي اعتاد الفقهاء األصوليون على التحقيق يف روايات الكتب األربعة (الكايف ومن ال
حيضره الفقيه والتهذيب واالستبصار) اليت تعترب يف قمة الرتاث الشيعي من حيث السند ،وإمهال وإسقاط
أو تضعيف اآلالف منها  438فان الشريازي تعامل مع الروايات الواردة يف تلك الكتب األضعف بروح
عالية من الثقة واالعتماد  ،وقلما شكك يف رواية توجد فيها إال ما ندر ،وسلك منهجا قريبا جدا من
املنهج اإلخباري القدمي الذي هجره حىت اإلخباريني الذين راحوا يتأكدون من األخبار قبل العمل هبا.
االستثناء الوحيد الذي مارسه السيد الشريازي هو رفضه القاطع لروايات حتريف القرآن وروايات
التقية اليت حترم اخلروج قبل قيام القائم وقد وصفها بالضعف من دون نقاش كبري  ،حيث يقول ":إن
زه اء مائتني من أخبار التحريف عن (السياري) الكذاب الوضاع الغايل  ،والبقية ال داللة هلا  ،كما أملع
إليه الوالد يف رسالة له" 439.ويقول" إ ن مجلة من الروايات الناهية عن اخلروج يف زمان الغيبة سندها غري
 -438يضعف العالمة اجمللس يف كتابه (مرآة العقول)  9500رواية من روايات الكايف البالغة حوايل  16ألف رواية.
 -439الشريازي  ،حممد :األصول ،مباحث احلجج واألصول العملية ص 67
112

صحيح  ،مثال يف سند بعضها (اخلليلي) و (اجليالين) و (ابن نصر) وأمثاهلم من الكذابني والغالة
وفاسدي املذهب  ،كما يف (الرجال)" 440.وقد يلقي الشريازي باللوم على االستعمار املاكر وحيمله
441

مسؤولية إجياد هذه األفكار يف أدمغة املسلمني.
فقد قبل كتاب (هنج البالغة) الذي مجعه الشريف املرتضى  ،بالرغم من عدم ذكر السند  ،اعتمادا
على وثاقة الشريف الرضي  ،اليت جتعل مراسيله كاملسانيد  ،متاما كمراسيل ابن أيب عمري  ،ونظرا العتماد
الفقهاء عليه قوال وتقريرا  .وقبل (الصحيفة السجادية) بالرغم من انقطاع سندها  ،أو احتوائها على
روايات غري مقبولة  442.وصحح (حديث الكساء) نقال عن رواية والده له 443.بالرغم من وجود مناقشة
قوية يف الراوي جابر بن يزيد اجلعفي  ،وصحح أيضا اخلطبة املنسوبة إىل الزهراء يف مسجد النيب
واملروية عن ابنتها السيدة زينب اليت كانت يف حوايل اخلامسة من عمرها وقت حتملها للرواية "ألن تلك
اخلطبة متلقاة بالقبول  ،وقد كان األئمة األطهار (ع) واألعالم من األخيار يتعاهدون هذه اخلطبة
ويتواصون هبا ويعلموهنا أوالدهم جيال بعد جيل  ،فهي مقبولة سندا  ،لتلقي األصحاب والعلماء عصرا
بعد عصر هلا بالقبول  ،وهو دليل االعتبار عقالئيا وشهرهتا الروائية كبرية جدا ،إضافة إىل القرائن املقالية
واملقامية الكثرية الشاهدة هلا كنقل املخالفني هلا مع توفر الدواعي على عدم النقل  ،وكقوة املضمون يف
444

الكثري من مقاطعها  ،بل يف كلها  ،وكتطابق مضموهنا مع األصول والقواعد ".
و يستفيد من رواية زينب وهي صغرية صحة حتمل املميز للرواية  ،وجواز االعتماد عليه إذا رواها بعد
445
البلوغ ،إضافة إىل مقامها اخلاص عند أهل البيت.
ويعتمد على كتاب (تفسري القرآن) املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري  ،العتماد ابن بابويه
الصدوق عليه  ،خالفا حملققي األصوليني الذين خدشوا فيه لعدم وثاقة الرجلني الراويني للتفسري عن
اإلمام (ع)  446.وذلك"ألن ابن بابويه قصد يف (من ال حيضره الفقيه) اإلفتاء واحلكم بصحة واالعتقاد
فيما هو حجة بينه وبني ربه  ،واستخراج األحاديث من الكتب املشهورة املعول عليها واملرجع  -كما
يقول يف مقدمته  ..وألن ( ابن بابويه) الصدوق كاف اعتماده يف احلجية إذا مل تظهر لنا خدشة  ،وألنه

 -440الشريازي  ،حممد :السبيل إىل إهناض املسلمني ص48
 -441الشريازي  ،حممد :املرض والعالج ص8
 -442الشريازي  ،حممد :حول السنة املطهرة ص60
 -443الشريازي  ،حممد :من فقه الزهراء ص  9-7ج 1
 -444املصدر ،ص  59-55ج2
 -445الشريازي  ،حممد :من فقه الزهراء ص 61-60ج2
 -446انظر :املسألة الثانية والعشرين من (مستمسك العروة الوثقى) للسيد حمسن احلكيم و (فقه الشيعة) للخوئي.
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عادل وخبر العادل حجة  ،وان ابن الغضائري مل خيدش يف هذا التفسري بل يف تفسري آخر  ،ومل نظفر
باملعارض القطعي هلا ".

447

وبغض النظر عن املناقشة يف املبادئ األصولية واملنهج األخباري الذي يؤمن به السيد حممد الشريازي
 ،فانه جييز االلتزام بتلك املبادئ اليت تشكل مقدمة ضرورية لعملية االجتهاد  ،عن طريق التقليد  ،وال
448
يوجب االجتهاد فيها .
وهذه نقطة مهمة تكشف طبيعة االجتهاد الذي مارسه السيد الشريازي  .ومع انه يستظهر حرمة
التقليد يف أصول الدين 449إال ان منهجه األخباري حيول بينه وبني االجتهاد الدقيق يف املسائل األصولية
والعقائدية ويكاد يقربه من تقليد السابقني .
سوف يكون لتلك النوافذ الواسعة  -أو يف احلقيقة  :األبواب الواسعة  -اليت فتحها الشريازي على
األخبار أثر مهم على موقفه من:
 – 1الفكر الشيعي اإلمامي  ،و الغلو يف أهل البيت .
 – 2املشكلة الطائفية يف العراق والعامل اإلسالمي .
 – 3نظرية املرجعية الدينية و (والية الفقيه) وطبيعتها وحدودها .
 – 4طبيعة العمليات االجتهادية ونتائجها املختلفة.
ففي موضوع اإلمامة اإلهلية ألهل البيت و(االثين عشرية) يتقبل الشريازي مجيع الروايات الواردة يف
450
الرتاث اإلمامي ويعتربها من الضروريات اليت ال حتتاج إىل دليل.
ويف موضوع وجود اإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري  ،يتقبل كذلك كل الروايات
والقصص الواردة حول املوضوع  ،دون أي نقد أو متحيص أو دراسة أو مراجعة  ،ويضيف إليها الروايات
الشعبية اليت يتناقلها الناس عن لقاء بعض العلماء باإلمام املهدي الغائب.
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 -447الشريازي  ،حممد :االجتهاد والتقليد ص 41
 -448املصدر ،مسألة  67ص 463
 -449املصدر ،مسألة 1
 -450الشريازي  ،حممد :حول السنة املطهرة ص 83
 -451كلقاء املريزا حممد حسن الشريازي ووالده املريزا مهدي الشريازي  ،مع اإلمام املهدي يف سرداب الغيبة يف سامراء
 ،وقصة الشيخ حممد الكويف الذي أمر السيد أبو احلسن األصفهاين باجللوس يف الدهليز وإفتاء الناس بناء على لقاء له
مع اإلمام املهدي  .الشريازي  ،حممد :رجال الدين بني الناس دائما ص 2
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وبالنسبة لنظرية النيابة العامة ووالية الفقيه وجواز التقليد  ،فانه يعتمد على الروايات الواردة حوهلا،
بدرجة كبرية من الثقة  452بالرغم من اعرتاف الفقهاء احملققني كالشيخ مرتضى األنصاري والسيد أبو
القاسم اخلوئي بضعف تلك الروايات .
و نتيجة إلميان الشريازي باملنهج األخباري املتسامح يف نقل الروايات وقبول األخبار الضعيفة من دون
نقد أو متحيص و دون االلتفات إىل السند  ،وقع يف مطب اإلميان بكثري من اخلرافات واألساطري وأقوال
454
الغالة  ،فآمن بعلم األئمة من أهل البيت للغيب  453.وبقدرهتم على اجرتاح املعاجز.
وصدق حبكاية عودة الشمس لإلمام علي بعد غروهبا 455.وغاىل كثريا يف منزلة السيدة فاطمة الزهراء،
واعتقد أهنا مفروضة الطاعة على مجيع اخلالئق من اجلن واإلنس والطري والوحش واألنبياء واملالئكة ،وأهنا
حجة حىت على األئمة .وأن اهلل قد فوض إليها مع النيب واإلمام علي أمور اخللق حيلون ما يشاءون
وحيرمون ما يشاءون 456.وقال بأن للزهراء ولألئمة من أهل البيت الوالية التكوينية والتشريعية  ،وذلك
مبعىن ان زمام العامل بأيديهم فلهم التصرف فيه إجيادا وإعداما  ،كما ان زمام اإلماتة بيد عزرائيل  ،واهنم
الوسائط يف خلق العامل والعلة الغائية له  ،كما أهنا وأهنم سبب لطف اهلل تعاىل وإفاضته على العامل
واستمرار قيام العامل هبا وهبم  457.واهنم أحياء دائما  ،ال فرق بني حياهتم ومماهتم .واهنم يعلمون ما
458

كان وما يكون وما هو كائن .
وكما هو واضح فان الشريازي حيلق عاليا يف أجواء الغلو بأهل البيت ،اعتمادا على األدعية والزيارات
واألحاديث الضعيفة  ،دون أن يتوقف حلظة لكي يتأكد من سندها وصحتها ،على طريقة متطريف
األخباريني.
وقد انعكس موقفه املتطرف املغايل بأهل البيت ،على نظرته إىل املشكلة الطائفية بني الشيعة والسنة
 ،وإمكانية حلها بصورة جذرية  ،فبالرغم من إميانه بالوحدة اإلسالمية إال انه عجز عن تقدمي حلول
ثقافية جذرية إلذابة اجلليد بني الطائفتني اإلسالميتني  ،واقتصر يف حلوله على الدعوة للتعايش السلمي

 -452الشريازي  ،حممد:
 -453الشريازي  ،حممد:
 -454الشريازي  ،حممد:
 -455الشريازي  ،حممد:
 -456الشريازي  ،حممد:
ج1
 -457الشريازي  ،حممد :من فقه الزهراء ص  11 - 10و17
 -458الشريازي  ،حممد :من فقه الزهراء ص 20و 23و  28و 30و 32و 38 -36

االجتهاد والتقليد مسألة  1و حول السنة املطهرة ص 95ج 111الفقه
أجوبة املسائل الفرنسية  8و أجوبة املسائل املالكية103
ممارسة التغيري ص 65
املسائل املتجددة 10
من فقه الزهراء ص 17- 10ج 1نقال عن كتاب  :عوامل العلوم ومستدركاهتا جملد فاطمة
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والتعاون السياسي بني الطرفني  ،واقرتح يف السنوات األخرية فكرة إنشاء جملس للطوائف اإلسالمية
459
املختلفة  ،حيكمون فيه بأكثرية اآلراء.
ومع انه قام ببذل جهد كبري لتطوير نظرية والية الفقيه ودجمها بالشورى  ،إال انه مل يتوصل إىل تأصيل
نظرية الشورى يف فكر أهل البيت  ،يف مقابل نظرية اإلمامة  ،وظل يتمسك بالشورى يف حدود أو حتت
ظل والية الفقيه أو شورى الفقهاء .ومل يستطع الوصول إىل احلكم املدين والنظام الربملاين أو الفكر
اجلمهوري املتكامل.
ولو انه قام بأية خطوة لدراسة املصادر الشيعية بعد هتذيبها لرمبا كان قد وصل إىل نوع من التوحيد بني
الطائفتني والتقريب بينهما  ،وبناء فكر سياسي جديد يقوم على الشورى  .غري انه كان من الصعب
عليه ان يقوم بذلك ألنه التزم بقوة وبصورة تقليدية بنظرية املرجعية الدينية ووالية الفقيه الشيعية  ،ومن
هنا مل جيد أية إمكانية عملية للحوار مع الفكر السين  ،القائم أساسا على اإلميان بنظرية الشورى ورفض
نظرية النص والتعيني.

ب  -المرجعية الدينية وآفاق التطور

حــني بــدأ الســيد حممــد الشـريازي نشــاطه اإلســالمي يف اخلمســينات مــن القــرن العشـرين ،كــان يف بدايــة
العشرينات من عمره  ،وكان هدفه األول هو إيقاف املد الثقـايف الغـريب "االسـتعماري" ومقاومتـه والتشـبث
باألصالة اإلسالمية  ،ولذلك فقد رفض كـل شـيء ميـت إىل الغـرب  ،ورفـض أي حـل وسـط أو أيـة حماولـة
للتوفيق بني اإلسالم والغرب  ،معتقدا بكمال اإلسالم ومؤكدا على عدم احلاجة إىل أي تطـوير أو اسـترياد
ألي قانون من "الغرب الكافر" .
ولذلك انتقد الشـريازي بعـض املفكـرين املسـلمني الـذين حيـاولون التوفيـق بـني احلضـارة الغربيـة واإلسـالم
أو تغليـ ــف الشـ ــيوعية أو االش ـ ـرتاكية أو القوميـ ــة أو الدميوقراطيـ ــة باإلسـ ــالم  ،واعتـ ــرب ذلـ ــك حماولـ ــة لرتقيـ ــع
اإلسالم ونوعا من الشرك وتوفيقا بني االثنني على حساب اإلسالم  ،وانه أقرب إىل غـري اإلسـالم منـه
 -459الشريازي  ،حممد :الدولة اإلسالمية  ،الفقه ص  69ج 101و ممارسة التغيري ص  99وكيف جنمع مشل
املسلمني ص 12-5

116

إىل اإلســالم  460.وقــال " :ال حلــول وســط بــني اإلســالم وغــري اإلســالم  ،وال صــورة للتوفيــق واجملــامالت
461
على حساب اإلسالم".
ومـ ــن هنـ ــا فقـ ــد رفـ ــض الش ـ ـريازي الدميوقراطيـ ــة الغربيـ ــة واألنظمـ ــة االقتص ـ ــادية الرأمساليـ ــة واالش ـ ـرتاكية
والشــيوعية والبنــوك الربويــة والقـوانني احلديثــة املختلفــة الــيت ســنتها الــدول اإلســالمية  ،كمــا رفــض اإلصــالح
الزراعي الذي قامت به حكومة عبد الكـرمي قاسـم وحكومـات إسـالمية أخـرى  ،وأصـر علـى احملافظـة علـى
املرجعية الدينية باعتبارها النظام السياسي اإلسالمي الشرعي الوحيد .
وبــالرغم ممــا كــان يبــدو بوضــوح مــن ان بعــض الق ـوانني واملفــاهيم اإلســالمية املوروثــة حباجــة إىل مراجعــة
ونظر والتأكد مما إذا كانـت حقـا متثـل اإلسـالم و تسـتند إليـه أو كانـت تسـتند إىل مفـاهيم وأفكـار منحرفـة
وخاطئـة  ،إال ان السـيد الشـريازي كـان يعتقـد ان الصـورة الـيت ورثهـا أو محلهـا عـن اإلسـالم  ،متثـل األصــالة
اإلسـالمية الـيت ال تقبـل املناقشـة أو التشـكيك .وبـالرغم مـن ان الفكـر اإلسـالمي كـان ينقسـم إىل مــذاهب
وتيــارات عديــدة ويضــم اجتهــادات خمتلفــة  ،إال ان الشـريازي – فيمــا يبــدو – كــان يعتقــد بصـواب الفكــر
املذهيب الذي حيمله وخطأ املذاهب األخرى .
ويف حني كان مجال الدين األفغاين – مـثال  -يعتقـد بـأن إثـارة قضـية اخلالفـة بعـد وفـاة النـيب أمـر يضـر
املسلمني يف الوقت احلاضر وال ينفعهم  ،و يطـالبهم بتجـاوز اخلـالف الطـائفي العقـيم  ،و ينتقـد كثـريا مـن
املمارســات والشــعائر احلســينية  462فــان الش ـريازي كــان يعتقــد بأمهيــة الرتكيــز علــى حبــث القضــايا املذهبيــة
والتارخيية املوروثة  ،ومل جيد حاجة ملراجعة األسس اليت يقـوم عليهـا املـذهب الشـيعي اإلمـامي االثنـا عشـري
.
ورفــض الش ـريازي أيضــا الــدعوة إىل جتديــد الفقــه واهتــم الــذين يطــالبون بــذلك اهنــم يتظــاهرون بتطبيــق
اإلسالم ولكنهم يستوردون املناهج اجلاهزة من الشـرق أو الغـرب  ،و يغـريون االسـم فقـط  ،حتـت شـعار (
جتديد الفقه ) أو عدم كفاية الفقه القدمي ملتطلبات العصر  .واهنم ال خيتلفـون عمـن ينـادي بعـدم صـالحية
اإلس ــالم للعص ــر كالش ــيوعيني والبعثي ــني والق ــوميني والعلم ــانيني  ،يف أهن ــم ال ميتلك ــون اجلـ ـرأة للتعب ــري عم ــا
463
يريدون  ،فيلجئون إىل شعار (جتديد الفقه).

 -460الشريازي  ،حممد :الدولة اإلسالمية ص 155
 -461الشريازي  ،حممد :الدولة اإلسالمية ص 153
 -462الوردي  ،علي :حملات اجتماعية ص  313ج3
 -463الشريازي  ،حممد :الدولة اإلسالمية ص 260
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و رف ــض الش ـريازي يف البداي ــة أي ــة مرون ــة أو تط ــور يف الق ـوانني اإلس ــالمية  ،كتش ـريع أحك ــام أو ف ــرض
464
ضرائب أو سن حدود جديدة  ،ألن التشريع بيد اهلل سبحانه  ،وليس بأيدينا حىت نشرع ما نشاء.
وحـني توقــف عنـد موضــوع التمييــز يف توزيـع اخلمــس والزكــاة بـني " الســادة" مــن أبنـاء الرســول األعظــم
وغــريهم مــن عامــة النــاس كمــا يقـول الفقــه الشــيعي .وهــو مــا كــان حمــل انتقــاد مــن قبــل الكثـريين مــن اجليــل
465
اجلديد باعتباره متييزا ال مربر له  ،دافع عن املوضوع بقوة وبرره بأعذار كثرية.
ولكــن بعــد مســرية طويلــة مــن التفكــري واالجتهــاد والتجربــة والنظــر يف خمتلــف جوانــب احليــاة  ،أبــدى
الشريازي شـجاعة فائقـة ومرونـة علميـة وعمليـة يف معاجلـة القضـايا االجتماعيـة  ،وعـاد فـاقرتب مـن الفكـر
اإلنســاين احلــديث ومــن مســألة جتديــد الفقــه  ،فأعــاد النظــر يف كثــري مــن املســائل السياســية واالقتصــادية
واالجتماعي ــة ال ــيت ك ــان يرفض ــها يف الس ــابق رفض ــا ش ــديدا  ،ف ــاقرتب م ــن الدميوقراطي ــة والتعددي ــة احلزبيـ ـة
واجملالس الربملانية والبنوك الربوية وقوانني العمل والعمال واإلصالح الزراعي وما إىل ذلك .
فتح الشريازي باب التطور والتجديد يف كثري من األمور الفقهية  ،على قاعـدة (األهـم واملهـم ) والنظـر
إىل األحكــام األوليــة والثانويــة  ،واحملافظــة علــى مسعــة اإلســالم ومحاي ـة الوحــدة الوطنيــة  .واستشــهد بســرية
الرسول األعظم (ص) و اإلمـام علـى يف تـرك بعـض األحكـام حفاظـا علـى وحـدة املسـلمني  .وتوصـل إىل
 :ان األحك ــام اإلس ــالمية يف ب ــاب احلك ــم ليس ــت جام ــدة حرفي ــة  ،واىل ض ــرورة مج ــع األحك ــام األولي ــة
باألحكــام الثانويــة مثــل قاعــدة (األهــم واملهــم) وقاعــدة (ال ضــرر وال ضـرار يف اإلســالم) وقاعــدة (اإلســالم
يعلــو) وقاعــدة ( تقويــة املســلمني وعــدم ج ـواز تضــعيفهم) و (مــا مــن شــيء حرمــه اهلل إال وقــد أحلــه ملــن
اضــطر إليــه) و ( تــأليف القلــوب) و (وحــدة الصــف وتوحيــد الكلمــة)  .ومــا إىل ذلــك مــن القواعــد الــيت
466
جيب على الدولة اإلسالمية مراعاهتا جيدا  ،من أجل بقاء الدولة وسالمة اجملتمع.
وانطالقا من تلك القواعد نبه الشريازي إىل ضرورة احملافظة على اهلدوء والسالم والتدرج يف عملية
االنتقال من األحكام الوضعية إىل األحكام الشرعية  ،عند قيام الدولة اإلسالمية  ،لكيال حيدث رد فعل
سليب يؤدي إىل متكن األعداء من اإلطاحة بالدولة اإلسالمية أو حدوث الفوضى بسبب عدم استيعاب

 -464الشريازي  ،حممد :إىل حكم اإلسالم ص  ، 90-89عام 1962
 -465الشريازي  ،حممد :عبادات اإلسالم  ،هكذا اإلسالم ص  330و االقتصاد ص  39و 45ج2
 -466الشريازي  ،حممد :احلكم يف اإلسالم ص 215و ممارسة التغيري ص 93
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األمة للتغري املفاجئ  ،مما يوجب انفضاض الناس وإيقاف املد اإلسالمي  ،فان مالحظة ذلك أهم من
467
تطبيق بعض األحكام اإلسالمية اجلزئية يف الفرتة االنتقالية .
وه ــذا م ــا ف ــتح ل ــدى الشـ ـريازي جم ــاال خص ــبا للتط ــور والتجدي ــد وإع ــادة النظ ــر يف كث ــري م ــن األحك ــام
واألفكار والقـوانني "اإلسـالمية" بسـبب مـن اخلطـأ يف االجتهـاد أو عـدم التطـابق اخلـارجي أو تغـري األولويـة
أو تب ــدل املص ــلحة  ،حي ــث اع ــرتف بوج ــود ب ــدائل عص ـرية تطبيق ــا للكلي ــات اإلس ــالمية عل ــى الص ــغريات
468
اخلارجية .
وقد انتقل الشريازي من األحكام األولية إىل األحكام الثانوية يف كثري من األمور  ،فقد انتقد
اجلمارك باألحكام األولية مث أجازها باألحكام الثانوية  ،وانتقد اإلصالح الزراعي باألحكام األولية مث
أجازه باألحكام الثانوية.
وقــام الش ـريازي بنفســه بــالتوفيق بــني الدميوقراطي ــة وبــني اإلســالم  ،فاعتربهــا ش ــبيهة بالش ــورى وع ــودة إىل
الفطرة اإلنسانية يف طريقة احلكم وأهنا تشكل أحد أسباب التقـدم الغـريب والسـيطرة علـى العـامل  469.كمـا
أعاد النظر يف اإلصالح الزراعي فاعتربه جائزا أو واجبا .
و أعاد النظر يف مسألة التمييـز يف توزيـع اخلمـس  ،وقـدم نظريـة جديـدة ختـالف مـا اشـتهر بـني الفقهـاء
470

وذلــك خوفــا مــن انفضــاض

الشــيعة  ،تقــوم علــى العدالــة واملســاواة بــني الســادة أبنــاء الرســول وغــريهم.
471
الناس عن اإلسالم.
وبالرغم من ان الشريازي ظل ملتزما مبوقفه السليب من تويل املرأة للحكـم والقضـاء واملرجعيـة الدينيـة ،إال
انه ناقش يف أدلة املنع اليت يستند الفقهاء إليها يف ذلك احلكم  ،فضـعف بعـض الروايـات الـواردة يف هـذا
الشــأن واهتــم بعضــا آخــر بعــدم الوضــوح يف الداللــة  ،وشــكك يف دليــل اإلمجــاع املــدعى فقــال انــه حمــل
472
نقاش وغري ثابت .

 -467الشريازي  ،حممد :احلكم يف اإلسالم ص 207و انظر أيضا :احلكم يف اإلسالم ص  209و احلكم يف اإلسالم
ص  ، 210الكويت 1978
 -468الشريازي  ،حممد :الدولة اإلسالمية ص265
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 -470الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص  67ج2
 -471الشريازي  ،حممد :االقتصاد ص  58-57و 59ج2
 -472الشريازي  ،حممد :الدولة اإلسالمية  ،الفقه ص  99-96ج 102
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لقــد حــاول الش ـريازي أن يكــون واحــدا مــن جمــددي عصــره  ،وذلــك بــاجلمع بــني اإلســالم والعصــر
احلــديث  ،واه ــتم باإلفتــاء يف املســائل احلادثــة 473.و اجتهــد يف كثــري مــن األم ــور وأعــاد النظ ــر يف قضــايا
عديــدة وتوصــل إىل حتليــل مــا كــان يعتــربه حمرمــا أو خمالفــا للش ـريعة اإلســالمية  ،وذلــك بــالنظر إىل الواقــع
ومالحظة األهـم واملهـم ،ولكنـه بقـي يف مسـائل أخـرى رئيسـية حمافظـا علـى موقفـه األول  ،فلـم يتطـور ومل
يبدل موقفه منها  ،كموضوع املرجعية وحصر االجتهاد يف (مراجع الـدين) فضـال عـن املوقـف مـن القضـايا
الطائفيـة واملذهبيـة  ،وذلـك يعـود إىل اتباعـه للمــنهج األخبـاري  ،والتقليـد يف املسـائل األصـولية والعقائديــة
 ،وعدم ممارسته االجتهاد أو النظر يف تلك األمور  ،أو خوفه مـن طـرح تلـك القضـايا لتأثريهـا علـى وضـعه
(املرجعــي) والسياســي  ،ورمبــا لــو أتيحــت لــه الفرصــة لالجتهــاد ودراســة األمــور العقائديــة وإعــادة النظــر يف
القضايا التارخيية  ،لقدم إلينا نتائج جديدة مثرية  ،وفتح آفاقا رحبة للتطور والتجديد.
وامله ــم يف ه ــذه العملي ــة ان بع ــض (الفقه ــاء) ال ــذين حيص ــرون االجته ــاد يف أنفس ــهم يف داخ ــل احل ــوزة ،
يفرتضون اهنم أعلم دائما من عامة الناس أو مـن اخلـرباء املختصـني  ،وأقـدر علـى اسـتنباط املسـائل احلادثـة
أو التشـريع  ،ولــذلك يرفضــون ممارســة االجتهــاد مــن قبــل عامــة النــاس أو ممثلــي الشــعب مــن خــالل جمــالس
الشــورى 474.وهــو مــا يــربر اش ـرتاط الش ـريازي دائمــا ملوافقــة (الفقهــاء أو شــورى الفقهــاء) علــى عــدد مــن
األحكام الثانوية (كالبنوك الربوية)  ،وعدم جواز اختاذ قرار بشأهنا بصورة مستقلة من قبـل عامـة النـاس ،
ولكن إذا تبني لنا قدرة الناس على االجتهاد امليداين ومعرفة الصاحل من األصلح أو األهم واملهم أكثـر مـن
(الفقهــاء) التقليــديني  ،أو قلنــا بــأن اخل ـرباء املختصــني ( يف اجملــاالت السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة)
أعلم من (الفقهاء) التقليديني الذين ميارسون االجتهاد بشكل عام وسطحي أو حمصـورا يف األمـور العبـادة
 ،كمــا حــدث مــثال يف تش ـريع قــانون اإلصــالح الزراعــي يف الع ـراق  ،فإننــا ســوف نفــتح نافــذة علــى حريــة
االجتهاد يف اجملتمع وخنرجه من إطار املؤسسة الدينية  ،وخنطـو حنـو رفـع يـد (املرجعيـة الدينيـة) عـن عمليـة
التشريع أو التنفيذ .وعندها سوف نقرتب أكثر من جوهر الشورى و الدميقراطية.

ج  -مستقبل المرجعية الدينية في العراق
 -473وذهب بعيدا بافرتاض مسائل خيالية مل حتدث بعد  ،وتصور احلكم الشرعي هلا  .انظر  :مسائل متجددة  :حول
االستنساخ البشري  ،مسألة رقم  21و  44و  91و  96و148و 308و 609و 610و  611و 612و  689و
699و700
 -474راجع:الشريازي  ،حممد :أجوبة املسائل الفرنسية ص 24
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لئن كان مراجع الشيعة يف العراق يف بداية القرن العشرين قد قادوا العمل الوطين واملقاومة ضد
االحتالل الربيطاين فاهنم قد وضعوا اللبنات األوىل للدولة العراقية احلديثة القائمة على امللكية والربملان،
ومل توجد أية إشارة إىل اهنم كانوا يعتزمون بناء دولة شيعية خاصة هلم يف العراق  ،صحيح اهنم اظهروا
مقاومتهم ملشروع الدولة التابعة لالستعمار وطالبوا باالستقالل التام واستطاعوا ان يعرقلوا إىل حد ما
خطط احلكومة لعقد اتفاقية االنتداب مع بريطانيا  ،إال اهنم انزووا بعد ذلك عقودا من الزمن وابتعدوا
عن التدخل يف الشؤون الداخلية العراقية  ،وبرز منهم بعض املراجع العراقيني الذين حاولوا ان خيففوا من
طغيان احلكام الطائفيني وحيققوا قدرا من العدالة جلماهريهم الشيعية احملرومة يف العهد امللكي.
ويف الوقت الذي كان املراجع خيوضون صراعا مع السلطة من أجل حتقيق العدالة واملساواة للشيعة
وعموم الشعب العراقي  ،أرعبتهم املوجة الشيوعية والثقافية الغربية ودفعتهم للمقاومة والعمل ،حيث برز
السيد حممد الشريازي حامال مشروعا راديكاليا رافضا للحداثة الغربية ووجود النظام العراقي ككل وداعيا
إىل تغيريه وبناء دولة (املرجعية الدينية).
وإذا كان الشريازي قد ابعد عن العراق يف بداية السبعينات فقد محل لواء املرجعية يف تلك الفرتة السيد
حممد باقر الصدر الذي قتل عام  1980قبل ان ينجح يف إقامة دولة إسالمية شيعية .ولكن مشروع
(الدولة املرجعية) مل جيهض بوفاته وإمنا خبا حتت الرماد وظهر مرة أخرى يف التسعينات على يدي املرجع
السيد حممد حممد صادق الصدر الذي توىل املرجعية بعد وفاة اخلوئي يف التسعينات  ،واستطاع ان يعيد
إنتاج النظرية حتت شعار (الويل الفقيه) وجيمع حوله قطاعات كبرية من املواطنني .وان كان الصدر الثاين
قتل يف عام  1999قبل ان يبلور نظريته إىل مشروع سياسي متكامل  ،إال ان نظرية ( القيادة املرجعية)
ال تزال حتتل مكانة كبرية يف قلوب شرائح واسعة من اجلماهري الشيعية يف العراق  ،ومن املمكن ان تولد
مرة أخرى يف أي يوم يف املستقبل بعد تفجر ثورة شعبية عارمة.
ولئن ذهبت حظوظ السيد حممد الشريازي يف قيادة الساحة العراقية مع وفاته يف مدينة قم يف اليوم
الثاين من شوال 1422هـ املصادف  17كانون الثاين  ،2001إال ان نظرية (والية الفقيه) ال تزال حية
و ميكن ان تلعب دورا كبريا يف العراق يف املستقبل كما لعبت دورا عظيما يف إقامة اجلمهورية اإلسالمية
يف إيران  ،وإذا مل يكن من املرجح يف املدى املنظور ،ويف ظل احلكم العسكري ،ان تنجح يف إقامة نظام
سياسي يف العراق إال إهنا ميكن ان تلعب على يدي أي مرجع يف املستقبل ،ويف ظل حكومات
دميوقراطية  ،دورا موازيا للسلطة املركزية يف بغداد  ،ومن املمكن ان تؤثر على العملية التشريعية أو هتيمن
عليها أو تشكل قوة ضغط رئيسية يف العراق.
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ومن هنا يتخوف البعض من إقامة املرجعية دولة يف داخل الدولة العراقية أو فوقها  ،وهذا صحيح
عندما تكون الدولة العراقية مغتصبة من قبل العسكر أو حزب معني أو طائفة خاصة .إذ يبدو أن
الشيعة بقيادة املرجعية ميارسون حقهم الطبيعي يف التمرد على السلطة الظاملة الالشرعية  ،ولكن
املخاوف قد تستمر مع قيام نظام دميوقراطي قد ال تعرتف به املرجعية  ،بل قد تلتهم املرجعية أي نظام
دميوقراطي ميكن ان يقوم يف العراق  ،وذلك هليمنتها على الغالبية الشيعية هيمنة روحية وسياسية ،كما
هو احلال يف اجلمهورية اإليرانية اليت هيمن املرشد فيها على مجيع املؤسسات الدستورية من رئاسة
مجهورية وجملس شورى وهيئة قضاء .
وهذا ما قد يفسر من جهة أخرى اعتصام األقلية السنية اخلائفة  ،بقوة العسكر  ،ورفضها ألجراء أية
انتخابات دميوقراطية تكون فيها هي اخلاسر األكرب.
وتزداد هذه املخاوف يف ظل االستقطاب الطائفي بني الشيعة والسنة وميل الشيعة إىل قيادة املرجعية
الدينية املغرقة يف املذهبية .مع أ ن التاريخ احلديث أثبت قدرة القيادات السنية على شق النخبة واجلماهري
الشيعية يف ظل احلياة الدميوقراطية  ،وان كل الدالئل تشري إىل قدرهتا أيضا على استقطاب قطاعات
كبرية من اجلماهري الشيعية اليت ترتبط بأحزاب قومية ويسارية وميينية خمتلفة.
ومن الواضح ان السياسة الديكتاتورية للحكومة العراقية (البعثية) لعبت وتلعب دورا غري مباشر يف
تقوية املرجعية ودفع اجلماهري الشيعية لاللتفاف حوهلا كقطب سياسي ثوري مضاد للديكتاتورية .يف
حني ان من املعتقد أن دور املرجعية ميكن أن يتقلص يف أجواء احلرية والدميوقراطية وقيام حركات سياسية
حرة.
والسؤال اآلن هو هل ميكن ان يتخلى الشيعة عن مشروع الدولة املرجعية الدينية؟ ويقبلوا مبؤسسات
دولة دميوقراطية حديثة؟ وهل ميكن ان يتجردوا من هويتهم الطائفية ؟ أو يبعدوها على األقل عن اجملال
السياسي؟ لكي ال نقول استعدادهم للخضوع إىل قيادة سنية والذوبان يف نظام حكم سين؟
إن املشكلة الطائفية تشكل عقدة حقيقية يف السياسة العراقية  ،ومن دون حلها حال جذريا يتفق
عليه مجيع املواطنني سوف تظل املشكلة السياسية قائمة يف العراق  ..واعتقد أن حل العقدة يبدأ بتطوير
املرجعية والفكر املرجعي ،والتسليم بأن نشوء املرجعية الدينية لدى الشيعة االمامية االثين عشرية  ،كان
يف ظل عقيدة االنتظار لإلمام الثاين عشر الغائب وحترمي إقامة الدولة يف (عصر الغيبة) وقد غلب على
املرجعية الطابع الفردي حملدودية النشاطات اليت كان يقوم هبا املراجع سابقا ،أما وقد تطورت املرجعية إىل
شكل دولة ،كما هو احلال يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية  ،فال بد من التخلي عن اإلطار القدمي
والتشبث باجلوهر  ،وهو تكوين الدولة على أساس العلم واإلميان  ،وبناء مؤسسات دستورية ترتكز على
قاعدة الشورى واالنتخاب احلر  ،و إيكال عملية التشريع إىل جملس شورى منتخب من األمة  ،بينما
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توكل عملية التنفيذ إىل قيادة منتخبة كذلك  ،وجتاوز املخلفات الطائفية القدمية بتكوين نظام سياسي
ميثل الشعب العراقي ،وأي شعب مسلم آخر  ،بعيدا عن االنتماء الطائفي أو العصبيات الضيقة.
تكمن العقبة الرئيسية للوصول إىل هذا النظام  ،يف فكر (النيابة العامة للفقهاء عن اإلمام املهدي)
والوالية املطلقة اليت يقول هبا بعض الفقهاء ألنفسهم على األمة  ،من دون احلاجة إىل اخذ رأيهم ،وهذه
نظرية تبتين على جمموعة أقاويل يقف على رأسها القول بوجود اإلمام الثاين عشر (املهدي املنتظر) ،
وهي حتتاج إىل مزيد من البحث والتحقيق وإعادة النظر .وقد حاول الشريازي التحرر من هذه النظرية
والتقدم خطوة إىل األمام وذلك باجلمع بني الشورى ووالية الفقيه  ،ولكنه مل يصل إىل والية األمة على
نفسها أو إقامة نظام الشورى بصورة مستقلة.
وإذا أمكن فصل هذه الفكرة ( اإلمامة والوالية) عن الفكر الشيعي اجلعفري  ،فان عقدة كبرية يف
اخلالف الطائفي بني الشيعة والسنة ميكن ان تتالشى  ،ويتم االندماج الكامل بني الطائفتني  ،عرب
انتخاب قيادة واحدة والتزام فكر سياسي واحد قائم على الشورى وحق األمة يف انتخاب اإلمام.
ويف احلقيقة إ ن الفكر السياسي الشيعي املعاصر ختلى عن أهم شروط نظرية اإلمامة القدمية كالعصمة
والنص والوراثة العمودية  ،وآمن بنظرية الشورى واجلمهورية اإلسالمية  ،ولكنه ال يزال يعاين من بعض
خملفات نظرية اإلمامة كاإلميان بوجود اإلمام الثاين عشر الغائب والنيابة العامة للفقهاء عن ذلك اإلمام ،
وهو ما يسبب بعض التعثر يف املسرية الدميوقراطية  ،وقد عاىن املرجع الكبري السيد حممد الشريازي (رمحه
اهلل) من ديكتاتورية املرجعية الدينية يف إيران  ،كثريا وحاول جاهدا أن يبحث عن حل لتك األزمة
الديكتاتورية  ،ولكنه مل يضع إصبعه على جوهر املشكلة ،ومل يبحث نظرية اإلمامة وال مسألة والدة
اإلمام الثاين عشر وغيبته املزعومة .وقد وجهت له رسالة هبذا الشأن وطلبت منه أن يقوم مبراجعة كتايب
(تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إىل والية الفقيه) ولكنه انتقل إىل العامل اآلخر دون أن جيبيين
بكلمة سلبية أو إجيابية  ،ومحل معه إىل القرب سرا كبريا ال يعلمه إال اهلل تعاىل.

مالحق
رسالة رقم 1
دعوة إلعادة النظر في موضوع وجود اإلمام الثاني عشر
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مساحة املرجع الديين الكبري اإلمام السيد حممد الشريازي دام ظله
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وأبقاكم لنصرة دينه احلنيف
سيدي الكرمي
ال شك أنكم تدركون أمهية موضوع التاريخ  ،والتاريخ اإلسالمي الشيعي بالذات  ،وتشكيله جزءا
م ن عقيدتنا حول أهل البيت (ع) وان هذه العقيدة التارخيية وما حتمله من نظرة إىل أئمة أهل البيت
تشكل مقدمة أو قاعدة أساسية للفقه  ،وان االجتهاد يف الفقه ال ميكن ان يتم بصورة صحيحة إال بعد
االجتهاد يف العقيدة والتاريخ وخاصة فيما يتعلق بنظرية اإلمامة اإلهلية ألهل البيت ووجود أو عدم وجود
اإلمام الثاين عشر (حممد بن احلسن العسكري).
وكما تعرفون فقد تربينا على أيديكم منذ الصغر وآمنا باملذهب الشيعي اإلمامي االثين عشري ،
وقد قمنا منذ عدة سنوات بقراءة التاريخ الشيعي وأحاديث أهل البيت (ع) بدقة ووجدنا نوعا من
اخللط ب ني تراثهم العظيم وبني أفكار الفالسفة واملتكلمني والغالة الذين كانوا يدعون تأييد األئمة هلم أو
ينسبون أقواهلم الباطلة إليهم (عليهم السالم) من خالل اصطناع األحاديث الكاذبة ووضعها على
لساهنم.
وبالرغم من سهولة التمييز بني أحاديث أهل البيت (ع) وبني األحاديث املوضوعة املنسوبة إليهم
كذبا  ،وذلك من خالل عرضها على القرآن الكرمي وعلى األحاديث الصحيحة الثابتة  ،والتأكد منها
من خالل دراسة سندها ومعرفة رجاهلا وإمكانية التعرف على الكذابني والوضاعني والغالة وإسقاط
رواياهتم ..وكذلك من خالل املقارنة التارخيية .بالرغم من ذلك فانه مع األسف الشديد غلب التقليد
على بعض علمائنا الذين تأثروا باملتكلمني وآمنوا بأفكارهم الباطلة ،فاستساغوا الروايات الضعيفة الكاذبة
ومل يأهبوا لضعف سندها واحنراف رواهتا  ،ومل يتعبوا أنفسهم كثريا يف دراسة تلك الروايات من جوانبها
املختلفة حتت حجة أهنا ضرورية وبديهية ومسلمة ،كما أغمضوا أعينهم عن قراءة التاريخ  ،وراحوا
يشيحون بوجوههم عن احلقائق البارزة وحياولون إنكارها أو تأويلها أو إمهاهلا ..وراحوا يصرون على
التشبث بنظرياهتم الفلسفية البعيدة عن أهل البيت.
ودأب بعض العلماء اجملتهدين يف الفقه واألصول واملقلدين يف موضوع العقيدة والتاريخ على ادعاء"
االجتهاد املطلق" ومعرفة أسرار الدين  ،فضلوا وأضلوا .
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وكانت ثقيت بكم – وال تزال  -كبرية يف أن تولوا التاريخ الشيعي العقائدي أمهية كربى يف مسريتكم
االجتهادية وتقوموا بدراسة الروايات وتصفيتها من الدخيلة والضعيفة واملوضوعة  ،مث تقارنوا بني
األحداث التارخيية وتفسروها تفسريا علميا صحيحا  ،بال تأويل تعسفي وال إنكار أويل..
واعتقد أن املشكلة الكربى اليت حتول دون التوصل إىل اجتهاد سليم واستنتاجات دقيقة هو التشبث
بالنظرية التقليدية املوروثة منذ تكون الفرقة االثين عشرية يف القرن الرابع اهلجري  ،والتصديق باألحاديث
اليت وضعت ذلك احلني على لسان الرسول األعظم واألئمة من أهل البيت يف أن األئمة اثنا عشر وهم
فالن وفالن  ،كما ورد مثال يف ( :سليم بن قيس اهلاليل) املوضوع  ،الذي ظهر يف ذلك العصر ..ولو
قمنا أوال بدراسة أحاديث " اال ثين عشرية" وحتققنا منها واحدا واحدا  ،وهي تبلغ حوايل مائيت رواية ،
ذكرها اخلزاز يف (كفاية األثر يف النص على األئمة االثين عشر ) لوجدنا أهنا مجيعا روايات ضعيفة
ومكذوبة ومل يكن هلا أثر قبل ذلك احلني  ،وألدركنا عدم صحة ذكر النيب لألئمة القادمني من بعده
بأمسائهم وصفاهتم واحدا بعد اآلخر ..
ولو راجعنا كتب الكالم الشيعية املؤلفة يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني لوجدنا أهنا مل تكن تعرف
نظرية حتديد اإلمامة يف اثين عشر إماما فقط  ،بل كانت تعتقد باستمرار اإلمامة إىل يوم القيامة
،وكذلك لو راجعنا الروايات الكثرية السابقة املروية عن الشيعة االمامية يف القرون الثالثة األوىل لوجدنا
أهنا أيضا تؤكد استمرار اإلمامة يف األعقاب وأعقاب األعقاب إىل يوم القيامة  ،وهذا ما يتناىف مع
حتديدهم من قبل يف اثين عشر واحدا فقط..
وإن ما يؤكد هذه احلقيقة( :حقيقة عدم حتديد أمساء األئمة من قبل) وتكوين النظرية االثين عشرية يف
القرن الرابع  ،هو عدم معرفة األئمة بالضبط ألمساء خلفائهم  ،كما حدث مع اإلمام الصادق (ع)
الذي أوصى يف البداية إىل ابنه إمساعيل  ،مث أحجم عن الوصية باإلمامة إىل أي أحد من أوالده وترك
األمر غامضا وحلني الوفاة  ،مما أدى إىل تفرق الشيعة االمامية وقول معظمهم – ما عدا اإلمساعيلية
والناووسية – بإمامة ابنه األكرب عبد اهلل األفطح  ،ورمبا لو كان يكتب لعبد اهلل احلياة الطويلة من بعد
الصادق أو كان له أوالد  ،لسارت النظرية االمامية يف أعقابه وأعقاب أعقابه إىل يوم القيامة بعيدا عن
اإلمام موسى بن جعفر  ،كما سارت يف إمساعيل وأبنائه .
وقد أدى عدم معرفة األئمة خللفائهم من قبل ،إىل ظهور نظرية (البداء) – حىت على حسب التفسري
القائل  :بالظهور من اهلل – وذلك لتفسري ظاهرة الوصية لرجل مث العدول عنه بعد موته  ،وقد تكررت
الظاهرة مع اإلمام اهلادي (ع) الذي أوصى إىل ابنه السيد حممد  ،مث عدل عنه إىل ابنه احلسن
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العسكري  ،بعد وفاة أخيه مبكر  ،ولو كان مثة قائمة مسبقة بأمساء األئمة معروفة من قبل ومنذ أيام
الرسول األعظم (ص) لصعب جدا على أبناء األئمة وإخواهنم ادعاء اإلمامة دون املعينني املعروفني ،
ولبعد جدا اختالف الشيعة ميينا ومشاال ،ووقوعهم يف حرية وغموض ..وملا كان هناك أي داع للسؤال
من أي إمام عن اخلليفة من بعده واإلحلاح عليه بشدة يف طلب اجلواب  ،ورفض األئمة اجلواب عادة
إال بالعالمات واإلشارات واملواصفات كقوهلم :إهنا يف األكرب ،مثال  ،وملا مات تالمذة عظام لألئمة
كزرارة بن أعني  ،وهم ال يعلمون من هو إمام الزمان.
وال ميكن أن نفسر ادعاء حممد بن احلنفية وزيد وحممد بن عبد اهلل بن احلسن  ،وأمحد بن موسى بن
جعفر  ،ومجيع أبناء األئمة وإخواهنم وأبناء عمومتهم لإلمامة يف القرون الثالثة األوىل  ،بالعناد واتباع
اهلوى والشهوات وخمالفة أوامر اهلل والرسول وإمهال القائمة احملددة من قبل بأمساء األئمة االثين عشر ..
وهم كانوا على درجة كبرية من التقوى والورع والصالح واجلهاد يف سبيل اهلل.
وأخريا فان عدم ظهور اإلمام الثاين عشر وعدم وجود أدلة كافية وقوية وصحيحة عليه ينسف حكاية
"االثين عشرية" ويعيدنا إىل الوراء للتساؤل يف ما إذا كانت نظرية اإلمامة اإلهلية هي حقا نظرية األئمة
من أهل البيت عليهم السالم؟ أم هي من صنع الفالسفة والغالة واملتكلمني؟
ومن املعروف أن نظرية اإلمامة اإلهلية ترتكز على فلسفة (العصمة) وضرورة اشرتاطها يف اإلمام  ،أي
احلاكم والرئيس واملنفذ للشريعة اإلسالمية  ،وذلك بناء على القول يف اإلطالق لوالة األمر يف اخلري
والشر واحلق والباطل  ،حسبما يقول املتكلمون  ،وخاصة هشام بن احلكم الذي ابتدأ القول بالعصمة.
وهذا ما يسميه املتكلمون  :بالدليل العقلي  ،وهو يف احلقيقة ليس دليال عقليا حبتا وليس دليال فطريا
 ،وإمنا يقوم على تأويل نص معني  ،والقول باإلطالق ورفض النسبية يف الطاعة الواردة يف اآلية الكرمية (
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل أطيعوا الرسول وأويل األمر منكم) وعلى أية حال فقد قال املتكلمون
الذين آمنوا باشرتاط العصمة يف اإلمام بضرورة تعيينه من قبل اهلل بعد ان قالوا بعجز األمة عن اكتشاف
اإلمام املعصوم وعدم إمكانية الشورى ألن تكون طريقا شرعيا النتخاب اإلمام ،وضرورة حصر اإلمامة
يف أهل البيت وانتقاهلا بالوراثة يف ذرية علي واحلسني إىل يوم القيامة.
وقد أول املتكلمون واختلقوا روايات تفيد النصب من الرسول لإلمام علي بن أيب طالب (ع) مث
حصروا اإلمامة يف أوالد احلسني دون أوالد احلسن  ،بال أي دليل مقنع ..مث وقعوا يف مشكلة التعرف
على اإلمام بعد اإلمام  ،خاصة إذا مل يكن يوجد عليه نص واضح  ،كما مل يكن يوجد أي نص من
احلسني على ابنه علي زين العابدين  ،فاخرتعوا نظرية (املعجزة) كطريق إلثبات إمامة هذا أو ذاك،
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وادعى الغالة نزول الوحي واملالئكة على األئمة والتحدث معهم ،وقالوا بنظرية (اجلفر والنكت والنقر
وعمود النور واإلهلام ) وما إىل ذلك  ،وبالرغم من تناقض ذلك مع القرآن الكرمي يف أكثر من موضع ،
من حيث ادعاء علم الغيب الذي ال يعلمه اهلل ومل يعلمه إال بعض رسله  ،ويف بعض األمور فقط ( ولو
كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري).
وإذا ابتعدنا عن نظريات الفالسفة واملتكلمني والغالة ،واستطعنا أن نكشف كذب رواياهتم وزيفها ،
وعدنا إىل أهل البيت (ع) واىل أحاديثهم املتواترة الثابتة يف أمهات كتبنا  ،واليت تنفي العصمة عنهم
وترفض الغلو وحتذر املتكلمني من (الكالم) ومل نؤوهلا تعسفا وعنادا  ،لوجدنا أهنم أقرب إىل نظرية
الشورى القرآنية العقالئية وأهنم كانوا يؤكدون على ضرورة انتخاب اإلمام من قبل األمة ويلعنون من يقوم
باغتصاب األمة أمرها ويتولوهنا من غري مشورة ..
ويكفي لرتجيح نظرية الشورى واإلميان بومهية نظرية النص مرور أكثر من ألف عام من تاريخ األمة
اإلسالمية مع عدم وجود إمام ظاهر معني من قبل اهلل وعدم وجود حل آخر سوى نظرية الشورى ،
عمليا  ،ورمبا ستمضي مئات أو آالف أو ماليني السنني إىل يوم القيامة مع عدم ظهور مصداق واحد
من مصاديق نظرية النص  ..وهذا ما يدعونا إىل التفكري جبدية وإعادة النظر مرة أخرى يف عقائدنا
املوروثة التقليدية ويدفعنا لالجتهاد يف قراءة التاريخ والعقائد على أساس القرآن الكرمي والعقل
واألحاديث الصحيحة الثابتة.
ومن هنا فإين اعتقد أنكم تتفقون معي يف الرأي على ضرورة إطالق لقب "اجملتهد" على من جيتهد يف
العقائد والتاريخ  ،قبل ان جيتهد يف اللغة واألصول والفقه  ،دون من يقتصر على االجتهاد يف املراحل
السطحية األخرية اليت تتأثر سلبا أو إجيابيا باملراحل األوىل األساسية  ،وان إعادة بناء احلضارة اإلسالمية
من جديد يتطلب القيام بعملية اجتهاد كربى أساسية وجذرية يف العقائد واألصول األساسية.
كما أرى أ ن مساحتكم الكرمية مبا عرف عنكم من جد واجتهاد وذكاء  ،أقدر الناس على القيام
بذلك.
وفقكم اهلل ورعاكم وأسألكم الدعاء
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
ولدكم  :أمحد الكاتب
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رسالة رقم 2

دعوة إلعادة النظر في حكم صالة الجمعة

مساحة اإلمام السيد حممد الشريازي حفظه اهلل
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
وبعد فقد تسىن يل خالل السنوات املاضية ان أقوم بإلقاء نظرة على معظم أمهات كتب الفقه الشيعية
خالل ألف عام  ،وان أقارن بني آراء العلماء األعالم فيما يتعلق باجلوانب السياسية واالقتصادية  ..وقد
وجدت أثناء البحث سيادة نظرية " التقية واالنتظار" يف القرون األوىل من (عصر الغيبة) ..وان تلك
الن ظرية كانت حترم وتعطل كل ما يتعلق بالدولة يف (عصر الغيبة) .كما وجدت كثريا من العلماء
املتقدمني واملتأخرين حياولون التملص من تلك النظرية الالمعقولة واملخالفة للقرآن الكرمي والفطرة والواقع
 .وقد توجت حماوالهتم اجلريئة بالقول يف القرون األخرية ..بنظرية والية الفقيه ،واستطاعوا بذلك أن
يعيدوا احلياة للجوانب اجملمدة من القوانني اإلسالمية كقانون الثورة والدولة واألمر باملعروف والنهي عن
املنكر وإقامة احلدود واخلمس وما شابه.
وقد الحظت ان القول بوالية الفقيه تطور تدرجييا مسألة مسألة ومن عامل إىل عامل .ز وقد أثار انتباهي
قولكم ألول مرة يف تاريخ الفقه الشيعي اجلديد  ،بقدرة الفقيه الويل على إعالن اجلهاد االبتدائي ،
خالفا إلمجاع العلماء املمتد منذ أكثر من ألف عام ،واملبين على قاعدة نظرية "التقية واالنتظار".
وقد عززمت بذلك نظرية "والية الفقيه" وتقدمتم هبا خطوة إىل األمام.
واعتقد أن هناك خطوة مشاهبة أخرى حتتاج إىل التنفيذ  ،وهي صالة اجلمعة  ،وهي كما قلتم يف
كتاب (الفقه ) ثابتة بصريح القرآن الكرمي واألحاديث الصحيحة  ،ولكن الذي أدى إىل حترميها أو نفي
الوجوب عنها هو القول بنظرية (التقية واالنتظار) واشرتاط حضور اإلمام العادل  ،أي اإلمام املعصوم ،
أو إذن نائبه اخلاص.
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وقد ظهر هذا الشرط يف القرن اخلامس اهلجري أيام السيد املرتضى والطوسي  ،واعتمد على اإلمجاع
(إمجاع املسلمني) يف اشرتاط إذن اإلمام يف صالة اجلمعة ،وكان عامة املسلمني يقصدون بذلك احلاكم
بصورة عامة.
وقد استورد أصحاب مدرسة التقية شرط اإلمجاع هذا من (العامة) مث أضافوا إليه شرط العدالة مث
فسروا العدالة و(اإلمام العادل) باإلمام املعصوم  ،وملا كان اإلمام العادل (املعصوم) غائبا  ،حسب
النظرية االثين عشرية  ،فقد قالوا بتعطيل صالة اجلمعة يف (عصر الغيبة).
وكان عملهم هذا ج زءا من أعماهلم األخرى اليت عطلوا فيها اجلوانب السياسية املهمة لعدم وجود أو
ظهور اإلمام املعصوم (املهدي املنتظر).
وبالرغم من أن نظرية (التقية واالنتظار) كانت نظرية اجتهادية ظنية وقائمة على تأويالت ألحاديث
ضعيفة  ،فان أصحاهبا قد اعتمدوا عليها لكي يقوموا باجتهاد جديد يف مقابل النص القرآين الصريح
واألحاديث الصحيحة ( كصحيحة زرارة ) ويقولوا بتحرمي صالة اجلمعة أو سقوط وجوهبا.
ولكن حنمد اهلل الذي قيض من اجملتهدين العظام  ،أمثالكم  ،من الذين رفضوا نظرية (التقية
واالنتظار) وقالوا بنظرية (والية الفقيه) وذلك من أجل إحياء الدين وجتديد ما طمس من معامله.
وحسبما أعلم أنكم تقولون بوالية الفقيه املطلقة  ،وهذا ما يعين أنكم تقولون بضرورة اإلمامة يف عصر
الغيبة وال تشرتطون العصمة يف اإلمام املعاصر  ،ومن هنا فقد ختليتم عن اإلمجاع السابق وقلتم جبواز
تصدي الفقيه العادل ملهمة إعالن اجلهاد االبتدائي  ،فلماذا ترتددون أو تتوقفون يف ربط صالة اجلمعة
بالفقيه (اإلمام العادل) ،ال تقولون بوجوهبا بقوة؟
أال تتفقون معي يف الرأي  :بأن املوقف السليب املوروث من صالة اجلمعة ناتج عن نظرية التقية
واالنتظار اخلاطئة واملرفوضة بقوة من قبلكم؟ وأال تعتقدون ان هذه املسالة حباجة إىل مراجعة جديدة؟
واىل مراجعة يف أصول االجتهاد فيها  ،وذلك بالعودة للتمسك بالنصوص الصرحية والصحيحة  ،ونبذ
القياس واالجتهاد بالرأي  ،واالعتماد على االحتماالت التعسفية والتأويالت الباطلة  ،أسوة ببقية
املسائل اليت عطلتها نظرية التقية واالنتظار السلبية ؟
أمحد الكاتب
لندن  25حمرم احلرام 1414هـ

129

 رد الشيرازي على الكاتبومضت أكثر من مخس سنوات على إرسايل الكتاب والرسالة ،دون جواب ،حىت قدمت مطابع بريوت
كتابا بقلم مساحة املرجع الديين األعلى اإلمام السيد حممد احلسيين الشريازي ،حتت عنوان (اإلمام
املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف) صادرا عن مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر ،بريوت ،سنة 1999
وجاء يف مقدمة الكتاب":اإلمام املهدي (عج) نور له حقيقته الكونية ،واملقام التكويين العظيم ،فبيمنه
ترزق املخلوقات بأسرها ،هذا باإلضافة إىل مقامه التشريعي وانه حجة اهلل على األرض ،فكما أن
للشمس مكانتها الكونية ،ولذا إذا مل تكن لساخت األرض ،كذلك اإلمام املهدي املنتظر (ع) ..ولواله
لساخت الشمس أيضا ،حيث ورد أن بوجوده (ع) ثبتت األرض والسماء ،مع أن الشمس مادية
فحسب واإلمام املهدي مادي معنوي معا ،فوجوده يف غيبته لطف ال يستغىن عنه.
والبشرية تنتظر ظهوره لكي ميأل األرض قسطا وعدال بعدما ملئت ظلما وجورا ،وال بد من يوم
يظهر ..وحينئذ تتبدل األرض غري األرض ،فال هي كاألرض احلالية وال هي كاجلنة."..
وبعد أن أعطى هذا الدور اخليايل األسطوري لإلمام املهدي ،دون أن يقدم أي دليل على مزاعمه أو
يستشهد بأي آية من القرآن الكرمي أو أي حديث ولو ضعيف ،قام بتسجيل عنوان جديد يف كتابه هو
(والدة اإلمام (ع) وامسه املبارك) وذكر جمموعة من القصص اليت رواها األولون مثل الصدوق والطوسي
واملفيد حول والدة "اإلمام املهدي" دون أن حيقق فيها أو يذكر رواهتا أو يعلق على االنتقادات اليت
وجهتها للكتب واملؤلفني والرواة ،أبدا ،ولو بنصف كلمة ،وإمنا قال هكذا ":كانت والدة اإلمام املهدي
يف سامراء يف اليوم اخلامس عشر من شهر شعبان سنة 255هـ  .وامسه الشريف وكنيته املباركة نفس اسم
رسول اهلل وكنيته كما ورد يف احلديث .وقالوا" ال جيوز ذكر امسه يف زمن الغيبة ،لكن هذا الكالم غري
متيقن ."..ويف عنوان آخر مشابه (قصة الوالدة املباركة) قال" :قال بشر :أتاين كافور اخلادم فقال :موالنا
أبو احلسن علي بن حممد العسكري يدعوك إليه" مث نقل عن كتاب إكمال الدين للصدوق ،قصة شراء
اجلارية الرومية (مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم) اليت رأت يف املنام النيب عيسى عليه السالم
ومشعون وعدة من احلواريني ،والنيب حممد صلى اهلل عليه وآله ،واإلمام علي وعدد من أبنائه ،وخطبة النيب
حممد هلا من النيب عيسى للزواج من ابنه احلسن العسكري ،مث رؤيتها للسيدة فاطمة الزهراء مع مرمي ابنة
عمران ودعوهتا إىل اإلسالم " .فلما كان يف الليلة القابلة رأيت أبا حممد وكأين أقول له :جفوتين يا حبييب
بعد ان أتلفت نفسي يف معاجلة حبك" ورؤيتها لإلمام العسكري كل ليلة يف املنام ،إىل أن ذهبت مع
اجليش الرومي لقتال املسلمني ووقوعها يف األسر ،وبيعها يف سوق النخاسة ببغداد ،وشرائها من قبل
اإلمام اهلادي.
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والغريب أن السيد الشريازي الذي مل يبذل أقل جهد يف التحقيق والتفكري يف هذه األسطورة
املضحكة ،مل يتجشم عناء ذكر مصادر هذه القصة ورواهتا ،إال ما نبه عليه من نقلها عن كتاب (غيبة
الطوسي) .وكأن ما ورد يف هذا الكتاب أو الكتب األخرى هو وحي منزل ال يأتيه الباطل من بني يديه
وال من خلفه.
وهكذا وبنفس األسلوب نقل رواية أخرى عن (إكمال الدين للصدوق) عن شهادة حكيمة ملولد
(اإلمام املهدي) فقال ":عن حكيمة (عليها السالم) أهنا قالت :كانت يل جارية يقال هلا نرجس."...
وذكر قصة رؤية اإلمام احلسن العسكري هلا وطلبها منها مث محلها دون علمها ،وعدم ظهور أي أثر
عليها ..إىل أن ينقل عن لسان حكيمة:قالت :غيبت عين نرجس ،فلم أرها كأنه ضرب بيين وبينها
حجاب...فرجعت فلم ألبث أن كشف احلجاب الذي كان بيين وبينها ،وإذا أنا هبا وعليها من أثر النور
ما غشي بصري ،وإذا أنا بالصيب ساجدا على وجهه ،جاثيا على ركبتيه ،رافعا سبابتيه حنو السماء وهو
يقول( :أشهد أن ال اله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأن جدي حممدا رسول اهلل ،وان أيب أمري املؤمنني،
مث عدد إماما إماما إىل أن بلغ إىل نفسه ،فقال :اللهم أجنز يل وعدي ،وأمتم يل أمري ،وثبت وطأيت،
وامأل األرض يب عدال وقسطا)".
مث يسرد الشريازي يف الصفحات التالية جمموعة من القصص األسطورية اليت خيجل الكتاب املعاصرون
من ذكرها ،ملا فيها من أساطري عجيبة وغريبة ،مثل والدته من فخذ أمه األمين وليس من رمحها ،وسطوع
نور هائل عند والدته وبلوغه أفق السماء ،وحتليق طيور بيضاء ومسح أجنحتها على رأسه ،وتسليمه
على أبيه ،وأخذه من قبل أحد الطيور إىل جو السماء ،وعودته بعد أربعني يوما وهو صيب ميشي ابن
سنتني ،ومنوه خالل أيام قصرية هبيئة رجل كبري.
ورمبا كان كتاب الشريازي ملخصا سيئا ومشوها لكتب الصدوق واملفيد والطوسي عن اإلمام املهدي،
وأضعف منها بكثري ،ألنه حذف ما يوجد فيها من أسانيد ضعيفة ،ومل يعلق عليها بشيء .ومل يذكر
الدليل الفلسفي (االعتباري) الذي أوردوه يف جمال االستدالل على املوضوع ،والذي قالوا إنه أقوى األدلة
املتوفرة.
وعندما وقع بصري على كتاب الشريازي ،الذي جاء فيما يبدو ردا على كتايب ،قلت إنه ال يتناسب
أبدا مع الذكاء الذي يتمتع به املرجع الكبري ،فهو إما اعرتاف بالعجز ،وإنه رمبا كتبه يف حماولة للتربؤ
مين ،حنت الضغوط اإليرانية اليت اهتمته بعالقة معينة معي ،أو إنه حياول التأكيد على ما توصلت إليه،
من خالل الرد الضعيف ،والضعيف جدا .وإال فان كل من اطلع على الكتاب استغرب من أسلوب
الشريازي يف البحث ،والذي ال يتناسب مع طالب مبتدئ ،فكيف مبجتهد أو مرجع تقليد .خصوصا
وان بني يديه كتاب شامل يرد كل تلك الروايات ،وال بد أن اطلع عليه قبل أن يتعب أنامله يف الرد.
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وال بد هنا من الربط بني هذا الكتاب وبني نظرية الشريازي األصولية وموقفه من املنهج األخباري
احلشوي ،الذي أدى به إىل التعامل مع قضية عقدية أصولية كقضية وجود اإلمام الثاين عشر  ،هبذه
الصورة احلشوية الفريدة.
وقد كان لتلك النوافذ الواسعة  -أو يف احلقيقة  :األبواب الواسعة  -اليت فتحها الشريازي على
األخبار أثر مهم على موقفه من قضية وجود (اإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري) حيث تقبل
كل الروايات والقصص الواردة حول املوضوع  ،دون أي نقد أو متحيص أو دراسة أو مراجعة أو تفكري.
واعتربها من الضروريات اليت ال حتتاج إىل دليل .ولذلك مل يستطيع التمييز بني احلقائق واألساطري
الدخيلة يف الرتاث الشيعي.
 -نص وكالة الشيرازي للمؤلف:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين.
وبعد فإن فضيلة العالمة احلاج الشيخ أمحد الكاتب دام عزه ،وكيل عين يف تصدي األمور احلسبية،
وقبض احلقوق الشرعية،خاصة سهم اإلمام عليه السالم ،وصرف إىل مقدار الثلث يف املصارف
املقررة ،وإيصال الباقي إلينا.
واملرجو منه أن يهتم لنشر اإلسالم وهداية األنام ،ويتصدى لألمور الشرعية بكمال االحتياط الذي
هو سبيل النجاة.
واهلل املوفق املستعان.
حممد الشريازي
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