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نعـــــم … نعـــــم … نعـــــم لالنـتـخـــابــــات
مساحة املرجع الديين ويل أمر املسلمني آية اهلل العظمى
السيد حممود احلسين(دام ظله)

بعــد إعالن االتفــاق بني جملس احلكم وقــوات االحتالل األمريكيــة والــذي

يشـــري إىل تشـــكيل حكومـــة انتقاليـــة وإهناء االحتالل ،حيث حـــدّد شـــهر

حزيران  /عـام  2004م كحـدّ أبعـد لتنفيـذ ذلـك ،رأينـا ومسعنا وسـائل اإلعالم

املرئية واملسموعة واملقروءة احمللية والعربية واألجنبية تغطّي وبشكل غــريب

جدًا خربًا مفاده أنَّ مساحة السيد السيستاني (دام ظلــه) يطلب إجــراء انتخابــات
مجاهريية عامة النتخاب أعضاء احلكومة االنتقالية ،وإضــافةً إىل نقــل اخلرب

بشكل متكـرّر ولعـدّة أيــام ولــوقت كتابــة هــذه الكلمــات ،فلقــد عقــدت
وتعقد ندوات ومناظرات تناقش وحتلّل ما صدر.

فما هو تعليقكم على ذلك ،وما هي دوافع الفتوى وأهدافها ودوافع تلك الضجّة

اإلعالمية الغربية وأهدافها؟
مجع من مقلديكم
بسمه تـعـ ــالـ ـ ــى :

لقد رفضنا وشجبنا وال زلنا نرفض ونشجب االحتالل وما صـدر ويصـدر منـه ،ورفضـنا
ألن المجلس قـد ُع ّي َن من قبـل قـوات االحتالل األمريكيـة،
مجلس الحكم ومـا صـدر عنـه ّ

والحريّــات
وطالبنــا بإقامــة حكومــة إســالمية عادلــة يحفــظ فيهــا جميــع حقــوق اإلنســان
ّ
لجميع أبناء الشعب العراقي وبما ال يتنافى مع الشرع واألخالق ،ويكون هذا تحت واليــة
وواقعا صدقًا وح ًقا ،وفي هذا المقام أُشير
ظاهرا
الفقيه العادل الجامع للشرائط األعلم
ً
ً
إلى بعض األمور وبعض االحتماالت المتصورة:
أولًا :كم ـ ــا رفض ـ ــنا االحتالل وقوات ـ ــه وأفعال ـ ــه وتعيين ـ ــه مجلس الحكم فإنن ـ ــا ن ـ ــرفض
ورشاش ــاته وحراب ــه
ودبابات ــه ّ
االنتخاب ــات ال ــتي تج ــري تحت س ــلطة االحتالل وطائرات ــه ّ
المحرمـات
الحريّـات وانتهـاك
وانتهاكـه لحقـوق الشـعب العـراقي اإلنســانية من مصـادرة
ّ
ّ
والمقدســات واالعتــداء على النســاء واألطفــال والشــيوخ واعتقــالهم وتعــذيبهم ،ونطــالب
ّ
برحيل قوات االحتالل من أرض العراق الحبيب.
ثانيا :لو تنزلنا عن ذلك وعملنا وفق القاعدة القائلـة (مـا ال ُيـدرك ك ـلّه ال ُيـترك ُج ـلّه)
ً
الشرين ،فإننا نـُطالب بانتخابات جماهيرية عامـة عادلـة تكـون تحت إشـراف
وقبلنا بأهون
ّ
الجامعة العربية أو منظمة الدول اإلسالمية أو منظمة األمم المتحدة.
إن مبــنى ومنهج الســيد السيســتاني هــو عــدم التــدخل في
ثال ًثــا :حســب مــا يعلم الجميــع َ ّ
السياس ــة ،ف ــإذا ك ــان م ــا ص ــدر من ــه يمث ــل تغـ ــيير منهج ــه ومبن ــاه وعدول ــه إلى المنهج
والمب ــنى األخالقي الشــرعي اإلســالمي األصــيل ،فهــذا مــا نأمل ــه وهــو حس ــن مــع الثب ــات
واالستمرار.
ونوع ا وبعــد مـا حصــل في عمــوم
ًـ
كم ـًا
ً
رابعا :بعــد ازديــاد العمليــات ضـد قــوات اإلحتالل ّ
مــدن العــراق من عمليــات قمــع وحشــية واعتــداءات ال أخالقيــة وال إنســانية على األرواح
والممتـ ـ ــلكات واألع ـ ــراض وانته ـ ــاك الحرم ـ ــات وج ـ ــرح الكرام ـ ــات ومص ـ ــادرة الحري ـ ــات
عموما بـدأت تتقبـل فكـرة العمليـات وبعض يباركهـا
فإن الجماهير
ً
الشخصية والنوعيةّ َ ،
وبعض آخر يحتضنها ،وإلبعاد الجماهير عن هذا األمـر وعـدم التفاعـل معـه والتـأثر بـه،
ال ب ـ ّـد من إش ــغالهم بش ــيء آخ ــر ،وله ــذا عـ ــمدت ق ــوات االحتالل إلى ط ــرح ه ــذه القض ــية
وتغـطيتها بتلك الصورة.
إن اال ّتفاق الـذي حصـل بين مجلس الحكم وقـوات االحتالل يتمحـور حـول نقـل
خامساّ َ :
ً
الس ــلطة ،وفت ــوى الس ــيد السيس ــتاني واض ــحة في ع ــدم االعـ ــتراض على النق ــاط والبن ــود

المحوريــة بــل هــو ُيسلّ ــم ويق ـ ّـر بالمضــمون المحــوري لكنــه يختلــف في بع ــض القشــور،
أنه يختلف في آلية نقل السلطة ( إن صح التعبير) وهـذا يعـني إقـراره واعترافـه
و ِلنـَ ُقـلْ ّ
وتأييــده لألطــراف الموقعــة على االتفــاق وهي ســلطة االحتالل ومجلس الحكم ،وعليــه
إن خالف ــات س ــماحة الس ــيد السيس ــتاني معهم كالخالف ــات فيم ــا بينهم أي
يمكن الق ــول َ ّ
كالخالفات بين مجلس الحكم وبين سلطة االحتالل وكالخالفــات بين أعضــاء مجلس
الحكم أنفس ـ ــهم وكالخالف ـ ــات بين األقط ـ ــاب السياس ـ ــية أو العـ ـ ــسكرية التابع ـ ــة لق ـ ــوات
اإلحتالل األمريكية.
وبع ــد التغطي ــة اإلعالمي ــة الكب ــيرة الكثيف ــة الس ــتقطاب أنظ ــار الع ــالم نح ــو قطب واح ــد
عمومـ ا وفي المجتمــع
واعتبــاره المم ّثــل الشــرعي الوحيــد الفريــد في الســاحة العراقيــة
ً
الشــيعي خصو ًص ـا الــذي يمثــل الغالبيــة العظمى للشــعب العــراقي وحصــر ذلــك بمرجعيــة
أن المراد من ذلك إعطـاء إشـارة للمجتمـع العـالمي
السيد السيستانيّ ،
فإنه يحتمل القول َ ّ
ـأن الغالبيــة العظمى من الشــعب العــراقي تقـ ّـر بــاالحتالل وســلطته ومــا يصــدر عنهــا من
بـ َ ّ
أن ممثلهم (حسب الفرض) أي سماحة السيد السيستاني يقـ ّـر
أقوال وأفعال على اعتبار َ ّ
بذلك.
إن وس ــائل اإلعالم العالمي ــة ح ــتى األمريكي ــة ب ــل العدي ــد من مس ــؤولي س ــلطات
ساد ًسـ ـاّ َ :
االحتالل ص ــارت تس ــتعمل مص ــطلح المقاوم ــة على العملي ــات ال ــتي تحص ــل في الع ــراق،
وهذا له أبعاد كثيرة وعميقة يعرفها المختصون ،وهنا يحتاج المحتلـون إيقـاف انتشـار
حالـة المقاومـة وتأثيرهـا واسـتفحالها في جميـع شـرائح المجتمـع العـراقي ،ولهـذا علينـا
أن نعمل بج ٍـد من أجـل اسـتقطاب الشـريحة األكـبر من الشـعب العـراقي نحـو خـط بـارد
غــير متفاعــل مــع الجمــاهير ومصــالحها الخاصــة والعامــة بــل يضــمن مصــالح المحتلين
اآلنية والمسـتقبلية ،فطـرحت سـلطات االحتالل ومن يسـير في فلكهـا هـذه القضـية بهـذه
الص ــورة وبه ــذا الحجم إللف ــات س ــواد الن ــاس من العراق ــيين ممن يت ــأثر به ــذه الزوبع ــة
الحركيـة والثوريّـة والتحرريّـة
اإلعالمية إلفـاتهم إلى تلـك المرجعيـة الـتي أعطت صـفة
ّ
ظاهرا وفي وسائل اإلعالم فقط ،وبالتالي التـأثير على من يتـأثر
والتفاعل مع المجتمع
ً
المرجعي ــة
أن خ ــط
بمث ــل ه ــذه الزوبع ــة اإلعالمي ــة ،ويزي ــد من درج ــة ه ــذا االحتم ــال َ ّ
ّ
المذكور قد تعرض لالنتقادات الكثيرة وعلى كافة المستويات لمواقفه غير اإليجابيـة
بل السلبية في هذه المرحلة كما هو الحال في مرحلة النظام البعثي البائد.

سابعا :بعـد الضربات العـديدة الموجـعــة الـتي تعــرضت لهـا قــوات االحــتالل ،وخــاصة في
ً
السـ ــني)  ،ب ــدأ
المناطـ ــق الـتـ ــي ت ّ
ُـسمـ ــيها أمريك ــا والعـ ــديد من وس ــائل اإلعالم بـ ــ (المثلث ُ ّ
العدي ــد من المس ــؤولين األمريك ــان وللتخفي ــف من تل ــك الض ــربات وتقليله ــا التص ــريح
للسـنة في الحكم واتخاذ القرارات وتحديـد المناصـب
بإمكانية إعطاء دور رئيسي أكبر ُ
والمسـؤوليات ،ويحتمـل أن يكـون مثـل هـذا األمـر قـد أثـار حفيظـة بعض أعضـاء مجلس
الحكم ومرجعيـة السـيد السيسـتاني وأقطابهـا ،بعـد التفـاتهم إلى الغــدر األمـريكي باتخـاذ
مثـل هـذا القـرار الـذي يسـتتبع عـودة أقطـاب وأعـوان عديـدة للنظـام السـابق والـذي يـؤدي
ب ــدوره إلى عملي ــات تص ــفية حس ــابات م ــع الجه ــات ال ــتي تعـ ــتقد أنه ــا الس ــبب في دحره ــا
وإســقاطها بالتعــاون مــع قــوات االحتالل ،فيكــون أعضــاء مجلس الحكم ومرجعيــة الســيد
ـإن مثــل هــذا
السيســتاني وأقطابهــا مشــمولين بعمليــة التصــفية المتوقعــة ،وبالتأكيــد فـ َ ّ
التحفـظ لضـمان
األمر الخطير يدعو السيد السيسـتاني إلى إصـدار مثـل هـذه الفتـوى أو
ّ
عدم رجوع أعدائهم عن طريق التع ــيين أو االختيار األمريكي.
أن مــا حصــل ُيــراد بــه إشــغال الشــعب العــراقي المظلــوم بــأمور
ثام ًنا :ويمكن أن نتصــور َ ّ
شــكلية مؤجلــة عن األمــور األساســية اآلنيــة بــل أبســط مفــردات المعيشــة الضــرورية من
أزمــات اجتماعيــة واقتصــادية وصــحية ونف ــسية يمـ ّـر بهــا الشع ــب الع ــراقي كعــدم األمن
واإلره ــاب وس ــوء العـ ــناية الص ــحية وفق ــدان ف ــرص العم ــل والم ــاء والكهرب ــاء والوق ــود.
فالمدن العراقية تعيش حالة حرب وآثارها بصورة حقيقية من إطالق نار وقصف جـوي
وبـ ّـري وأرتــال ع ــسكرية وطــائرات مقاتلــة واعتقــاالت مســتمرة حــتى في صــفوف النســاء
والشيوخ واألطفال إضافة إلى إزهاق األرواح البريئة المستمر والمتواصل.
إضــافة لمــا ســبق يحتمــل أن يكــون إشــغالًا للنــاس وإبعــادهم عن الكارثــة الكــبرى من بيــع
وسماء وشع ًـبا وثروات مختلفة.
وماء
أرضا
العراق ً
ً
ً
أن المكــر والخــداع
تاسـ ًـعا :مــع الــوعي والحــذر ستـك ــشف لنــا األيــام حقيقــة األمــر ،وهــل َ ّ
س ــيفعل فعـ ــله من إج ــراء مس ــرحية انتخاب ــات ش ــكلية وص ــورية أو غيره ــا من إج ــراءات
ـط ف ـُـالن
ويحـ ّ
فيرفــع فالن والجهــة الف ـُـ النية ُ
تحـق ــق األغــراض الســابقة أو الع ــديد منهــاُ ،
والجهة الفالنية ويشغل الناس بشيء ويمرر شيء آخر واهلل العالم بحقيقة األمر.

وفـ ـ ــي الـخ ـ ـت ــام:
نــذكر بأننــا نــرفض االحتالل ومــا يصــدر عنــه ونطــالب المحتلين بالرحيــل عن بلــدنا
وعراقن ــا الح ــبيب ،وك ــذلك ن ــرفض االنتخاب ــات تحت ن ــيران وح ــراب المحتلين ،كم ــا
ن ــرفض األشــخاص الــذين تخت ــارهم وتع ـ ّـينهم ســلطات اإلحتالل ،وإذا قبلنــا االنتخاب ــات
فإننا نطالب أن تكون تحت إشراف الجامعة العربية أو منظمة الدول العربيــة أو منظمــة
الدول اإلسالمية أو منظمــة األمم المتحدة.

السيد احلسين
 6مجادى األوىل1424/هـ
 /6متوز2003/م

