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 اإلهداء:

- إىل اإلخوة املسيحيني وغريهم من األقليات يف عراق احلضارات..

- إىل الباحثني عن اآلثار اإلنسانية يف الشريعة اإلسالمية..

- إىل أرواح الشهداء اليت بذلت أرواحها ألجل هذه القضية..

- إىل مساحة املجاهد السيد علي احلسيين السيستاينK.. إىل 
تلك الروح األبوية األبية.. 

تأريخ  عن  تبحث  وهي  قرون  بعد  ستأيت  اليت  األجيال  إىل   -
املرجعية وما قدمته للبشرية..

أهدي هذه السطور



�ُقْل َيا أَْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا 
ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم 

أَلَّ َنْعبَُد ِإلَّ اهللَ َوَل نُْشِرَك ِبِه َشْيًئا 

ِخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا أَْرَباًبا  َوَل َيتَّ

ْوا َفُقْولُْوا  ِ َفِإْن َتَولَّ ِمْن ُدوِن اهللَّ

ا ُمْسِلُمون� ٱْشَهُدْوا  ِبأَنَّ

سورة آل عمران: اآلية 64 



     مقدمة الناشر
بسم اهلل الرمحن الرحيم

األنبياء  خامت  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
الطيبني  آله  وعلى  العاملني،  إله  وحبيب  حبيبنا  واملرسلني، 

الطاهرين، وبعد..

بات من الواضح جلميع العقالء واملجتمع اإلنساين أمجع  املواقف 
احلكيمة ملرجع األمة الكبري مساحة آية اهلل العظمى السيد علي 
املتراص  املجتمع  صناعة  اىل  اهلادفة   ،  K السيستاين  احلسيين 
الواعي وسّد الثغرات اليت يتربصها األعداء. وكان من هنجه املبارك 
واحترام معتقداهتم،  اآلخرين،  واحترام  والتطرف  الطائفية  نبذ 
سيد  قول  عينيه  نصب  واضعًا   العظام أجــداده  سرية  متبعًا 
الوصيني أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  في الناس: )...إما 
أخ لك يف الدين، وإما نظريك يف اخللق، ...( فمن كان مسلمًا فهو 
وتتساوى حقوقهم  دماؤهم  تتكافؤ  أخوة  واملسلمون  الدين،  أخ يف 
فتقتضي  اخللق،  يف  نظريك  فهو  املسلم  غري  وأما  وواجباهتم. 
واحترام  كرامتهم  على  واحلفاظ  معامالهتم،  وحسن  رمحتهم 

آرائهم وافكارهم. 

ومن خالل استقبال مساحته لرئيس الكنيسة الكاثوليكية، البابا 
فرنسيس، عرب مساحته عن مدى قيمة الرسالة اإلسالمية األخالقية 
السامية اليت تنطق باملودة والتآخي بني الناس والتعايش السلمي 
وإعمار األرض وإصالحها. وألمهية هذا اللقاء وأثره يف التعايش 
السلمي، والعتدال، والوسطية، وبُغَية توثيق هذا احلدث التارخيي 
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الذي يعترب لقاء القمة بني زعامة املسلمني الشيعة والكاثوليك، 
بادرت األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة إىل طباعة الكراس 
ونشره بعد أن بذل األخ املوفق الشيخ عماد الكاظمي جهده يف مجع 

البيانات واإلفتاءات اخلاصة هبذا املوضوع. 

نسأل العلي القدير أن يوفق اجلميع خلدمة اإلنسانية وسعادهتا، 
واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خري األنام حممد 

وآله األعالم.  

األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

آله  وعلى  األمني،  النيب  على  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
الطيبني الطاهرين.

إنَّ املرجعية الدينية وعلى مدى تأرخيها كانت هلا مواقف واضحة 
جلية صرحية يف التعامل باحلسىن مع غري املسلمني من الديانات 
على  واحلفاظ  املسلمني،  بالد  يف  يعيشون  والذين  ــرى،  األخ
أهم  من  ذلك  وكان  عنهم،  والدفاع  حقوقهم،  ورعاية  ممتلكاهتم، 
مواقفها يف التعايش السلمي، واحلفاظ على األقليات من الديانات 
الضوء  أْن أسلط  السطور  )1(. وأحاول يف هذه  كاملسيحية وغريها 
على صفحات مشرقة يف بيان أمهية احلفاظ على السالم واألمان 
يف ُكلِّ الظروف اليت تعيشها األمة، وما يف ذلك من حفظ احلقوق 
من الضياع والحنراف عن املسار الذي جاءت به الشريعة املقدسة، 
وهي رسالة مهمة إىل اآلخرين ملعرفة عظمة التشريع اإلسالمي 

يف مجيع جمالت احلياة.

اإلنساين  الــدور  ذلك  تؤكد  معينة  أمثلة  ذلك  بيان  يف  ونذكر 
للمرجعية الدينية، وما كانت توصياهتا إىل املؤمنني يف ذلك، من 

)1( وهناك اأمثلة متعددة يف ذلك �سدرت عن ال�سيخ حممد تقي ال�سريازي �وغريه على �سبيل 
املثال عند قيام ثورة الع�سرين عام 1920م قبل اأكرث من مئة عام �سد االحتالل الربيطاين 
واأعرا�سهم.  واأموالهم  اأنف�سهم  و�سيانة  امل�سلمني،  غري  على  احلفاظ  يف  وتوجيهاته  للعراق، 
عماد  ال�سيخ  د.  العراقية،  الدولة  بناء  يف  ودوره��ا  الدينية  املرجعية  ينظر:  للتف�سيل 

الكاظمي.   
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خالل ٱستعراض بعض ما ورد عن املرجعية الدينية لسماحة السيد 
السيستاينK يف حق كيان داعش اإلرهايب عام  علي احلسيين 
ما  عام 2003م، وهو  البعثي  النظام  بعد سقوط  قبله  وما  2014م، 

يؤكد وحدة منهج املرجعية الدينية جتاه قضايا األمة.

فلقد كانت ملواقف مساحة السيد علي السيستاين وفتاواه وبياناته 
آثار كبرية يف احلفاظ على املجتمع من الهنيار التام، بعد الحتالل 
احلفاظ  خبصوص  عنه  صدر  وما  2003م،  عام  للعراق  األمريكي 
على حقوق املسلمني والتعايش السلمي بصورة عامة، وحقوق غري 
املسلمني واألقليات بصورة خاصة، فكان منهجه جليًّا يف ذلك، بل 
وما يصدر عن وكالئه وممثليه. وأحاول ذكر أمثلة عشرة جتعلنا 
أمام صورة مشرقة لتلك املواقف، يكتبها التأريخ بأحرف من نور، 
وسيتم ذكرها على وفق تسلسل تواريخ صدورها، ٱعتماًدا على أهم 
املصادر اليت وثقت هذه املرحلة، وهو كتاب )النصوص الصادرة عن 
مساحة السيد السيستاين K يف املسألة العراقية( للحاج حامد 
 Kاخلفاف، فضاًل عن املوقع الرمسي لسماحة السيد السيستاين

على اإلنترنت.

الباحثني  أمام  املجال  تفسح   )1( إجيازها  الصفحات على  إنَّ هذه   

)1( متت اإعداد هذه ال�سفحات -على عجالة- قبل زيارة مرجع الكني�سة الكاثوليكية للعامل يف 
اإىل  وتوجهه  2021/3/8م،   -5 للمدة  العراق  اإىل   )Franciscus فرن�سي�س  )البابا  الفاتيكان 
مدينة النجف االأ�سرف للقاء �سماحة املرجع الديني االأعلى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين
اأ�سهر منها،  اأنَّ الزيارة قد مت االإعالن عنها قبل  K يوم ال�سبت 2021/3/6م، فعلى رغم 
ولكن مل تكن فكرة كتابة هذه ال�سطور يف َرْوِعي، اإال قبل ليلتني من قدومه، اإذ كان االإعالم 
العاملي يتحدث عن هذه الزيارة التاأريخية، واحلكومة العراقية تتهياأ لذلك، فقررت كتابة 

ذلك واإهداءها اإىل الباحثني؛ لتكون وثيقة تاأريخية عن مواقف املرجعية. 



يف الدفاع عن املسيحيني وغريهم من الطوائف واألقليات

9

لدراسة تفصيلية عن هذه املواقف اليت تنبثق عن تعاليم الشريعة 
اإلسالمية املقدسة يف حفظ كرامة اإلنسان، والدعوة إىل الحترام 
جتمع  اليت  املشتركات  أساس  على  مجيًعا  الديانات  بني  املتبادل 
الدينية  املرجعيات  وإىل  كله،  العامل  إىل  رسالة  ذلك  ويف  بينهم، 
على  واحلفاظ  السلمي،  التعايش  إىل  الدعوة  بضرورة  املختلفة 
املشتركات والنطالق منها، وترك الختالفات اليت حياول األعداء 
تفريق الشعوب على أساسها. وسوف يرى الباحث يف هذه األمثلة 
اليت تضمنتها هذه الصفحات أمثلة إنسانية ناصعة للحفاظ على 
األخرى،  الشعوب  إىل  درًسا عمليًّا  لتكون  العراقي؛  الشعب  وحدة 
يف أمهية مواجهة هذه الصعوبات اليت متر هبا تلك البلدان اليت 
اليت  الصفحات  هذه  كانت  وملَّا  خمتلفة،  وقوميات  ديانات  تضم 
غ  أعددهتا آنذاك ونشرهتا على صيغة كتاب إلكتروين، وبعد التفرُّ
لطباعتها اآلن يف كتاب أحاول أْن اذكر يف امللحق بعض ما يتعلق 
بزيارة بابا الفاتيكان؛ ألمهية ما برز عنها، وتوثيًقا لذلك، وما فيه 
من آثار مهمة للباحثني يف املستقبل، فضاًل عن املواقف املهمة اليت 
صدرت عن هذه الزيارة اليت تؤكد دور املرجعية يف احلفاظ على 

كيان األمة وشعوهبا.

ق اجلميع للسري على   أسأله تعاىل أْن يتقبلها بأحسن قبوله، ويوفِّ
هذا النهج الذي حيفظ كرامة األمة يف حمنتها. 

       

                            عماد الكاظمي

                                         الكاظمية املقدسة

                                      اخلميس 6 ذو القعدة احلرام 1442ه

                                          17 حزيران 2021م
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املواقف التاأريخية الع�سرة
 للمرجعية الدينية

من   Kمساحته مكتب  إىل  موجه  سؤال  جواب  أوًل:   *
جملة )دير شبيغل( األملانية، ضمن أسئلة متعددة: 

إقامة حكم ديين  َمْن يتخوَّف من  ))7- هنالك   :)1( ومما ورد فيه 
فة  متطرِّ تصرحيات  ضوء  يف  حقوقها،  بعض  من  األقليات  حيرم 
من قبل البعض, والعتداءات على حياة وممتلكات عراقيني من 
طوائف خمتلفة من دون مربر, فهل  هنالك ما يربر تلك املخاوف، 
بالنسبة للمسيحيني والطوائف  اآلن  ُكلُّ شيء كما هو  أم سيبقى 

األخرى؟((.

فكان اجلواب مبا يأيت:

ل  العراق  يف  الرئيسة  والجتماعية  السياسية  القوى  ))ج7/إنَّ   
تدعو إىل قيام حكومة دينية, بل إىل نظام حيترم  الثوابت الدينية 
ما  وأما  واملساواة....  والعدالة  التعددية  مبدأ  ويعتمد  للعراقيني، 
أمٌر  فهو  املسلمني،  غري  على  العتداءات  بعض  من  أحياًنا  يقع 
الشرطة  قوات  متكني  بعد  عليها  القضاء  وسيتم  متاًما،  مرفوٌض 

واملحاكم من أداء مهامها بصورة كاملة((.

إنَّ اجلواب واضح البيان والدللة على رفض هذا املنهج الذي قد 

)1( الن�سو�س ال�سادرة عن �سماحة ال�سيد ال�سي�ستاين K يف امل�ساألة العراقية، حامد اخلفاف 
�س102.  وهي ع�سرة اأ�سئلة. 



يف الدفاع عن املسيحيني وغريهم من الطوائف واألقليات

11

مباشرة،  النظام  سقوط  بعد  املسلمني  غري  على  بعٌض  به  يقوم 
وهو مما ل تقبل به املرجعية، بل إنَّ أصل الدعوى يف قيام حكومة 
دينية اآلن يف العراق، ويف مثل هذه الظروف اليت مير هبا ليس 
من أولويات القوى السياسية والجتماعية اإلسالمية، بل األساس 
يف ذلك هو حفظ وحدة العراقيني، ضمن حكومة عراقية مستقلة، 
حتترم ما يؤمن به العراقيون كما يف صريح اإلجابة على السؤال، 
ل  الذين  بعض  قبل  من  تصدر  اليت  الفردية  األفعال  تلك  وأما 
العامــة  الفوضى  ضمن  تقع  فهي  املسلمني،  غري  حقوق  يراعون 
كان  حيث  مباشــرة،  للبلد  األمريكي  الحتالل  بعد  كانت  اليت 
مرور  بعد  أي  1424ه(  ذو احلجة   24( األسئلة  هذه  توجيه  تأريخ 

عشرة أشهر تقريًبا من بداية الحتالل 

وسقوط النظام.
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* ثانًيا: بيان للمرجعية الدينية.

كنائس  ٱعتداءات على  بعد  ا  بياًنا خاصًّ الدينية  املرجعية  أصدرت 
األعمال  مسلسل  ))يف   :)1( نصه  كان  واملوصل  بغداد  يف  وقعت 
وحدته،  وتستهدف  العزيز،  العراق  يشهدها  اليت  اإلجرامية 
يف  املسيحية  الكنائس  من  عدد  ُض  تعرُّ وٱستقالله،  وٱستقراره، 
عشرات  سقوط  عن  أسفرت  آمثة،  ٱعتداءات  إىل  واملوصل  بغداد 
ائها  َجرَّ من  تضرر  كما  وجريح،  قتيل  بني  األبرياء  الضحايا  
الكثري من املمتلكات العامة و اخلاصة. وإننا إذ نشجب وندين هذه 
اجلرائم الفظيعة، ونرى ضرورة تضافر  اجلهود، وتعاون اجلميع  
يف سبيل وضع حد لالعتداء على العراقيني، وقطع دابر املعتدين، 
نؤكد على وجوب ٱحترام حقوق املواطنني املسيحيني، وغريهم من 
األقليات الدينية، ومنها حقهم يف العيش يف وطنهم العراق يف أمن 
وسالم. نسأل اهلل العلي القدير أْن جينِّب العراقيني مجيًعا من ُكلِّ 
سوء ومكروه، وينعم على هذا البلد العزيز باألمن والستقرار، إنه 

مسيع جميب((. )15/ج1425/2ه    2004/8/2م(

إنَّ البيان واضح الدللة يف تأكيده مدى دفاع املرجعية الدينية عن 
العتداء  وٱستنكار  املسيحيني خاصة،  املسلمني، ومن  حقوق غري 
على دور العبادة اخلاصة هبم، وٱحترام شعائرهم، وكذلك غريهم 
ُكلِّ  من  عليهم  احلفاظ  أمهية  وتوِجب  األخــرى،  األقليات  من 
التام جلميع  ٱعتداء، بل بذل اجلهود من أجل حتقيق الستقرار 
العدو  أمام  املجال  فسح  وعدم  املختلفة،  وطوائفه  الشعب،  أبناء 
ٱختالف  خالل  من  العراقي  الشعب  وحدة  تفتيت  إىل  الولوج  يف 
من  احلذر  مدى  على  يتوقف  كله  وهذا  قومياهتم،  أو  دياناهتم، 

)1( الن�سو�س ال�سادرة �س127. 
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هذه املؤامرات اخلبيثة اليت خيطط هلا األعداء، الذين حياولون 
البلد، وإجياد املربرات  الديانات املختلفة يف  الفتنة بني  زرع بذور 
اليت متنحهم حق البقاء بدواٍع واهية، ومنها احلفاظ على حقوق 
األقليات اليت تصادرها األكثرية، أو غري ذلك مما يبيح هلا البقاء، 
الذين مل يسمحوا  والوطنيني  املؤمنني  كله غري خاٍف على  وهذا 
أداة للفرقة املجتمعية والعتداءات  أْن تكون  ملثل هذه املخططات 
قبل  من  املخططات  هلذه  التام  الوعي  على  قائم  وهذا  املتكررة، 
العراقيني أنفسهم على ٱختالف دياناهتم وقومياهتم؛ لذلك كانت 
اليقظة  إىل  وتدعو  املؤامرات،  لتلك  تتصدى  الدينية  املرجعية 
واحلذر من آثارها، وتظهر للناس أمهية العيش السلمي والوحدة، 

ونبذ الختالفات. 
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الديانات  رؤساء  مع  الدينية  املرجعية  عالقة  ثالًثا:   *
األخرى.

ا عند وفاة احلرب األعظم  لقد أصدرت املرجعية الدينية بياًنا خاصًّ
الفاتيكان،  بابا  الثاين«  بولس  »يوحنا  الكاثوليكية  للكنيسة 
أمني سر حاضرة  أجنلو سودانو  الكاردينال  ))غبطة   :)1( فيه  جاء 
يكم وسائر أتباع الكنيسة الكاثوليكية، بوفاة  الفاتيكان املحترم. نعزِّ
احَلرب األعظم  يوحنا بولس الثاين بابا الفاتيكان, الذي أدى دوًرا 
متميًِّزا يف خدمة قضايا السالم، والتسامح الديين, وحظي بذلك 
باحترام الناس من خمتلف امللل واألديان. إنَّ البشرية اليوم بأمس 
احلاجة إىل العمل اجلاد والدؤوب -ولسيما من الزعامات الدينية 
والروحية- لتثبيت ِقيم املحبة والتعايش السلمي، املبين على رعاية 
واملناهاج   األديان  خمتلف  أتباع  بني  املتبادل  والحترام  احلقوق 
بأيدي اجلميع إىل ما  أْن يأخذ  القدير  العلي  الفكرية. نسأل اهلل 
فيه صالح اإلنسانية وسعادهتا, ونتمىن لكم ولسائر  املسيحيني يف 

العامل اخلري والسالم(( . 

)25/صفر/1426ه  5/نيسان/2005م(

إنَّ يف البيان صورة واضحة ألمهية التواصل بني الديانات املختلفة، 
وأهداف  املشتركة من جهة،  اإلنسانية  باملبادىء  التذكري  وضرورة 
الشرائع السماوية من جهة أخرى، وأمهية الدعوة إىل ذلك، وبذل 
تثبيت  إىل  تؤدي  معينة،  مبادىء  حتت  البشرية  لتوحيد  اجلهود 
ِقيم املحبة والتعايش السلمي، وتعزية املرجعية فيه بُعد كبري يف 
حتقيق تلك األهداف السامية، اليت تسد الذرائع جتاه أعداء الدين 

)1( الن�سو�س ال�سادرة �س140. 
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وغريهم، فضاًل عن الدعوة اجلادة إىل احلوار اإلنساين، وتطبيق 
ما  وهذا  وكرامته،  اإلنسان  حفظ  إىل  الداعية  الشرائع  مفردات 
يراه الباحث جليًّا يف مناسبات متعددة حتاول املرجعية من خالهلا 
التذكري والدعوة إىل هذا املنهج؛ ألمهيته يف حياة األمة، وبقائها 

موحدة.
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* رابًعا: بيان املرجعية الدينية بعد اعتداءات وتفجريات.

أصدرت املرجعية الدينية بياًنا تفصيليًّا بعد ٱعتداءات وتفجريات 
سلسلة  يف  الضحايا  وسقوط  األبرياء،  املواطنني  على  فظيعة 
الرمحن  اهلل  بسم   :)1( فقراته  بعض  يف  جاء  مستمرة،  تفجريات 
ِنْعَمَة  َوٱْذُكُرْوا  ُقْوا  َتَفرَّ َوَل  َجِمْيًعا  اهلِل  ِبَحْبِل  �َوٱْعَتِصُمْوا  الرحيم 
ِبِنْعَمِتِه  َفأَْصَبْحُتْم  ُقلُْوِبُكْم  َبْيَن  َف  َفأَلَّ أَْعَداًء  ُكْنُتْم  ِإْذ  َعَلْيُكْم  اهلِل 
أتابع  وأملًا،  حزًنا  يعتصر  بقلٍب  العظيم،  العلي  اهلل  ِإْخَواًنا�صدق 
من  يوميًّا،  املظلوم  العراقي  الشعب  أبناء  له  يتعرض  ما  أنباء 
مما  ومتثياًل،  وقتاًل  خطًفا  وتفجرًيا،  ترويًعا  وٱعتداءات،  مآٍس 
جمافاهتا  ومدى  وفظاعتها،  بشاعتها  وصف  عن  الكلمات  تعجز 
لُكلِّ القيم اإلنسانية، والدينية والوطنية. ولقد كنت -منذ األيام 
األوىل لالحتالل- حريًصا على أْن يتجاوز العراقيون هذه احلقبة 
العصيبة من تارخيهم، من دون الوقوع يف َشَرك الفتنة الطائفية 
الشعب،  هذا  وحدة  يهدد  الذي  اخلطر  ِعظم  مدرًكا  والعرقية، 
ومتاسك نسيجه الوطين يف هذه املرحلة.... إنين أكرر اليوم ندائي 
إىل مجيع أبناء العراق الغيارى من خمتلف الطوائف والقوميات 
الذي يهدد مستقبل بلدهم، ويتكاتفوا يف  َيعوا حجم اخلطر  بأْن 
واحلوار  باملحبة  وٱستبداهلما  والعنف،  الكراهية  بنبذ  مواجهته 
يتعرضون  ملن  وأقول  واخلالفات....  املشاكل  كافة  حللِّ  السلمي، 
بالسوء واألذى للمواطنني غري املسلمني من املسيحيني والصابئة 
وغريهم، أما مسعتم أنَّ أمري املؤمنني عليًّا8 بلغه أنَّ ٱمرأة غري 
عون اإلسالم وأرادوا ٱنتزاع حليِّها،  مسلمة تعرَّض هلا بعض َمْن يدَّ
كاَن به  أسًفا ما  أنَّ ٱمرًءا مسلًما ماَت من بعِد هذا  فقال8: »لو 

)1( الن�سو�س ال�سادرة �س160-158.
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ملوًما، بل كان به عندي جديًرا«, فلماذا تسيئون إىل إخوانكم يف 
اإلنسانية وشركائكم يف الوطن؟ أيها العراقيون األعزاء إنَّ اخلروج 
من املأزق الذي ميرُّ به العراق يف الظروف الراهنة يتطلب قراًرا 
ا كان، ووقف العنف  من ُكلِّ الفرقاء برعاية حرمة الدم العراقي، أيًّ

املتقابل بكافة أشكاله....((. )22 مجادى اآلخرة 1427ه(

إنَّ ما ورد من كلمات صادرة من املرجع األعلىK واضحة البيان ملا 
مير به من أمل وأذى بسبب ما يصيب به مجيع العراقيني من تكرار 
اإلرهابيني  قبل  اليت تصدر جتاههم، من  الوحشية  األعمال  تلك 
الفرصة  وإجياد  العراق،  يف  العام  الوضع  إرباك  يريدون  الذين 
املناسبة لقتل أكرب عدد من الناس، وجعل قوات الحتالل يف مأمن 
من املطالبة بإخراجها؛ لوجود دوافع مؤكدة لبقائها؛ لذلك كانت 
املرجعية على يقظة تامة من تلك املخططات اخلبيثة اليت تبغي 
القرآن  التمسك مبنهج  الشعب، وأمهية  أبناء  الوحدة بني  تفتيت 
الكرمي الداعي إىل العتصام بالدعوة اإلهلية والوحدة �َوٱْعَتِصُمْوا 
ُقْوا�  فهو احلل األمثل لدفع تلك الشرور  ِبَحْبِل اهلِل َجِمْيًعا َوَل َتَفرَّ
اليت حتيط بالبلد، ويبث املرجع ما يؤذيه ويعانيه ملا يصيب مجيع 
فهو  قوميتهم،  أو  طائفتهم،  أو  ديانتهم،  عن  فضاًل  الشعب،  أبناء 
على  يؤكد  بل  متعددة،  مشتركة  أخرى  أُسس  على  معهم  يتعامل 
فهو  اجلميع،  بني  السلمي  والتعايش  والتعاون  التكاتف  وجوب 
اإلرهابيني  أمام  الذرائع  لسد  به؛  التمسك  من  بد  ل  الذي  األمر 
ومن يدعمهم ماديًّا ومعنويًّا من أعداء العراق يف حتقيق غاياهتم، 
فما  والتضحيات مبكتسبات معينة،  التنازلت  ذلك  كان مثن  وإْن 
نبذ  )ويتكاتفوا يف مواجهة  أبوي حيث يقول:  أعظمه من خطاب 
فهذه  السلمي(،  واحلوار  باملحبة  وٱستبداهلما  والعنف،  الكراهية 
الكلمات لسماحة السيدK هي اليت أوقفت سفك دماء األبرياء، 
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بل غدت دعوة عاملية للتعايش السلمي بني أبناء الوطن الواحد )1(. 

ويذكِّر مساحته حبقوق املسيحيني وغريهم يف حقوقهم الطبيعية 
عليهم،  العتداء  عدم  وضرورة  بلدهم،  يف  وأمان  بسالم  بالعيش 
مهمـة  تأرخييـة  بواقعـة  ر  ويذكِّ بل  وحقوقهم،  كرامتهم  وحفظ 
وردت فـي ذلك عن سيد الوصيني علي بن أيب طالب8، ويف ذلك 

كمال احلرص يف املحافظة عليهم.

املصادقة  إىل  كلهم  الفرقاء  بدعوة  اإلنسانية  وصاياه  خيتم  مث 
التعهد فيها على أمر مهم وأساس وهو  إنسانية، يتم  على وثيقة 
)حرمة الدم العراقي( فهذا هو اجلامع املشترك بني اجلميع، ول 
بد للجميع من السعي إىل احلفاظ عليه، وصيانته من ُكلِّ إساءة 
وٱعتداء، فالبلد بلد اجلميع، وعليهم تقع مسؤولية احلفاظ عليه 

من األخطار الداخلية واخلارجية.   

للعراق  االأمريكي  بداية االحتالل  منذ  الدينية  للمرجعية  الثابت  املنهج  كان هذا هو  لقد   )1(
متعددة،  ل�سنوات  كانت  التي  والفو�سى  والقتل  االإره��اب  حيث  اليوم،  هذا  اإىل  2003م  عام 
امل�سلمة  العاملية غري  ال�سخ�سيات  به وذكرته  اٱعرتفت  ما  الكامل، وهو  االإن�ساين  املنهج  وهذا 
يف االإعالم جتاه املرجعية الدينية، فمن كلمات البابا التي ن�سرتها اأغلب و�سائل االإعالم بعد 
متوا�سع  رجل  احلكيم..  العظيم  اهلل  رجل  ))اإنه  قوله:  ال�سي�ستاين  ال�سيد  ب�سماحة  لقائه 

حكيم.. �سعرت بالفخر عند مقابلة املرجع ال�سي�ستاين.. لقاوؤه اأراح نف�سي((.  
      ومما ورد اأنَّ البابا �سرح عند زيارته ملحافظة املو�سل بعد زيارته لل�سيد ال�سي�ستاين يف النجف 
ال�سيقة  النجف  اأزقة  اإحدى  يف  ي�سكن  الذي  العظيم  الرجل  ذلك  ن�سكر  ))نحن  االأ�سرف: 
االإج��رام،  اأي��ادي  من  واالأدي��ان  الطوائف  وبقية  امل�سيح،  اأبناء  خلال�س  العظيمة  فتواه  على 
وا فتواه، ونتمنى لهم ال�سعادة والعمر املديد، وجلميع العراق  وب�سواعد اأبناء ال�سيعة الذين لبَّ

www.sotaliraq.com .))والعراقيني
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* خامًسا: جواب سؤال موجه إىل مكتب مساحتهK من 
جملة )فور سايت( اليابانية، كان اخلامس منها. 

تشكيل  على  أشهر  ستة  بعد مضي   -1((  :)1( أسئلة  من  ورد  ومما 
احلكومة برئاسة.... 5- ٱزداد يف الفترة األخرية التوتر بني أتباع 
الديانات التوحيدية الرئيسية وهي اإلسالم واملسيحية واليهودية، 
فما هي  رؤيتكم  لتخفيف هذه التوتر؟((. )الصحفي الياباين باس 

ايدي 2006/9/14م(

فكان اجلواب عليه مبا يأيت ))5- جيب أْن يسعى اجلميع -ولسيما 
والتعايش  املحبة  ِقيم  لتثبيت  والروحية-  الدينية  اجلماعات 
أتباع  بني  املتبادل  والحترام  رعاية احلقوق،  املبين على  السلمي، 
خمتلف األديان والجتاهات الفكرية....((. )14/ رمضان/ 1427ه(

القضايا  هذه  مع  التعامل  يف  املنهج  وحدة  تؤكد  اإلجابة  هذه  إنَّ 
التآلف  بضرورة  املختلفة،  الديانات  بأبناء  تتعلق  اليت  احلساسة 
دون  للجميع، من  والكرمي  السلمي  العيش  لتحقيق  بينهم؛  فيما 
هو  املتبادل  والحترام  احلقوق،  فرعاية  منهم،  أيٍّ  على  جتاوزات 
رغم  على  حتقيقه،  ألجل  السعي  من  بد  ل  الذي  األمثل  احلل 
ا يصدر  عمًّ العراق خاصة، فضاًل  اليت مير هبا  الصعبة  الظروف 
من أعمال وتصرحيات وٱنتهاكات من قبل بعض الذين ل يريدون 
ا  سدًّ كانت  املرجعية  ولكن  ووئام،  بسالم  العيش  البلد  هذا  ألبناء 
منيًعا جتاه ذلك، من خالل مواقفها املختلفة اليت تصدر منها يف 
احلكومة  ه  وتوجِّ هبا،  التمسك  بضرورة  األمة  ر  تذكِّ مناسبة،  ُكلِّ 
العام، وأمهية مراعاة حفظ  النظام  دورها يف حفظ  أداء  بأمهية 

)1( الن�سو�س ال�سادرة �س167. وهي �ستة اأ�سئلة.
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إلغاء أي ديانة  أو األقلية، من دون  حقوق اجلميع سواء األكثرية 
أو طائفة أو قومية من ممارسة حقوقها العامة، وهذا ما تكفل به 

الدستور العراقي كذلك.  
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* سادًسا: بيان املرجعية الدينية بعد العتداء على القرآن 
الكرمي من قبل ِقسٍّ أمريكي.

ا عند تعرُّض ذلك القس  لقد أصدرت املرجعية الدينية بياًنا خاصًّ
مبحاولة  وقيامه  الكرمي،  القرآن  إىل   )1( جونز  تريي  األمريكي 
)2(: ))بسم  حرق نَُسٍخ منه، وتداول وسائل اإلعالم، فكان مما ورد 
أمريكي  اإلعالم عن قسيس  وسائل  تتناقل  الرحيم،  الرمحن  اهلل 
كرهه  عن  تعبرًيا  الكرمي،  القرآن  من  نسخ  إحراق  على  إصراره 
للدين اإلسالمي احلنيف. إنَّ هذا التصرف املشني ل ينسجم مع 
املحبة  ِقيم  تثبيت  من  والروحية  الدينية  القيادات  وظيفة  هو  ما 
املتبادل  املبين على رعاية احلقوق، والحترام  السلمي  والتعايش 
يف  الدينية  املرجعية  إنَّ  الفكرية....  واملناهج  الديانات  أتباع  بني 
وتؤكد  العظيم،  القرآن  على  العتداء  بشدة  تستنكر  الذي  الوقت 
أْن  كانوا  أينما  املسلمني  املنع من وقوعه، تشدد على  على ضرورة 
يتحلَّوا بأقصى درجات ضبط النفس، ول يبدر منهم ما يسيء إىل 

القراآن  من  ن�سخ  يعتزم حرق  كان  والذي  املولود عام 1951م،  االأمريكي تريي جونز  الق�س   )1(
ال�سنوية  الذكرى  يف  االأمريكية،  فلوريدا  والية  يف  عليها  �سيطر  التي  الكني�سة  يف  الكرمي 
لهجمات 11 �سبتمرب 2001م، وكان قد ن�سر عام 2010م كتابه )االإ�سالم هو ال�سيطان( الذي 
اأثار جداًل، وقد اأحدثت دعوة هذا الق�س ردود فعل يف عدد من الدول االإ�سالمية، وكانت له 
من  وزوجته  به  قام  ما  متعددة،  مرات  القراآن  حلرقه  دعوته  غري  لالإ�سالم  معادية  ن�ساطات 
و�سع الفتات على ال�سارع العام لكني�ستهما تقول: )االإ�سالم هو ال�سيطان(، وكذلك براجمهما 
االإ�سالم.  هو  العدو  االإره��اب،  هو  العدو  لي�س  فيها:  يذكران  التي  واالإذاعية  التلفزيونية 
%D9%88%AC%D9%8A_%D8%D9%B1%8A%D8%AA%D9%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8 ينظر: 

B2%D8%86

)1( الن�سو�س ال�سادرة �س190. 
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َها  أتبـاع الكنـائس املسيحيـة، مستـذكرين قـول اهلل تعاىل: �َيا أَيُّ
ُكْم َشَنآُن  ِ ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط َوَل َيْجِرَمنَّ اِمْيَن هلِلَّ ِذيَن آَمنُْوا ُكْونُْوا َقوَّ الَّ
َ َخِبْيٌر  َ ِإنَّ اهللَّ ُقْوا اهللَّ ْقَوى َوٱتَّ َقْوٍم َعَلى أَلَّ َتْعِدلُْوا ٱْعِدلُْوا ُهَو أَْقَرُب ِللتَّ

ِبَما َتْعَملُْون�. )29/رمضان/1431ه   2010/9/9م(

املرجعية  هبا  تتعامل  اليت  احلكمة  مدى  تؤكد  الكلمات  هذه  إنَّ 
أعداء  بعض  قبل  من  تصدر  اليت  التصرفات  هذه  جتاه  الدينية 
اإلسالم من الديانات األخرى، يف البلدان العاملية اليت يعيش فيها 
املسلمون بكثافة كبرية، وما يف تلك األعمال اليت تبغي يف الواقع 
إىل بث روح الفرقة والقتتال بني اجلميع، ونشر الكراهية واحلقد 
بني أبناء الديانات املختلفة، وما يف ذلك من آثار سلبية جتاه الذين 
يعيشون يف وطن واحد. فعلى رغم عظمة اجلرمية اليت صدرت 
من هذا القسيس الذي يؤمن على وفق عقيدته املتطرفة بأنَّ العدو 
هو اإلسالم؛ وذلك لشبهة عقائدية عنده، من خالل رؤيته ملا تقوم 
اجلماعات اإلرهابية من أعمال وحشية، أو إلظهار عدائه احلقيقي 
الشريعة اإلسالمية  تعاليم  أو جهله حبقيقة  واملسلمني،  لإلسالم 
املقدسة، ولكن على رغم أنه ينتمي إىل جهة دينية مسيحية، إل أنَّ 
ل املؤسسة الدينية املسيحية ذلك العمل اإلجرامي  املرجعية مل حتمِّ
الذي يصدر من هذا القسيس، لتؤكد أنَّ الديانات ل ميكن أْن يتم 
توصي  بل  معدودين،  أشخاص  قبل  من  تقييمها  أو  إليها،  النظر 
العتداء  وعدم  السلمي،  التعايش  على  احلفاظ  ضرورة  على 
على املسيحيني؛ ملا يف ذلك من آثار غري موافقة لتعاليم الشريعة 
املتطرفة  املسيحية  الدعوات  تلك  بأمثال  التأثُّر  وعدم  املقدسة، 
ذات  للمجتمعات  الجتماعية  الوحدة  على  للتأثري  سبًبا  وجعلها 

الديانات املختلفة مثل العراق وغريه.
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بل إنَّ املرجعية ختاطب املسلمني بعدم النقياد للعاطفة والرجوع 
الواقعية  النظرة  تؤكد ضرورة  اليت  املقدسة  الشريعة  تعاليم  إىل 
الناس،  بعض  قبل  من  تصدر  اليت  املعادية  الفردية  للحوادث 
وعدم جعل تلك التصرفات مقياًسا ألمة أو طائفة كاملة، فتقوى 
النفس عن الوقوع يف املحرمات من أهم سبل النجاة من الحنراف 
الشخصي والنوعي يف املجتمع، وما فيه من آثار طيبة على املحبة 

والتعاون والعيش السلمي.    
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* سابًعا: توجيهات املرجعية إىل املقاتلني خبصوص كيان 
داعش اإلرهايب بعد النتصارات الكبرية.

لقد كان الدعم املعنوي كبرًيا من املرجعية الدينية للمقاتلني الذين 
اإلرهايب يف  داعش  كيان  الكفائي ضد  الدفاع  لفتوى  نداءها  وا  لبَّ
يف  املتواصلة  اإلجراءات  من  سلسلة  هو  املقدسات)1(،  عن  الدفاع 
دعمهم، ودميومة حتقيق النتصارات، وكان من أعظم ما صدر عن 
أكدت أهم  التوجيهات اليت تضمنت عشرين فقرة،  املرجعية تلك 
ما جيب على املقاتلني مراعاته، ومنها ما ورد يف الفقرة السابعة 
ا َكاَن ِدْينُُه َوَمْذَهبُُه،  َض ِلَغْيِر املُْسِلِمْيَن أَيًّ َعرُّ اُكْم َوالتَّ ما يأيت)2(: ))َوِإيَّ
َكاَن  ِلُحْرَماِتِهـْم  َض  َتَعـرَّ َفَمْن  َوأََماِنِهْم,  املُْسِلِمْيَن  َكَنِف  ِفْي  ُهْم  َفِإنَّ
َقَضـاِء  ِفْي  اأْلَْفَعاِل  أَْقَبـُح  َلِهَي  َواْلَغْدَر  اْلِخَياَنَة  َوِإنَّ  َغاِدًرا,  َخاِئًنا 
اْلِفْطـَرِة َوِدْيِن اهلِل ُسْبـَحاَنُه, َوَقْد َقاَل َعزَّ َوَجلَّ ِفْي ِكَتـاِبِه َعْن َغيْـِر 
َوَلْم  ْيِن  الدِّ ِفْي  ُيَقاِتلُْوُكْم  َلْم  ِذْيَن  الَّ َعِن  اهللُ  َيْنَهاُكُم  ﴿َل  املُْسِلِمْيَن 
ُيِحبُّ  اهللَ  ِإنَّ  ِإَلْيِهْم  َوتُْقِسُطْوا  ْوُهْم  َتَبرُّ أَْن  ِدَياِرُكْم  ِمْن  ُيْخِرُجْوُكْم 
اْلُمْقِسِطْيَن﴾)3(، َبْل َل َيْنَبِغْي أَْن َيْسَمَح املُْسِلُم ِباْنِتَهاِك ُحُرَماِت َغْيِر 
ِمَن  َلُه  َتُكْوَن  أَْن  َعَلْيِه  َبْل  املُْسِلِمنَي,  ِرَعاَيِة  ِفْي  ُهْم  ْن  ِممَّ املُْسِلِمْيَن 
اْلَغْيَرِة َعَلْيِهْم ِمْثَل َما َيُكْوُن َلُه َعَلى أَْهِلِه....((. )22 / ربيع اآلخر / 1436ه(

عن   Kال�سي�ستاين احل�سيني  علي  ال�سيد  �سماحة  اأطلقها  الذي  التاأريخية  الفتوى  وهي   )1(
بتاأريخ 14  الكربالئي من خالل خطبة اجلمعة  املهدي  ال�سيخ عبد  وكيله يف كربالء  طريق 
حمافظة  على  االإرهابي  الكيان  ذاك  �سيطر  عندما  2014/6/13م،  املوافق  1435ه  �سعبان 
بناء  يف  ودورها  الدينية  املرجعية  ينظر:  للتف�سيل  االأخرى.  املحافظات  من  وعدد  املو�سل 

الدولة العراقية �س113-94.     
www.sistani.org K 2( موقع �سماحة ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين(

)3( �سورة املمتحنة: االآية 8.
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إنَّ هذه الفقرة من توجيهات املرجعية يف احلفاظ على سالمة غري 
املسلمني وأمنهم اليت هي من ثوابت املرجعية الدينية اليت طاملا 
كان ذلك نداءها وما زال، فقد أكدت املرجعية يف هذه التوجيهات 
على ذلك، ويف غريها من بيانات مواقف، وهذه هي حقيقة الرسالة 
اإلسالمية  يف تشريعاهتا، ونرى شدة التحذير من ٱنتهاك حرمات 
غري املسلمني، الذين هم يف املناطق اليت قد جرى فيها القتال، أو 
يف غريها، فتدعو هذه التوجيهات إىل جتنب العتداء عليهم، بل 
يف  السلمي  والعيش  املواطنة،  حلقوق  وخيانة  غدًرا  يعدُّ  ذلك  إنَّ 
بالد املسلمني، ويف ذلك ٱلتزام تام بتعاليم القرآن الكرمي، وضرورة 

الدفاع عن حقوقهم، ودفع ُكلِّ جتاوز عليهم.

واملذهب  الدين  يف  املخالفة  أنَّ  من  املقاتلني  ر  حتذِّ فاملرجعية 
عليهم،  العتداء  أو  منهم،  القتصاص  جواز  يعين  ل  للمقاتلني 
حتريرها،  ومت  فيها  القتال  وقع  اليت  املدن  يف  وجودهم  بسبب 
أو  املدن  هذه  إىل  داعش  من  املجرمني  املقاتلني  أولئك  ٱنتماء  أو 

عوائلهم، فإنَّ ُكلَّ ذلك ل يعين قتاهلم.            

 وتؤكد أنَّ الشريعة اإلسالمية املقدسة قد ذكرت من خالل اآليات 
وعدم  األبرياء  على  املحافظة  وجوب  الشريفة  والروايات  املباركة 
التعرُّض إليهم، بل وجوب املحافظة على غري املسلمني، وصيانتهم 
أولئك  أو على ممتلكاهتم، وليس كما فعل  ٱعتداء عليهم  أيِّ  من 
املجرمون يف تعاملهم مع األبرياء وغري املسلمني من هنب وسلب 
ومصادرة للحقوق، بل حىت لو كان أولئك املجرمون ينتمون إىل 
َيْهَتِدي  َما  َفِإنَّ ٱْهَتَدى  تعاىل: ﴿َمِن  قال  العوائل فقد  أو  املدن  هذه 
أُْخَرى﴾)1(،  ِوْزَر  َواِزَرٌة  َتِزُر  َوَل  َعَلْيَها  َما َيِضلُّ  َفِإنَّ َوَمْن َضلَّ  ِلَنْفِسِه 

)1( �سورة االإ�سراء: االآية 15.



يف الدفاع عن املسيحيني وغريهم من الطوائف واألقليات

31

ومن الروايات الشريفة ما ورد عن اإلمام علي8: ))ل َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم 
َع ُمْسِلًما(( )1(، وأما ما ورد يف غري املسلمني من أهل الذمة،  أَْن ُيَروِّ
اْ َحقُّ  فقد ورد فيما يتعلق حبقوقهم قول اإلمام السجاد8: ))َوأَمَّ
ِة َفاْلُحْكُم ِفْيِهُم أَْن َتْقَبَل ِمْنُهُم َماْ َقِبَل اهللُ َوَتِفْي ِبَماْ َجَعَل  مَّ أَْهِل الذِّ
أَْنُفِسِهْم  ِمْن  َطَلبُْوا  ِفْيَماْ  ِإَلْيِه  َوتَُكلُِّمُهْم  َوَعْهِدِه،  ِتِه  ِذمَّ ِمْن  َلُهْم  اهللُ 
ِفْيَماْ  َنْفِسَك  َعَلى  ِبِه  اهللُ  َحَكَم  ِبَماْ  ِفْيِهْم  َوَتْحُكُم  َعَلْيِه،  َوأُْجِبُرْوا 
َوَبْيَن ُظلِْمِهْم ِمْن  َبْيَنَك  َوْلَيُكْن  َبْيِنَك ]َوَبْيَنُهْم[ ِمْن ُمَعاَْمَلٍة،  َجَرى 
ُه  ُه َبَلَغَناْ أَنَّ ِة اهلل َواْلَوَفاِْء ِبَعْهِدِه َوَعْهِد َرُسْوِلِهaَحاِْئٌل َفِإنَّ ِرَعاَْيِة ِذمَّ

َقاَْل: »َمْن َظَلَم ُمَعاِْهًداْ ُكْنُت َخْصَمُه«(( )2(.

)2( ميزان احلكمة، حممد الري�سهري 86/1.
)2( ر�سالة احلقوق �س315-314.
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* ثامًنا: كلمة ممثل املرجعية مساحة السيد أمحد الصايف 
يف خطبة اجلمعة.

إنَّ املرجعية الدينية يف كثري من املناسبات كانت تؤكد على أمهية 
وتقدمي  كافة،  الطوائف  من  األمة  أبناء  حقوق  على  املحافظة 
إىل  املجاهدين  ووجهت  عنهم،  والدفاع  هلم،  الكاملة  اخلدمات 
احلرب  إثر  تركوها  اليت  بيوهتم  إىل  املواطنني  إرجاع  ضرورة 
بتوزيع  املرجعية  ممثلي  وقيام  اإلرهابية،  العناصر  مع  القائمة 
املساعدات على هذه العوائل، ففي خطبة للسيد أمحد الصايف جاء 
َبِك  ُرْكَماِن َوالشَّ فيها)1(: ))ِإنَّ َعَشَراِت اآْلَلِف ِمَن املَُواِطِنْيَن ِمَن التُّ
ُظُرْوًفا  اِم  اأْلَيَّ َهِذِه  ِفْي  َيِعْيُشْوَن  اأْلُْخَرى  اِت  َواأْلََقِليَّ ْيَن  َواْلَمِسْيِحيِّ
َسْيَطَرِة  َبْعَد  ُسْكَناُهْم  َمَناِطِق  َعْن  َوالنُُّزْوِح  ْهِجْيِر  التَّ ِبَسَبِب  َقاِسَيًة 
ِإنَّ  َوَغْيِرَها،  َنْيَنَوى  ُمَحاَفَظِة  ِفي  َوُقَراُهْم  ُمُدِنِهْم  َعَلى  ْرَهاِبيِّْيَن  اإْلِ
َتَزاُل  َل  ُمَعاَناِتِهْم  ِمْن  ْخِفْيِف  َوالتَّ ِرَعاَيِتِهْم  ِفْي  اْلَمْبُذْوَلَة  اْلُجُهْوَد 
ًة  ُل َمْسُؤْوِليَّ َة َتَتَحمَّ ُدْوَن اْلُمْسَتَوى اْلَمْطلُْوِب، ِإنَّ اْلُحُكْوَمَة التَِّحاِديَّ
ِإْقِلْيٍم  ُحُكوَمَة  أَنَّ  َكَما  اِزِحْيَن,  َوالنَّ ِرْيَن  اْلُمَهجَّ َهُؤَلِء  ِتَجاَه  َكِبْيَرًة 
ٌة ِإَلى َبْذَل اْلَمِزْيِد ِمْن الْهِتَماِم  َة َمْدُعوَّ َوِليَّ َماِت الدُّ ُكْرِدْسَتاَن، َواملَُنظِّ
ِإَلى  اْلُعْوِد  ُفْرَصَة  َلُهْم  َر  َتَتَوفَّ أَْن  َيِجُب  اْلُمَواِطِنْيَن  َهُؤَلِء  ِإنَّ  ِبِهْم، 
أَْن  َيُجْوُز  َوَل  ِفْيَها،  اَلِم  َوالسَّ اأْلَْمِن  ٱْسِتْتَباِب  َبْعَد  ُسْكَناُهْم  َمَناِطِق 
ٍة  َيُكْوَن َتْهِجْيُرُهْم َونُُزوُحُهْم َعْنَها َمْدَخاًل أِلَيِّ َتْغِيْيَراٍت ِدْيُمْوْغَراِفيَّ

ِفْي ِتلَْك اْلَمَناِطق((.

إنَّ الكلمة تبيِّن أمهية التأكيد على األوضاع الصعبة اليت ميرُّ هبا 

�سهر   5 املقد�سة،  كربالء  يف  ال�سايف  اأحمد  ال�سيد  الدينية  املرجعية  ملمثل  اجلمعة  خطبة   )1(
www.رم�سان 1435ه املوافق 4 متوز 2014م. موقع �سماحة ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين
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العراقيون مبختلف قومياهتم ودياناهتم، ووجوب حفظهم والدفاع 
عن حقوقهم؛ بسب العصابات اإلجرامية لكيان داعش، وما تسبب 
عنهم من هتجري قسري، وقتل، وتشريد، وترك للمنازل واملمتلكات، 
وهذا منهج واضح للمرجعية يف الدفاع عن هذه الفئات من أبناء 

املجتمع، وقد تقدم يف موارد متعددة.

الدولية واحلكومية على  املرجعية يف خماطبة اجلهات  وحرصت 
وحتميلهم  بل  الطوائف،  هذه  ملعاناة  شامل  َحلٍّ  وضع  ضرورة 
املرجعية  أبوية  على  يدل  وهذا  حقوقهم،  حفظ  يف  املسؤولية 
وقيادهتم ملعاناة أبناء الشعب العراقي من غري أي متييز، ويف ذلك 
كمال الشعور بالوطنية واملواطنة، وهو رسالة واضحة إىل مجيع 
األراضي  وحدة  على  التام  والتأكيد  بذلك،  للتأسي  األمة  أبناء 
العراقية، وحفظ كياهنا، والتعددية فيها، وعدم جعِل تلك العمليات 
تلك  خصوصيات  لنتزاع  سبًبا  فئة  أيِّ  هتجري  يف  اإلجرامية 
املناطق، وسلب حقوق مواطنيها يف العيش هبا بسالم وٱطمئنان، 
بل والتعهد بإرجاعهم إىل مناطق سكناهم، وتسليمهم ممتلكاهتم 

اليت ٱغتصبتها عصابات داعش اإلجرامية بذرائع خمتلفة. 
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* تاسًعا: كلمة ممثل املرجعية مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
يف خطبة اجلمعة.

لقد أكدت املرجعية الدينية من خالل منربها خلطبة اجلمعة يف 
دعوهتا  يف  األساسية  املبادىء  تلك  الشريف،  احلسيين  الصحن 
وطوائفهم،  دياناهتم  بُكلٍّ  الشعب  أبناء  وحدة  على  للحفاظ 
واحلفاظ عليهم من ُكلِّ ما يسيء إليهم. ففي خطبة للشيخ عبد 
أنَّ  مرٍة  من  أكثَر  أوضحنا  ))لقد   :)1( فيها  جاء  الكربالئي  املهدي 
الدعوَة للتطوِع يف صفوِف القواِت العسكريِة واألمنيِة العراقيِة إنَّما 
واألعراِق،  الطوائِف  خمتلِف  من  العراقينَي  محايِة  لغرِض  كاَنْت 
ُد  نؤكِّ الغرباِء....  اإلرهابينَي  من  ومقدساِتِهْم  أعراِضِهْم  ومحايِة 
حقوِق  برعايِة  والصارِم  التامِّ  اللتزاِم  ضرورَة  مجيًعا  عليِهْم 
املواطننَي مجيًعا، وعدِم التجاوِز على أيِّ مواطٍن بريٍء، مهما كاَن 
السياسي.... فاحلذَر  موِقُفُه  كاَن  ا  وأيًّ الِعْرِقي،  أو  املذهيب  ٱنتماُؤهُ 
ي على  احلذَر من التسبُِّب يف إراَقِة قطرِة دِم إنساٍن بريٍء، أو التعدِّ

شيٍء من أمواِلِه وممتلكاِتِه((.

من  املسلمني  غري  عن  الدفاع  إىل  الدعوة  يف  واضح  فاخلطاب 
الديانات األخرى، وما يتعلق هبم من ممتلكاهتم اخلاصة والعامة، 
التوصيات يف مواقف  املسلمني، وقد جتسدت هذه  ُيدافع عن  كما 
املجاهدين العملية، فضاًل عن الدعم املتواصل للمرجعية الدينية 
اإلرهابية  اهلجمة  من  تضرروا  قد  الذين  الشعب،  أبناء  جلميع 
لكيان داعش اإلرهايب، الذي كان يرتكب أبشع اجلرائم، اليت يندى 
أمانة يف  هم  دياناهتم  فالعراقيون مبختلف  اإلنسانية،  هلا جبني 

أعناق املجاهدين.

)1( خطبة اجلمعة ملمثل املرجعية الدينية ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف كربالء املقد�سة، 12 �سهر رم�سان 1435ه 
www.sistani.org Kاملوافق 12 متوز 2014م. موقع �سماحة ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين
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* عاشًرا: تصريح مساحة السيد علي احلسيين السيستاين
K لألمني العام لألمم املتحدة »بان كي مون«.

تعامل  يف  ثابًتا  كان    Kالسيستاين السيد  مساحة  موقف  إنَّ 
أمهية  يف  تقدم،  كما  األمة  أبناء  مجيع  مع  الدينية  املرجعية 
مههم  يكون  وأْن  الشعب،  أبناء  مجيع  بني  الوحدة  على  احلفاظ 
األول هو وحدة العراق، وقد أكد ذلك جلميع الوفود اليت تشرفت 
تواصل مستمر  على  كانت  اليت  املتحدة  األمم  بلقائه، وخصوًصا 
»بان  املتحدة  لألمم  العام  باألمني  لقائه  يف  فقال  مساحته،  مع 
ُد دائًما على البتعاد عن الطائفية خطاًبا  ِني أؤكِّ كي مون« )1(: ))إنَّ
والعبوات  املفخخة  السيارات  معظم  أنَّ  من  بالرغم  و  ممارسًة،  و 
أنَّ  على  دائًما  أكدُت  أنَّين  إل  الشيعية،  املناطق  تستهدف  الناسفة 
ة العراقيني براء من ذلك، وإنَّما يقوم هبا يف األساس عناصر  نَّ السُّ
من  األقليات  هتجري  من  األرهابيون  به  قام  ما  إنَّ  أجنبية.... 
التركمان الشيعة واملسيحيني والشبك مداٌن ومستنكٌر، وقد عملنا 
عملت  وكذلك  املهجرين،  و  النازحني  مساعدة  يف  وسعنا  يف  ما 

العتبات املقدسة بُكلِّ طاقاهتا يف هذا املجال((.

ومراكزها  الشيعية  املدن  يصيب  ما  جراح  رغم  على  مساحته  إنَّ 
الشهداء  ختلِّف  يوم،  كل  آمثة  ٱعتداءات  من  والعلمية  الدينية 
واجلرحى والدمار، ولكنَّ دعوته مل تكن يوًما خاصة هبم، بل جلميع 
أبناء الشعب، وفيه كما أبويته للعراقيني، الذين كان حيمل مهومهم 
ومآسيهم ويطالب اجلهات احلكومية والعاملية بضرورة الوقوف من 
أجل إهناء ذلك، وهذا اللقاء وغريه من عشرات اللقاءات والبيانات 

العام  االأمني  لقاء   ،  www.sistani.org Kال�سي�ستاين احل�سيني  علي  ال�سيد  �سماحة  موقع   )1(
لالأمم املتحدة �سماحة ال�سيد ال�سي�ستاين يف النجف االأ�سرف بتاأريخ 2014/7/27م.    
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والدعوات تشهد ذلك؛ لذا فإنَّ األمم املتحدة كانت على يقني من 
جناح خطواهتا عند التصال بسماحة السيد وزياراهتم والستماع 
الذي  امللكويت  الصوت  أنه  لعلمها  وتوجيهاته،  نظره  وجهات  إىل 
يريد خرًيا لإلنسانية يف ظروف وحشية الحتالل وأذنابه، وأعوانه 

وأوليائه.          
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الدينية  املرجعية  عن  ٱنبثقت  اليت  املواقف  من  يسري  جزء  فهذا 
من  العراقيون  هبا  مير  اليت  اإلنسانية  الظروف  مع  تعاملها  يف 
األقليات، حيث أصبحت هذه املنظمات ترى أنَّ من جناح أعماهلا 
الدينية، واإلفادة من نصائحها وتوجيهاهتا،  باملرجعية  اللقاء  هو 
دراسات  إىل  حيتاج  جوانبه  مجيع  من  باملوضوع  اإلحاطة  وإنَّ 
مستفيضة، تستقرىء الفتاوى والبيانات واللقاءات والتصرحيات 

والزيارات وغريها من وثائق وصور وإعالم حملي وعاملي.

عن  موجزة  عشرة  مواقف  الورقية  الصفحات  هذه  تضمنت  إمنا 
احلسيين  علي  السيد  مساحة  ملرجعية  اإلنسانية،  الصفحات  
ا، آثرت ذكر هذه األمثلة مثاًل على  السيستاينK وهي كثرية جدًّ
عامة،  املسلمني  حقوق  عن  الدفاع  يف  اخلالدة  اإلنسانية  مواقفها 

وغريهم من املسيحيني واألقليات األخرى خاصة.

اللهم تقبل هذه الصفحات بأحسن قبولك،

كرامــة لتلك املواقف العظيــمة                                       

يف ترسيخ مبادىء الشـريعة

املقدسة واإلنسانية 

إنك مسيع جميب 
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قائمة امل�سادر واملراجع
* القرآن الكرمي.

* املطبوعات:

- الصحيفة السجادية ورسالة احلقوق،  اإلمام علي بن احلسني 
السجاد j، تقدمي: السيد حممد باقر الصدر، )مط رسول، ط1، 

قم، 1426ه 2006م(.

- املرجعية الدينية ودورها يف بناء الدولة العراقية، الدكتور الشيخ 
عماد الكاظمي، )دار الكفيل، ط1، كربالء املقدسة، 1440ه 2018م(. 

)دار  احلديث،  دار  حتقيق:  الريشهري،  حممد  احلكمة،  ميزان   -
احلديث، ط2، قم، 1416ه(.

القضية  يف  السيستاين  السيد  مساحة  عن  الصادرة  النصوص   -
العراقية، حامد اخلفاف، )دار املؤرخ العريب، بريوت، ط7، 1438ه 

2017م(.

* املواقع اإللكترونية:

-www.sistani.org

 -www.sotaliraq.com

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%8AA%D8%9A%D%8B-%1 
D8%9A_%D%8AC%D%88%9D%86%9D%8B2
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ملحق
  اأ�سداء زيارة بابا الفاتيكان ولقاء �سماحة ال�سيد علي 

Kاحل�سيني ال�سي�ستاين
   اأ�سداء زيارة بابا الفاتيكان ولقاء �سماحة ال�سيد 

بابا الفاتيكان يف طريقه اإىل دار �سماحة ال�سيد علي احل�سيني 
ال�سي�ستاين

ب�سحبة احلاج حامد اخلفاف 
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بيان صادر من مكتب مساحتهK حول لقائه 

باحلرب األعظم بابا الفاتيكان

2021/3/6م

بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ٱلتقى مساحة السيد السيستاين K صباح اليوم باحلرب األعظم 
)البابا فرنسيس( بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان.

اللقاء حول التحديات الكبرية اليت تواجهها  ودار احلديث خالل 
وبرسالته،  تعاىل  باهلل  اإلميان  ودور  العصر،  هذا  يف  اإلنسانية 

واللتزام بالقيم األخالقية السامية يف التغلب عليها.

البلدان  الكثريون يف خمتلف  يعانيه  السيد عما  وحتدث مساحة 
وكبت  والفكري،  الديين  والضطهاد  والفقر،  والقهر  الظلم  من 
ما  وخصوص  الجتماعية،  العدالة  وغياب  األساسية،  احلريات 
يعاين منه العديد من شعوب منطقتنا، من حروب وأعمال عنف، 
الشعب  سيما  ول  وغريها،  هتجري  وعمليات  ٱقتصادي  وحصار 

الفلسطيين يف األراضي املحتلة.

وأشار مساحته إىل الدور الذي ينبغي أْن تقوم به الزعامات الدينية 
منها  املؤمل  هو  وما  املآسي،  هذه  من  احلد  يف  الكبرية  والروحية 
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على  العظمى-  القوى  يف  سيما  -ول  املعنيَّة  األطراف  حثِّ  من 
تغليب جانب العقل واحلكمة، ونبذ لغة احلرب، وعدم التوسع يف 
العيش  يف  الشعوب  حقوق  حساب  على  الذاتية  مصاحلهم  رعاية 
قيم  لتثبيت  اجلهود  تضافر  أمهية  على  د  أكَّ كما  وكرامة،  حبرية 
التآلف والتعايش السلمي، والتضامن اإلنساين يف كل املجتمعات، 
خمتلف  أتباع  بني  املتبادل  والحترام  احلقوق،  رعاية  على  مبنيًّا 
ه مساحته مبكانة العراق وتارخيه  األديان والجتاهات الفكرية.ونوَّ
أمله  وأبدى  انتماءاته،  مبختلف  الكرمي  شعبه  ومبحامد  املجيد، 
ٱهتمامه  د  وأكَّ بعيد.  غري  وقت  يف  الراهنة  حمنته  يتجاوز  بأْن 
بأْن يعيش املواطنون املسيحيون كسائر العراقيني يف أمن وسالم، 
الذي  الدور  من  جانب  إىل  وأشار  الدستورية،  حقوقهم  وبكامل 
قامت به املرجعية الدينية يف محايتهم، وسائر الذين ناهلم الظلم 
واألذى يف حوادث السنني املاضية، ول سيما يف املدة اليت ٱستوىل 
فيها اإلرهابيون على مساحات شاسعة يف عدة حمافظات عراقية، 

ومارسوا فيها أعماًل إجرامية يندى هلا اجلبني.

الكاثوليكية،  الكنيسة  وأتباع  األعظم،  للحرب  مساحته  ومتىن 
ولعامة البشرية اخلري والسعادة، وشكره على جتشمه عناء السفر 

إىل النجف األشرف للقيام هبذه الزيارة.

21 رجب 1442هـ

مكتب السيد السيستاينK النجف األشرف
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كلمة "البابا" يف الطائرة عند مغادرته العراق املنشورة 

زيارته  عن  لإلعالميني  جواًبا  اإلعــالم،  وسائل  يف 
.Kللعراق والسيد السيستاين

* لقد وعدت بزيارة لبنان، لكن لبنان يف هذا الوقت تعيش أزمة 
لبنان  اخلطر،  إىل  حياهتا  تعرض  أزمة  لكنها  أحد،  شعور  أجرح 

كرمية للغاية.

* لقد كانت -على ما أعتقد- رسالة عاملية، لقد أحسست بالواجب 
برجل  واجتمع  أمضي  لكي  والتوبة،  اإلميان  حج  احلج،  هذا  يف 
التقوى.  قدر كبري من  قدر كبري من احلكمة، وعلى  عظيم، على 

عندما تصغي إليه )آية اهلل السيستاين( ميكنك أْن تدرك ذلك.

وإذا حتدثنا على الرسائل فأنا أقول إهنا رسالة موجهة إىل اجلميع 
.. إىل اجلميع، إنه إنسان يتمتع باحلكمة واحلصافة.
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قال يل إنه منذ 10 سنوات مل يستقبل أحًدا ممن حيملون أهداًفا 
سياسية، وكان يستقبل فقط زائريه يف جمال الدين. لقد وجدته 
ا إىل درجة رأيت أنَّ  أثناء ٱجتماعي به إنساًنا حمترًما، حمترًما جدًّ

نفسي نالت الشرف بلقائه. إنه إنسان متواضع وحكيم.

لقد أضفى ذلك الجتماع على نفسي السكينة، لقد كان نوًرا.

* يف املوصل أثناء مروري قلت ما أحسست به. وقفت أمام كنيسة 
مدمرة، ومل تسعفين الكلمات يف التعبري، لقد كان شيًئا ل يصدق 
أكثر من  كانت   .. باملرة. مل تكن كنيسة واحدة فقط  .. ل يصدق 
كنيسة، بل كان هناك مسجد مدمر أيًضا، حبيث ترى أنَّ داعش مل 
املكان. ل ميكن تصديق هذا  الناس يف هذا  يكونوا على وفاق مع 

الشكل من القسوة البشرية. 

)ترمجة: رياض عبد الغين احلسن. الكاظمية املقدسة 
2021/3/9م(
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