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األوقــاف اإلســامية مك ّونــات أساســية فــي المضمــار الدينــي فــي العــراق ،وهــي تنــدرج ضمــن فئتَيــن رئيسـتَين.
أوالً ،المســاجد والمقامــات وغيرهــا مــن المواقــع الدينيــة العامــة؛ ثاني ـاً ،األراضــي والعقــارات وش ـتّى أنــواع
الممتلــكات التــي يوقِفهــا مالكوهــا األصليــون .ويُعّــد األســلوب المتّبــع فــي إدارة األوقــاف وتنظيــم هيكليتهــا
أساس ـ ٌّي فــي بنــاء تجربــة اإلســام ال ُمعــاش ،وتحديــد المواقــع واألدوار النســبية للســلطات الدينيــة .كمــا تُش ـ ّكل
المســاجد والمقامــات محــاور رئيســة للتجمعــات العامــة ،مايمنــح المســؤولين عنهــا منابــر لنشــر رســائلهم وتثبيت
وجودهــم فــي المجــال الدينــي .وغالب ـا ً ماتكــون هــذه مجهّــزة بمنشــآت يمكــن اســتخدامها ألغــراض تجاريــة أو
بمثابــة عقــارات ،وتتلقّــى تبرعــات ومســاهمات خيريــة مــن الح ّجــاج والمحســنين .وهــي تُوفّــر ،إلــى جانــب
أوقــاف أخــرى ،إيــرادات تؤ ّمــن للســلطات التــي تتولّــى إدارتهــا الوســائل الالزمــة لالســتمرار .ويســاهم بعضهــا،
والســيما مقامــات األئمــة الشــيعة وكبــار الرمــوز الدينيــة الس ـنّية ،فــي تعزيــز المكانــة االجتماعيــة والســلطة
الدينيــة ل َمــن يتولّــون اإلشــراف عليهــا.
خضــع مضمــار األوقــاف اإلســامية إلــى إعــادة هيكلــة واســعة النطــاق بعــد ســقوط نظــام صــدام حســين فــي
العــام  ،2003مــا أســفر عــن تغييــرات مهمــة كان لهــا تأثيــر علــى أدوار الســلطات الدينيــة ومواقعهــا النســبية.
وقــد أ ّدى ذلــك إلــى التطييــف المتنامــي للميــدان الدينــي ،وإلــى تأثيــرات متناقضــة علــى الســلطات الدينيــة السـنّية
والشــيعية .وبينمــا تســبّبَت التريتيبــات الجديــدة بانقســامات وع ّمقــت الخصومــات بيــن األفرقــاء الدينييــن فــي
المجــال الدينــي الس ـنّي ،فقــد نتــج عنهــا ترســيخ ســلطة النجــف الدينيــة فــي الســاحة الدينيــة الشــيعية.
األوقاف اإلسالمية وإعادة هيكلة المجال الديني

قبــل العــام  ،2003كانــت الحكومــة تســيطر علــى الجــزء األكبــر مــن األوقــاف اإلســامية المهمــة فــي العــراق
مــن خــال وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة التــي كانــت تُعتبَــر األداة الرســمية األساســية لفــرض رقابــة
صارمــة علــى المجــال الدينــي ونشــر رســالة مو َّحــدة ومقبولــة رســميا ً فــي المســاجد 1.كانــت المقامــات الشــيعية
والمســاجد الســنيّة تخضــع إلدارة مديريــن تُعيّنهــم وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة ،وغالبا ً ماكان يتــم اختيارهم
اســتناداً إلــى والئهــم ال ُمثبَــت للنظــام .كمــا كان األئمــة والخطبــاء فــي معظمهــم موظفيــن لــدى الدولــة أو ُمجازيــن
مــن وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة والفــرع المحلــي لحــزب البعــث ،وكان الحــزب وأجهــزة أمنيــة أخــرى
تتولــى اإلشــراف أو الرقابــة علــى خطبهــم 2.أمــا رجــال الديــن واألئمــة الذيــن اليتبعــون التعليمــات الحكوميــة أو
م َّمــن كانــت خطبهــم تتضمــن رســائل غيــر متطابقــة مــع النســخة الرســمية ،فكانــوا يُن َعتــون بالعناصــر «غيــر
4
المتعاونــة» أو «غيــر الوفيّــة» 3.وغالبـا ً ماكانــوا يُطـ َردون أو يُعتقَلــون ،أو حتــى يُعدَمــون.
ِ
كانــت األحــزاب والســلطات الدينيــة الشــيعية تعتبــر الدولــة البعثيــة مناوئــة للشــيعة بحكــم قمعهــا للســكان ورجــال
الديــن الشــيعة (والســيما بعــد انتفاضــة  ،)1991وإعــدام رجــال ديــن شــيعة بارزيــن واغتيالهــم ،فض ـاً عــن
ضــت علــى أداء الطقــوس الدينيــة الشــيعية .وعلــى الرغــم مــن أن حــزب البعــث كان علماني ـاً،
القيــود التــي فُ ِر َ
إال أن النظــام خضــع إلــى ســيطرة العــرب السـنّة الذيــن كانــوا يتوجّســون مــن االســتقاللية الذاتيــة لرجــال الديــن
1

المعارضيــن للنظــام 5.فــي أعقــاب ســقوط النظــام ،ســعت األحــزاب
الشــيعة ،وتصادمــوا مــع اإلســاميين الشــيعة
ِ
والســلطات الدينيــة الشــيعية إلــى تغييــر مااعتبرتــه سياســة قمعيــة الهــدف منهــا التعتيــم علــى الهويــة الشــيعية،
واعتُبِــرت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة مــن األدوات األساســية لهــذه السياســة .لكــن حتــى األحــزاب
اإلســامية الس ـنّية ،وعلــى رأســها الحــزب اإلســامي العراقــي ،انتقــدت النزعــات العلمانيــة للنظــام الســابق،
6
ورأت فــي ســقوطه فرص ـةً إلعــادة تأكيــد موقــع الديــن فــي الحيــاة العامــة.
وهكــذا تبنّــت السياســة الرســمية بعــد العــام  2003نموذجـا ً جديــداً أقـ ّر باالســتقاللية الذاتيــة للمؤسســات الدينيــة
وحقهــا فــي العمــل بصــورة مســتقلة فــي الشــأن العــام .تمثّلــت الخطــوة األولــى فــي تطبيــق هــذا النمــوذج فــي
القــرار الــذي اتحــذه ،فــي آب/أغســطس  ،2003مجلــس الحكــم االنتقالــي (الــذي شـ ّكلته ســلطة االئتــاف المؤقتــة
بقيــادة الواليــات المتحــدة إلشــراك أعضــاء الفصائــل السياســية العراقيــة فــي عمليــة صنــع القــرارات) والــذي
قضــى بإلغــاء وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة 7.نــصّ القــرار الــذي ش ـجّعته األحــزاب اإلســامية الشــيعية،
بالتنســيق مــع الحــزب اإلســامي السـنّي ،علــى اســتبدال الــوزارة بدواويــن وقفيــة لــكل طائفــة دينيــة ،ونشــأ عــن
هــذا اإلجــراء ديــوان الوقــف الشــيعي ،وديــوان الوقــف السـنّي ،وديــوان أوقــاف الديانــات المســيحية واأليزيديــة
والصابئــة المندائيــة .كان الهــدف إنهــاء ســيطرة الدولــة علــى المجــال الدينــي ،ومنــح حريــة أكبــر للمذاهــب
واألديــان المتعــددة فــي العــراق للتعبيــر عــن هوياتهــا ومعتقداتهــا ،ضمــن إطــار سياســي جديــد ســاهم فــي
ترســيخ التعدديــة وتمثيــل المجموعــات اإلثنيــة الدينيــة .غيــر أن هــذا التحـ ّول فــي مضمــار األوقــاف اإلســامية
ولّــد صراعــات جديــدة حــول الهويــة الطائفيــة للمواقــع اإلســامية واختصــاص مؤسســات األوقــاف الجديــدة.
وتسـبّب ذلــك بتســارع وتيــرة تطييــف المجــال الدينــي والتنافــس بيــن األفرقــاء الدينييــن – بيــن الطائفتَيــن السـنّية
والشــيعية ،كمــا فــي داخــل الطائفــة الواحــدة – علــى المكانــة والعائــدات واألربــاح االقتصاديــة.
فــي ســياق االضطرابــات والفوضــى التــي أعقبــت االجتيــاح األميركــي ،تنافســت مجموعــات دينيــة عــدة
للســيطرة علــى األوقــاف اإلســامية 8،ماشـ ّكل مبــرراً إضافيـا ً للجهــود اآليلــة إلــى إعــادة هيكلتهــا علــى المســتوى
المؤسّســي .غيــر أن توزيــع المســاجد والمواقــع الدينيــة وغيرهــا مــن األوقــاف بيــن ديــوان الوقــف الشــيعي
ـب تحديــد معاييــر مقبولــة التخــاذ قــرار بشــأن
وديــوان الوقــف الســني لــم يكــن مهمـةً ســهلة ،نظــراً إلــى أنــه تطلّـ َ
ملكيــة األوقــاف مــن هــذا الديــوان أو ذاك .لقــد كان عــدد كبيــر مــن اإلســاميين ورجــال الديــن الشــيعة مقتنعـا ً بأن
النظــام الســابق ســعى حصــراً الــى بنــاء المســاجد الس ـنّية وأرغــم المحســنين والوا ِهبيــن علــى تســجيل أوقافهــم
للطائفــة السـنّية ،فــي إطــار اســتراتيجية للتعتيــم علــى الهويّــة الشــيعية 9.وقــد اعتبــر ديــوان الوقــف الشــيعي ،على
موقعــه اإللكترونــي ،أن النظــام وضــع عراقيــل كثيــرة لمنــع الواهبيــن مــن وقــف مواردهــم للمســاجد الشــيعية أو
الحســينيات 10،مشــيراً إلــى أنــه عثَـ َر علــى مســتندات تُثبــت وجــود سياســة متع ّمــدة إلهمــال األوقــاف والمواقــع
الدينيــة الشــيعية وتحجيمهــا 11.لــم يوافــق المســؤولون فــي ديــوان الوقــف الس ـنّي علــى هــذا التوصيــف ،ولفتــوا
إلــى أن وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة أقامــت تمييــزاً مفيــداً بيــن األوقــاف الس ـنّية والشــيعية فــي هيكليتهــا
12
المؤسســية ،وأنــه يمكــن التعويــل عليــه لتطويــر الهيكليــة الجديــدة.
نشــئت لجنــة استشــارية تضــم رجــال ديــن وخبــراء شــيعة وسـنّة فــي العــام  2004لتوزيــع األوقــاف اإلســامية.
أُ ِ
يقــول مســؤول فــي ديــوان الوقــف السـنّي إن اللجنــة أحــرزت تق ّدمـا ً فــي توزيــع الموظفيــن واألوقــاف ومعظــم
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المواقــع الدينيــة بيــن الديوانَيــن .مــع ذلــك ،اســتمرت المشــكالت بشــأن األوقــاف التــي ا ّدعــى كل مــن ممثّلــي
الجانبَيــن أنهــا تقــع ضمــن نطــاق اختصاصــه ،أو اختلفــوا حــول تحديــد هويتهــا الطائفيــة 13.ثــم تش ـ ّكلت لجنــة
ـاض ومســؤول مــن هيئــة دعــاوى الملكيــة ،وممثّــل عــن
الفــك والعــزل فــي العــام  ،2008وكان بيــن أعضائهــا قـ ٍ
مديريــة تســجيل األراضــي ،وممثّلــون عــن ديــوان الوقــف السـنّي وديــوان الوقــف الشــيعي .فــي البدايــة ،وافقــت
اللجنــة علــى أربعــة معاييــر أساســية لتحديــد هويــة األوقــاف والمواقــع الدينيــة :ســند تســجيل الوقــف ،والهويــة
الطائفيــة للواقِــف ،واإلرادة الموثَّقــة للواقِــف فــي مايتعلــق بالفئــة الدينيــة أو المذهبيــة المســتهدَفة بالعائــدات أو
الخدمــات ،وأي أدلــة أخــرى يمكــن أن تســاعد علــى تحديــد الهويــة الطائفيــة للواقِــف .بيــد أن ذلــك لــم يكــن كافيـا ً
لتســوية جميــع الخالفــات بيــن ديــوان الوقــف الشــيعي وديــوان الوقــف الس ـنّي إذ إنهمــا لــم يتّفقــا علــى وســيلة
مو ّحــدة لتطبيــق هــذه المعاييــر علــى مئــات المســاجد والمبانــي واألراضــي .ولذلــك قـرّرا اللجــوء إلــى المحاكــم
لتحديــد هويــة األوقــاف المتنــازَع عليهــا .لكــن حتــى هــذا لــم يكــن كافي ـا ً لتســوية الخالفــات ،والســيما أنــه فــي
حــاالت كثيــرة ،لــم تكــن المســتندات متوافــرة ،فض ـاً عــن غيــاب االســتعداد ،خصوص ـا ً مــن جانــب ديــوان
الوقــف الشــيعي والمجموعــات الشــيعية ،لالعتــراف ببعــض الوثائــق التــي اعتبــر هــؤالء أنهــا ُز ِّو َرت مــن جانــب
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النظــام الســابق .نتيجـةً لذلــك ،نــادراً ماكانــت اجتماعــات اللجنــة تنتهــي باتفــاق واضــح حــول النقــاط الخالفيــة.
تطييف األوقاف اإلسالمية

لقــد تسـبّبت إعــادة هيكلــة األوقــاف اإلســامية بتســارع وتيــرة تطييــف المجــال الدينــي فــي العــراق ،خصوصـا ً
أنــه الترتيبــات الجديــدة انطلقــت فــي ســياق تصاعــد االنقســام السياســي المجتمعــي وتســييس الهويــات الطائفيــة،
وتف ّشــي العنــف بعــد العــام  .2003نتيجـةً لذلــك ،تع ّمقت أكثــر فأكثر الحــدود الفاصلة بيــن الطائفتَين اإلســاميتين،
وتح ّولــت الفضــاءات المحايــدة إلــى نقــاط خالفيــة بــدالً مــن أن تغــدو مســاحات للتعايــش .وقــد عكــس «تشــييع»
أو «تســنين» المواقــع الدينيــة الديناميكيــة الجديــدة التــي أعــادت تشــكيل ميــدان األوقــاف الدينيــة والفضــاء
المدينــي حيــث كانــت هــذه المواقــع بمثابــة معالــم للثقافــة والهويــة الجمعيتَيــن.
مــن األمثلــة البــارزة عــن النزاعــات التــي نتجــت عــن تقســيم األوقــاف ،هــو الخــاف حــول مقــام اإلما َميــن
ـر
العاشــر والحــادي عشــر فــي مدينــة ســامراء ذات األكثريــة السـنّية .كان المقــام يخضــع تاريخيـا ً إلــى إدارة أسـ ٍ
س ـنّية ذات خلفيــة صوفيــة .وفــي كانــون األول/ديســمبر  ،2005أق ـ ّر مجلــس النــواب قانون ـا ً إلدارة المقامــات
الشــيعية ،المعروفــة عموم ـا ً بالعتبــات ،بحيــث أوكل مســؤولية إدارتهــا إلــى ديــوان الوقــف الشــيعي .اعتــرض
العديــد مــن المؤسســات الدينيــة السـنّية ومــن سـ ّكان ســامراء علــى هــذا الترتيــب ،وانتقــده علنـا ً الرئيــس الســابق
لديــوان الوقــف السـنّي ،الشــيخ عبــد الغفــور الســامرائي ،وهــو ابــن المدينــة ،مشــيراً إلــى أن ســامراء هــي مدينــة
س ـنّية وأنــه لطالمــا أظهــر أبناؤهــا االحتــرام للمقــام وقامــوا بحمايتــه 15.فــي العــام  ،2012رفضــت المحكمــة
االتحاديــة دعــوى قضائيــة ق ّدمهــا ديــوان الوقــف الســني بشــأن األســاس القانونــي الــذي اس ـتُنِد إليــه لتوســيع
اختصــاص ديــوان الوقــف الشــيعي كــي يشــمل المقــام المذكــور 16.وكانــت الهجمــات التــي شـنّها جهاديــون سـنّة
علــى المقــام فــي العــام  2006قــد ع ـ ّز ّزت مــن االعتقــاد الشــيعي بــأن المقــام يقــع فــي بيئــة مناوئــة ويحتــاج
إلــى رعايــة وحمايــة خاصتَيــن .وعندمــا حــاول تنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش) إلــى الســيطرة علــى ســامراء
العــام  ،2014أصــدر مقتــدى الصــدر أوامــره بنشــر ميليشــيا ســرايا الســام التابعــة لــه فــي المدينــة لحمايــة
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المقــام ،بينمــا انتشــرت بعــض فصائــل الحشــد الشــعبي (وهــو مظلــة للميلشــيات الشــيعية) فــي مناطــق قريبــة،
مــا خلــق وقائــع جديــدة علــى مســتوى النفــوذ وعالقــات القــوة فــي المنطقــة .ومؤخــراً ،اتّهــم بعــض أبنــاء المدينــة
والمســؤولين الس ـنّة ديــوان الوقــف الشــيعي والميليشــيات الشــيعية بشـ ّ
ـن حمل ـ ٍة للســيطرة بطريقــة غيــر قانونيــة
مبــان تجاريــة وســكنية محيطــة بالمقــام ،فــي إطــار سياســ ٍة الهــدف منهــا تغييــر الطبيعــة الديمغرافيــة
علــى
ٍ
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للمنطقــة.
كذلــك ،كانــت بعــض المســاجد التاريخيــة فــي بغــداد موضــع نــزاع مــع ا ّدعــاء كل مــن ديــوان الوقــف الس ـنّي
وديــوان الوقــف الشــيعي الحــق فــي إدارتهــا .هــذه الخالفــات حرّكتهــا المحــاوالت التــي بذلهــا كل مــن الفريقَيــن
لتأكيــد ســرديته عــن تاريــخ وهويــة كل مســجد والمنطقــة المحيطــة بــه .مــن األمثلــة علــى ذلــك جامــع اآلصفيــة
فــي وســط العاصمــة .إذ يجــادل ديــوان الوقــف الشــيعي أن المســجد الــذي ُشـيِّد فــي العــام  1017وخضــع للترميــم
فــي القــرن التاســع عشــر ،يحتــوي علــى ضريــح عالِــم الديــن الشــيعي البــارز محمــد بــن يعقــوب الكلينــي (846-
 ،)941فــي حيــن تقــول المؤسســات الدينيــة السـنّية أن المســجد ،الــذي ارتبــط لوقــت طويــل بالطريقــة المولويــة
الصوفيــة ،يحتــوي علــى ضريــح العالّمــة الصوفــي الحــارث المحاســبي .وقــد طالــب كل مــن ديــوان الوقــف
ُســم الخــاف لصالــح ديــوان
الشــيعي وديــوان الوقــف الس ـنّي بالحــق فــي اإلشــراف علــى المســجد إلــى أن ح ِ
الوقــف الشــيعي قبــل بضــع ســنوات.
وقعــت خالفــات أخــرى بشــأن جامــع الخالنــي التاريخــي فــي وســط بغــداد ،والــذي ســيطر عليــه ديــوان الوقــف
الشــيعي اســتناداً إلــى االعتقــاد الشــيعي الســائد بأنــه يحتضــن ضريــح محمــد بــن عثمــان العميــري ،أحــد النـ ّواب
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األربعــة لإلمــام الشــيعي الثانــي عشــر ،وهــو زعـ ٌم يرفضــه ديــوان الوقــف الســني ورجــال ديــن سـنّة آخــرون.
لقــد أصبــح المســجدان تحــت إشــراف ديــوان الوقــف الشــيعي ،علــى الرغــم مــن االعتراضــات المســتمرة مــن
المســؤولين فــي ديــوان الوقــف الســني ،مايعكــس نمط ـا ً معيّن ـا ً فــي حســم هــذه النزاعــات بعــد العــام ،2003
مــن حيــث تأكيــد الســلطة الشــيعية فــي الفضــاءات التــي يعتقــد الفاعلــون الدينيــون الشــيعة انهــا قــد ُح ِّرفَّــت
عــن هويتهــا الطائفيــة الحقيقيــة فــي األزمنــة الســابقة .وقــد ســاعد وجــود المجموعــات اإلســامية الشــيعية فــي
مؤسســات الدولــة ونجــاح الميليشــيات الشــيعية فــي هزيمــة الميليشــيات الس ـنّية فــي تمكيــن الســردية الشــيعية
حــول بغــداد وهويتهــا مــن البــروز أكثــر فــي الســنوات األخيــرة.
نشــأ خـ ٌ
ـاف مماثــل بشــأن العديــد مــن األوقــاف اإلســامية فــي الموصــل ،وتفاقـ َم بعــد تحريــر المدينــة مــن قبضــة
تنظيــم الدولــة اإلســامية .فقــد طالــب ديــوان الوقــف الشــيعي بضــم عشــرين مســجداً فــي المدينــة يحمــل بعضهــا
أســماء شــخصيات شــيعية تاريخيــة ،إلــى نطــاق اختصاصــه ،غيــر أن حاكــم الموصــل آنــذاك ،أثيــل النجيفــي،
رفــض هــذا الطلــب مش ـ ّدداً علــى هويتهــا الس ـنّية 19.وعندمــا اكتســبت الميليشــيات الشــيعية مزيــداً مــن النفــوذ
بعــد تحريــر المدينــة ،ســعت إلــى الســيطرة علــى هــذه المســاجد أو تأكيــد ســلطة ديــوان الوقــف الشــيعي عليهــا،
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فأبــدى ديــوان الوقــف السـنّي وسياســيون سـنّة امتعاضهــم ،معتبريــن أنهــا محاولــة لتغييــر هويــة الموصــل.
مــن األبعــاد األخــرى لهــذه الخالفــات هــو الموقــع الجغرافــي لبعــض األوقــاف المتنــازع عليهــا .فمعظــم المســاجد
21
لحقــت بهــا متاجــر أو مســاكن أو مرائــب.
التاريخيــة تقــع فــي مناطــق تجاريــة وتُش ـ ّكل جــزءاً مــن أوقـ ٍ
ـاف أُ ِ
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وغالب ـا ً ماتؤ ّمــن هــذه الملحقــات إيــرادات للمؤسســة أو المجموعــات التــي تتولّــى إدارتهــا ،والســيما فــي شــكل
بــدالت إيجــار يدفعهــا المســتأجرون أو المســتثمرون الذيــن يشــغلونها .إذن ،لــم تكــن هــذه الخالفــات محــض
دينيــة ،بــل كانــت مرتبطــة أيض ـا ً وإلــى حــد كبيــر بالدوافــع االقتصاديــة 22.هــذه األبعــاد شــديدة الوضــوح فــي
الخالفــات حــول مايُس ـ ّمى بالمســاجد الرئاســية ،وعددهــا نحــو أربعــة عشــر مســجداً ،وتحتــوي علــى منشــآت
ـر مــن صــدام حســين .لقــد اعتــرض بعــض المســؤولين فــي ديــوان الوقــف
كبيــرة وعــدة ملحقــات ُش ـيِّدت بأمـ ٍ
الشــيعي علــى تصنيفهــا بأنهــا سـنّية ،وطالبــوا بتوزيعهــا بالتســاوي بيــن ديــوان الوقــف الشــيعي وديــوان الوقــف
السـنّي .كمــا ظهــر خـ ٌ
ـاف آخــر حــول المعاييــر المعتمــدة لتوصيــف المســجد بأنــه «رئاســي» .فقــد ع ّمــم ديــوان
الوقــف الشــيعي هــذا التعريــف ليشــمل تقريب ـا ً جميــع المســاجد التــي بُنيــت خــال الحقبــة البعثيــة ،األمــر الــذي
رفضــه ديــوان الوقــف الســني .فــي مــا يخــص بغــداد ،وافــق ديــوان الوقــف الشــيعي فــي نهايــة المطــاف علــى
وضــع المســاجد الرئاســية بعهــدة ديــوان الوقــف الســني (نظــراً إلــى أنــه كان لمعظمهــا أئمــة ســنّة عيّنتهــم
الحكومــة أو أن معظمهــا كان يقــع فــي مناطــق س ـنّية) باســتثناء جامــع الرحمــن الكائــن فــي منطقــة المنصــور
التجاريــة والــذي تشــغله مجموعــة شــيعية تتبــع الشــيخ محمــد اليعقوبــي ،مــع العلــم بأنــه يخضــع قانون ـا ً إلــى
ديــوان الوقــف الشــيعي (ومؤخــراً تصاعــد الخــاف حــول اســتثمار ملحقاتــه بيــن اجهــة التــي تســيطر عليــه وبيــن
أطــراف سياســية ودينيــة وتجاريــة منافســة) 23.يضــم هــذا المســجد مرأبـا ً كبيــراً وقطعــة أرض تؤ ّمــن إيــرادات
جيــدة للمؤسســة التــي تســيطر عليــه .أ ّمــا فــي المــدن األخــرى ،جــرى توزيــع المســاجد الرئاســية وفقـا ً لطبيعــة
األكثريــة المذهبيــة فــي كل محافظــة.
عــاوةً علــى ذلــك ،أســفر االقتتــال الطائفــي فــي  2006-2007الــذي اندلــع علــى خلفيــة الهجــوم علــى مقــام
ســامراء ،عــن هجمــات انتقاميــة شــنّتها الميليشــيات المتحاربــة علــى المســاجد التــي تعــود للطــرف اآلخــر،
والســيما فــي بغــداد .وقــد تصاعــدت الشــكاوى الســنية مــن اســتيالء الجماعــات الشــيعية علــى بعــض المســاجد،
كمــا هــو الحــال مــع جامــع القبــاء فــي منطقــة الشــعب ،وجامــع المثنــى فــي حــي القاهــرة ،وجامــع المدلــل فــي
منطقــة العطيفيــة .ووفقـا ً لمصــادر سـنّية ،أرغمــت الميليشــيات الشــيعية رجــال الديــن السـنّة عنــوةً علــى مغــادرة
هــذه المســاجد أو اســتولت عليهــا ببســاطة عندمــا توقّــف أئمتهــا السـنّة عــن الحضــور إليهــا بدافــع الخــوف .بيــد
أن هــذا لــم يقتصــر علــى المســاجد وغيرهــا مــن أماكــن العبــادة ،بــل تم ـ ّدد إلــى المواقــع التجاريــة واألراضــي
الزراعيــة التــي كانــت ،وفقــا ً للمصــادر عينهــا ،ملــكا ً لديــوان الوقــف الســنّي قبــل أن يســتولي عليهــا ديــوان
الوقــف الشــيعي بمســاندة الميليشــيات أو القــوى األمنيــة 24.وقــد دافــع ديــوان الوقــف الشــيعي عــن نفســه بالقــول
إن معظــم هــذه األوقــاف اإلســامية كانــت فــي مناطــق شــيعية وبــأن النظــام الســابق عيّــن عليهــا أئمــة سـنّة فــي
إطــار سياســته المناهضــة للشــيعة 25.وينطبــق هــذا فــي شــكل خــاص علــى مســاجد مثــل جامــع الرشــاد الــذي
يقــع فــي مدينــة الصــدر وكان موضــع خــاف فــي التســعينيات بيــن الصدرييــن والســلفيين .وبعــد العــام ،2003
ســيطر الصدريــون علــى المســجد وغيّــروا اســمه إلــى جامــع الصد َريــن.
باختصــار ،انــدرج تطييــف األوقــاف اإلســامية فــي إطــار ديناميكيــة أوســع للتقســيم المجتمعي-السياســي
ّب التطييــف بتعميــق الفصــل بيــن الهويــات الدينيــة ،وتقليــص
تســارعت بعــد العــام  .2003فمــن جهــة ،تس ـب َ
الذاكــرة والفضــاءات العامــة اإلســامية المشــتركة التــي كانت لتُشـ ّكل نقاطـا ً مرجعيــة للتضامن العابــر للطوائف.
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ومــن جهــة أخــرى ،أســهم هــذا الفصــل فــي االعتــراف العلنــي بالنســيج متعـ ّدد الطوائــف فــي العــراق ،مــا أتــاح
مســاحةً للتعبيــر بحريــة عــن الهويــات الدينيــة المختلفــة فــي المجــال العــام .لكــن فــي ســياق االســتقطاب المذهبــي
ت كثيــرة ،ســببا ً للتشــنّجات ،وحتــى
والتنافــس بيــن الســرديات  ،شــ ّكل عــرض «االختالفــات» ،فــي حــاال ٍ
االشــتباكات العنيفــة .وفــي حيــن يبــدو أن هنــاك مؤ ّشــرات عــن انحســار دور العامــل الطائفــي ،بعــد هزيمــة
تنظيــم الدولــة اإلســامية ،فــي رســم معالــم االســتقطاب السياســي المجتمعــي ،اليــزال العــراق يواجــه التح ـ ّدي
ـوازن بيــن الحاجــة إلــى االعتــراف بنســيجه المتعــدد الطوائــف وبيــن ضــرورة
الصعــب المتمثّــل فــي إرســاء تـ
ٍ
إعــادة بنــاء هويّــة عابــرة للطوائــف ،مايعنــي تطويــر ذكريــات ورمــوز جمعيــة مشــتركة فــي الفضــاء العــام.
األوقاف اإلسالمية وإعادة هيكلة المجال الديني السنّ ي

لــم تكــن الخالفــات والخصومــات التــي أثارهــا تطييــف إدارة األوقــاف اإلســامية محصــورةً بيــن الطوائــف
فقــط ،بــل دارت أيضــا ً داخــل الطوائــف نفســها .وتجلّــى ذلــك بصــورة خاصــة فــي حالــة األوقــاف الســنّية،
ـيطرة داخــل هــذا الميــدان .وعلــى النقيــض
نظــراً إلــى تف ـ ّكك المجــال الدينــي الس ـنّي وغيــاب ســلطة دينيــة مسـ ِ
مــن المجــال الشــيعي الــذي يمتلــك هرميــة دينيــة واضحــة علــى رأســها المرجــع األعلــى ،الوجــود لهرميــة
مماثلــة لــدى الطائفــة الســنّية .ولعــل ذلــك يعــود ،فــي جــز ٍء منــه ،إلــى التاريــخ الطويــل لتماهــي الســلطات
الدينيــة الس ـنّية مــع الدولــة ،وتس ـلُّم وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة فعلي ـا ً زمــام الســيطرة علــى المؤسســات
الدينيــة السـنّية ،فضـاً عــن أن معظــم رجــال الديــن السـنّة كانــوا موظفيــن حكومييــن .لقــد أ ّدت وزارة األوقــاف
والشــؤون الدينيــة الــدور األ ّول فــي إدارة األوقــاف والمــدارس والمؤسســات الدينيــة السـنّية ،لكنهــا أخفقــت فــي
ممارســة الدرجــة نفســها مــن الســيطرة علــى المواقــع الدينيــة الشــيعية ،وكذلــك علــى المــدارس والمعاهــد الدينيــة
الشــيعية (المعروفــة بالحــوزات) .وقــد اشــتهرت الحــوزة دومـا ً باســتقاللها عــن الدولــة ،وأســلوبها غيــر النظامــي
فــي التعليــم وإنتــاج المعــارف ،والحضــور األقــوى فيهــا لرجــال ديــن مرموقيــن غيــر عراقييــن ،مــن الجنســية
اإليرانيــة بصــورة أساســية ،ويمتلكــون قاعــدة دعــم عابــرة لحــدود الدولــة الوطنيــة.
لقــد ولّــد إنشــاء ديــوان الوقــف السـنّي ديناميكيــة جديــدة داخــل المجــال الدينــي السـنّي ،مــا أفضــى إلــى ظهــور
خصومــات بيــن المجموعــات المختلفــة .فــي البدايــة ،اختــار مجلــس الحكــم االنتقالــي وبتأثيــر مــن الحــزب
اإلســامي ،أكبــر األحــزاب الســنية ،عدنــان الدليمــي ،العالمــة اإلســامي الــذي كان عضــواً فــي جماعــة اإلخوان
المســلمين ،رئيسـا ً لديــوان الوقــف السـنّي (منصــب بمســتوى وزاري) .فانطلقــت منافســة بيــن الحــزب اإلســامي
العراقــي وجماعــات أخــرى مثــل هيئــة علمــاء المســلمين بقيــادة حــارث الضــاري ،حيــث ا ّدعــى كل طــرف أنــه
الممثّــل الحقيقــي للطائفــة السـنّية .غيــر أن معارضــة هيئــة علمــاء المســلمين لالحتــال األميركــي والمؤسســات
الحكوميــة الناشــئة الجديــدة تسـبّبت فــي نهايــة المطــاف بإضعــاف مكانــة الهيئــة وصبّــت فــي مصلحــة العناصــر
األكثــر براغماتيــة .وقــد انضمــت شــبكات ومؤسســات دينيــة أخــرى إلــى المنافســة ،وقطعــت أحيان ـا ً وعــوداً
بفصــل إدارة األوقــاف اإلســامية عــن المصالــح السياســية.
فــي آب/أغســطس  ،2005عيّنــت الحكومــة العراقيــة االنتقاليــة (التــي حكمــت البــاد فــي  )2005-2006عبــد
الغفــور الســامرائي ،وهــو إمــا ٌم معتــدل ذو جــذور صوفيــة ،رئيسـا ً جديــداً لديــوان الوقف السـنّي ،فــي حين أصبح
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الدليمــي رئيــس الكتلــة السـنّية فــي مجلــس النــواب واتخــذ مواقــف منتقــدة للحكومــة ،متّهمـا ً إياهــا بالتعــاون مــع
– أو تجاهُــل  -الميليشــيات الشــيعية التــي اســتهدفت الجماعــات السـنّية 26.وجــد الســامرائي نفســه فــي مواجهــة
ق مــن االســتقطاب
مشــه ٍد صعــب ،نظــراً إلــى تفـ ّكك المضمــار الدينــي السـنّي وتأثيــر القــوى المتشـ ّددة فــي ســيا ٍ
المذهبــي والعنــف المتف ّشــي .وقــد عمــد ،بغيــة كســب الدعــم السياســي ،إلــى التنســيق مــع الحــزب اإلســامي
العراقــي ،واتّهمتــه المجموعــات المتش ـ ّددة ،بمــا فــي ذلــك هيئــة علمــاء المســلمين والفصائــل الجهاديــة ،بأنــه
دميــة فــي يــد الحكومــة الخاضعــة إلــى ســيطرة الشــيعة .وتصاعــدت حـ ّدة االنتقــادات الموجّهــة إليــه عندمــا أرغــم
هيئــة علمــاء المســلمين علــى إغــاق مكتبهــا فــي جامــع أم القــرى الكبيــر فــي الكــرخ فــي بغــداد فــي العــام 2007
ـوم انتحــاري نفّــذه
وتســليمه إلــى ديــوان الوقــف السـنّي 27.وفــي آب/أغســطس  ،2011نجــا الســامرائي مــن هجـ ٍ
علــى األرجــح التنظيــم الــذي يُطلــق علــى نفســه اســم دولــة العــراق اإلســامية .أســفر الهجــوم ،الــذي وقــع أثنــاء
مشــاركة الســامرائي والعديــد مــن أعضــاء الحــزب اإلســامي العراقــي فــي صــاة جماعيــة ،عــن وقــوع العديــد
مــن اإلصابــات ،بينهــا مقتــل نائــب فــي البرلمــان عــن الحــزب اإلســامي العراقــي.
فــي العــام  ،2012أق ـ ّر مجلــس النــواب قانون ـا ً خاص ـا ً بديــوان الوقــف الس ـنّي 28،ف ـ ّوض مســؤوليات عــدة إلــى
الديــوان منهــا إدارة األوقــاف ،واســتثمار إيراداتهــا ،ودعــم المؤسســات الدينيــة والخيريــة الســنّية .وبموجــب
المــادة  4.2مــن القانــون ،يُعيّــن مجلــس الــوزراء رئيــس ديــوان الوقــف السـنّي ،ويجــب أن يحصــل هــذا التعييــن
علــى موافقــة المجمــع الفقهــي العراقــي ،وهــو عبــارة عــن مؤسســة شـ ّكلتها جماعــة كبــار العلمــاء فــي العــراق
وتتألــف مــن خمســة علمــاء صوفييــن وخمســة ســلفيين ،ومقرهــا جامــع اإلمــام األعظــم (أبــو حنيفــة) المرمــوق
فــي بغــداد .وقــد ســاهم الحــزب اإلســامي العراقــي فــي إنشــاء هــذه المؤسســة مــن أجــل التصـ ّدي لهيئــة علمــاء
المســلمين وكــي تكــون بمثابــة ســلطة دينيــة جماعيــة عليــا للجماعــات السـنّية .وكان الهــدف مــن القانــون الــذي
أ ّدى الحــزب اإلســامي العراقــي دوراً أساســيا ً فــي صياغتــه وتمــت المصادقــة عليــه بالتزامــن مــع إقــرار قانــون
حــول ديــوان الوقــف الشــيعي ،تنظيــم المجــال الدينــي السـنّي بصــورة أكبــر.
أُر ِغــم الســامرائي علــى الخــروج مــن منصبــه فــي العــام  2013بعــد مواجهتــه اتهامــات بالفســاد ،والســيما مــن
ـل لــه ،قــام رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي
خصومــه السـنّة .ومــع فشــل الفصائــل السـنّية فــي االتفــاق علــى بديـ ٍ
بتعييــن عبــد اللطيــف الهميــم رئيسـا ً بالوكالــة لديــوان الوقــف الســني فــي العــام  .2015وقــد حظــي تعيينــه بدعــم
رئيــس مجلــس النــواب آنــذاك والعضــو البــارز فــي الحــزب اإلســامي العراقــي ،ســليم الجبــوري ،علــى الرغــم
مــن اعتــراض المؤسســات الدينيــة السـنّية ،علــى غــرار المجمــع الفقهــي العراقــي ،والتــي طالبــت باستشــارتها
فــي عمليــة االختيــار عم ـاً بأحــكام قانــون ديــوان الوقــف الســني 29.وقــد تولّــى الهميــم ،وهــو ّ
عالمــة إســامي
ومقـرّب ســابق للنظــام البعثــي مــن األنبــار ،قيــادة مجموعــة صغيــرة مــن األئمــة والشــخصيات السـنّية المعتدليــن
تحــت اســم ملتقــى العلمــاء والمفكريــن العراقييــن .واعتبــرت مجموعــات دينيــة سـنّية أخــرى ،مثــل هيئــة علمــاء
المســلمين والمجمــع الفقهــي العراقــي ،أن الحكومــة الخاضعــة للســيطرة الشــيعية ،ال الســلطات السـنّية الشــرعية،
هــي التــي اختــارت هميــم لهــذا المنصــب.
علــى الرغــم مــن االنتقــادات ،فــرض الهميــم ســلطته ،معتمــداً خطاب ـا ً معتــدالً ،و ُمطلق ـا ً العديــد مــن المبــادرات
إلعــادة اإلعمــار وتحقيــق المصالحــة المجتمعيــة فــي المناطــق الس ـنّية بعــد خــروج تنظيــم الدولــة اإلســامية
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منهــا 30.وقــد واصــل العمــل علــى تطبيــق نهــج الســامرائي القائــم علــى اســتهداف األئمــة والخطبــاء المتشـ ّددين،
محــاوالً ممارســة مزيــد مــن الســيطرة علــى خطــب يــوم الجمعــة ،فأعلــن عــن حملــة لمكافحــة التطــرف
ِ
والتع ّ
صــب ،وطالــب بفــرض االحترافيــة فــي اإلدالء بــاآلراء القانونيــة عبــر حصرهــا فقــط بفقهــاء إســاميين
31
مجازيــن ومشــهود لهــم.
بيــد أن الهميــم واجــه منافسـةً علــى الســلطة والشــرعية مــن مؤسســات دينيــة سـنّية أخــرى ،منهــا المجمــع الفقهــي
العراقــي برئاســة الشــيخ أحمــد حســن الطــه الــذي كان ســابقا ً عضــواً فــي هيئــة علمــاء المســلمين .وقــد اشــتكى
الطــه ونجلــه عبــد الوهــاب الســامرائي ،وهــو عضــو بــارز فــي المجمــع الفقهــي العراقــي ،مــن تغييــب مؤسســتهم
عــن عمليــة تعييــن رئيــس ديــوان الوقــف السـنّي ،مــا أ ّدى إلــى إضعــاف حامــل المنصــب وجعلــه عرضــة إلــى
التأثّــر بالضغــوط مــن مجموعــات المصالــح والمجموعــات السياســية 32.نتيج ـةً لذلــك ،يبــدو أن التش ـنّج يســلك
33
وتيــرة تصاعديــة بيــن ديــوان الوقــف السـنّي وبيــن المجمــع الفقهــي العراقــي.
لقــد اســتخدمت الحكومــة الخاضعــة المهيمــن عليهــا شــيعيا ً الســلطة الممنوحــة لهــا لتعييــن رئيــس ديــوان الوقــف
الس ـنّي كوســيلة لتعزيــز مكانــة العناصــر المواليــة أو غيــر المعاديــة داخــل المضمــار الدينــي الس ـنّي ،تجنب ـا ً
لصعــود شــخصية مناوئــة أو غيــر مواليــة علــى رأس ديــوان الوقــف السـنّي .يمكــن النظــر إلــى هــذه الممارســات
بأنهــا تنــدرج فــي إطــار سياسـ ٍة الهــدف منهــا إعــادة تشــكيل المجــال الدينــي السـنّي عبــر وضــع ديــوان الوقــف
السـنّي فــي عهــدة حلفــاء الحكومــة وإقصــاء العناصــر غيــر المواليــة.
غالــب الظــن أن اعتمــاد بعــض أعضــاء المجمــع الفقهــي العراقــي ،وعلــى رأســهم رافــع الرفاعــي الــذي يحمــل
أيضــا ً لقــب مفتــي الديــار العراقيــة ،موقفــا ً مناهضــا ً للحكومــة ،وحتــى دعمهــم لالحتجاجــات الســنية ضــد
حكومــة رئيــس الــوزراء الســابق نــوري المالكــي ( ،)2006-2014قــد أ ّدى دوراً فــي تعميــق الشــكوك التــي
راودت الحكومــة ومجموعــات شــيعية أخــرى بشــأن المجمــع الفقهــي العراقــي .غيــر أن هــذه السياســة الحكوميــة
طرحــت مشــكلة فــي مايتعلــق بشــرعية رئيــس ديــوان الوقــف الســني وصفتــه التمثيليــة ،ماعـ ّزز االعتقــاد لــدى
عــدد كبيــر مــن الفقهــاء واألئمــة السـنّة بــأن الحكومــة منحــازة ولديهــا مصلحــة فــي إضعــاف اســتقالليتهم .لذلــك،
غالب ـا ً مايــر ّدد معارضــو األســلوب الــذي تعتمــده الحكومــة فــي التعاطــي مــع هــذه المســألة ،بأنهــم مدفوعــون
ـزام حقيقــي بالدفــاع عــن الهويــة السـنّية وصونهــا ،معتبريــن أن هــذه الهويــة تتعــرض إلــى الهجــوم .يقــول
بالتـ ٍ
عبــد الوهــاب الســامرائي« :نريــد تجنُّــب التطـرّف ،مــن دون أن تــذوب هويتنــا تمامـا ً فــي هويــة الطــرف اآلخــر
(فــي إشــارة إلــى الهويــة الشــيعية)» 34.وذهــب الرئيــس األول لديــوان الوقــف الســني ،عدنــان الدليمــي ،الــذي
توفّــي فــي العــام  ،2017إلــى حــد القــول بــأن جهــوداً منهجيــة تُبـ َذل مــن أجــل «تشــييع» العــراق ،مشــيراً إلــى أن
الحكومــة واألحــزاب الشــيعية تتولــى قيــادة هــذا المجهــود عبــر الســيطرة علــى المســاجد السـنّية وتحويــل اإلرث
35
السـنّي لبغــداد إلــى إرث شــيعي.
مــن المؤسســات التــي تبنّــت مقاربــة مختلفــة عبــر التحالــف مــع مجموعــات شــيعية لتحســين مكانتهــا داخــل
المجــال الدينــي الســني مؤسســة دار اإلفتــاء برئاســة مهــدي الصميدعــي الــذي يُن ّ
صــب نفســه مفتيـا ً للجمهوريــة.
وقــد ق ّدمــت دار اإلفتــاء نفســها بمثابــة نســخة متجـ ّددة عــن منصــب مفتي العــراق الموروث مــن الحقبــة العثمانية،
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والــذي أصيــب باألفــول بعــد تأســيس الدولــة الحديثــة وألغتــه الحكومــة البعثيــة فــي الســبعينيات 36.غيــر أن
ديــوان الوقــف الس ـنّي والمجمــع الفقهــي العراقــي يرفضــان االعتــراف بهــذه الصفــة للصميدعــي .وقــد أشــار
البعــض إلــى أن دار اإلفتــاء هــي مؤسســة الرجــل الواحــد ،وأن الصميدعــي غيــر مؤهّــل لتولّــي منصــب مفتــي
الجمهوريــة .وق ـ ّدم المجمــع الفقهــي العراقــي طعن ـا ً بحقــه أمــام مجلــس شــورى الدولــة (هيئــة قضائيــة إداريــة
37
مســؤولة عــن البــت فــي النزاعــات بيــن المؤسســات الحكوميــة) ،مــاأ ّدى إلــى إبطــال محاولتــه لتقنيــن مؤسســته.
غيــر أن ذلــك لــم يمنعــه مــن االســتمرار فــي تقديــم نفســه فــي منصــب المفتــي.
الصميدعــي هــو شــي ٌخ ســلفي اتّخــذ منحــى انتقادي ـا ً للمجموعــات الجهاديــة ،مســتب ِدالً موقفــه الســابق المناهــض
للشــيعة بنزعــة ســلفية مها ِدنــة ومواليــة للحكومــة ،ماجعلــه يفــوز بالدعــم مــن حكومة نــوري المالكــي والتنظيمات
الشــيعية المدعومــة مــن إيــران 38.وقــد تم ّكــن مــع أتباعــه مــن الســيطرة علــى جامــع أم الطبــول ،الــذي يُعتبَــر مــن
أكبــر المســاجد فــي المنطقــة الواقعــة غــرب بغــداد ،فــي العــام  .2013وقــام الصميدعــي بمحاولــة فاشــلة لتغييــر
اســم المســجد كــي يحمــل اســم ابــن تيميــة ،عالِــم الديــن الحنبلــي مــن القــرون الوســطى المثيــر للجــدل ،فيمــا
ن ّ
صــب نفســه إمام ـا ً عليــه .يضــم المســجد  132ش ـقّة اســتولى عليهــا الصميدعــي ،وفــق مايــروي مســؤول فــي
39
ديــوان الوقــف السـنّي ،بهــدف تمويــل أنشــطته .لقــد اعتــرض ديــوان الوقــف السـنّي علــى هــذه الخطــوات ولجــأ
ب إلــى ديــوان
إلــى المحاكــم الســتعادة الســيطرة علــى الجامــع ومنشــآته الســكنية .فــر ّد الصميدعــي بتوجيــه كتــا ٍ
الوقــف الشــيعي يطلــب فيــه مــن الديــوان ربــط المســجد بــه ،األمــر الــذي رأى فيــه ديــوان الوقــف الســني محاولــة
لتح ـ ّدي ســلطته وخطــوة غيــر مب ـرّرة لج ـ ّر الســلطات الدينيــة الشــيعية إلــى النــزاع 40.وقــد ذهــب الصميدعــي
إلــى حــد تشــكيل ميليشــيا تحمــل اســم «حركــة أحــرار العــراق» ،تحــت مظلــة قــوات الحشــد الشــعبي 41.وغالــب
الظــن أن الهــدف مــن هــذه الخطــوة كان اســتخدام الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة اإلســامية واالنتمــاء إلــى قــوات
الحشــد الشــعبي الكتســاب مزيــد مــن النفــوذ فــي التعاطــي مــع الخصــوم السـنّة .وقــد التقــى تكــراراً ممثّليــن عــن
فصائــل الحشــد المدعومــة مــن إيــران ،وكانــت لــه إطــاالت علنيــة برفقــة اللــواء قاســم ســليماني ،قائــد فيلــق
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القــدس اإليرانــي.
لــم يؤثّــر انتشــار الســلفية علــى العالقــات السنّية-الشــيعية وحســب ،إنمــا أيضـا ً علــى العالقــات داخــل الجماعــات
الس ـنّية .ويعــود ذلــك بصــورة أساســية إلــى العــداء الســلفي للصوفيــة .يضــم العــراق بعض ـا ً مــن أبــرز التقاليــد
الصوفيــة وأقدمهــا ،مثــل الطريقــة القادريــة والطريقــة النقشــبندية .وفــي التســعينيات ،رفــع نظــام صــدام حســين
ـرف بـ»الحملة
مســتوى دعمــه للطــرق الصوفيــة بغيــة التص ّدي للتأثير الســعودي وانتشــار الســلفية في إطــار ما ُعـ ِ
اإليمانيــة» .وقــد اســتمرت هــذه السياســة بعــد العــام  ،2003مــع اكتســاب المجموعــات الصوفيــة مزيــداً مــن
الحريــة ،وحتــى الدعــم مــن الدولــة ومجموعــات سياســية نافــذة .علــى ســبيل المثــال ،قـ ّدم الرئيــس الســابق جــال
طالبانــي ،الــذي تســلّم س ـ ّدة الرئاســة مــن  2006إلــى  ،2014وهــو ســليل أســرة مرموقــة ذات خلفيــة صوفيــة
– الدعــم إلــى الطريقــة القادريــة ،حتــى إنــه تولّــى تعييــن المتولّــي علــى جامــع الجيالنــي الــذي يُعتبَــر المســجد
األساســي للطريقــة القادريــة فــي بغــداد 43.وخــاض أفــراد أســرة مرموقــة فــي الطريقــة الكســنزانية  ،غمــار
44
السياســة بعــد العــام  ،2013فحصلــوا علــى مقاعــد فــي البرلمــان وانضمــوا إلــى الحكومــة.
لكــن يبــدو أن الســلفية حققــت انتشــاراً أوســع ،والســيما فــي ســياق االنقســام المذهبــي والتشــدد اللذيــن طبعــا
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المرحلــة التــي عرفتهــا البــاد بعــد العــام  .2003لقــد ســيطرت بعــض المجموعــات الســلفية علــى العديــد مــن
المســاجد الس ـنّية فــي مناطــق مثــل الفلوجــة وأطــراف بغــداد ،واســتخدمتها لبـ ّ
ـث رســائل مناهضــة للواليــات
المتحــدة والشــيعة .وعندمــا ســيطرت الدولــة اإلســامية علــى مــدن ســنّية كبــرى ود ّمــرت مســاجد صوفيــة
وغيرهــا مــن المواقــع الدينيــة السـنّية 45،فإنهــا فــي الواقــع أطلقــت نســخة مــن «التســنن» تتحــدى تقليــداً طويـ ً
ـا
مــن التصــوف والوســطية ،وهــو تقليــد كان قــد أُض ِعــف بفعــل نهــج العلمنــة والتحديــث الــذي اتبعتــه الدولــة علــى
امتــداد عقــود مــن الزمــن .حتــى بعــد إلحــاق الهزيمــة بالدولــة اإلســامية ،الزالــت بعــض المســاجد فــي مناطــق
األطــراف تخضــع إلــى ســيطرة الســلفيين أو تســتضيف تج ّمعــات ســلفية غيــر نظاميــة .يقــول هشــام الهاشــمي،
الباحــث فــي الشــؤون الســلفية فــي العــراق ،إن ديــوان الوقــف الســني والمؤسســات الس ـنّية التقليديــة تســيطر
علــى المســاجد فــي مراكــز المــدن ،فــي حيــن أن للســلفيين حضــو ٌر أوســع فــي المســاجد الواقعــة فــي أطــراف
بغــداد وغيرهــا مــن أطــراف المــدن 46.معظــم الشــبكات الســلفية الموجــودة اليــوم هــي شــبكات مها ِدنــة ،تتجنّــب
االنخــراط فــي السياســة ويتر ّكــز حراكهــا علــى الشــؤون الدينيــة والمســائل األخالقيــة .وهــي تُنــادي عموم ـا ً
بإســام أكثــر مســاواةً بالمقارنــة مــع المؤسســات الصوفيــة ،فتســتقطب الشــباب الذيــن يتطلعــون إلــى أن يكــون
الديــن بســيطا ً وأقــل هرميــة .بيــد أن انتشــار الســلفية يعكــس األزمــة األعمــق التــي تواجههــا الســلطات الدينيــة
السـنّية فــي الوقــت الــذي تســعى جاهــدة إلرســاء تــوازن بيــن تأثيــر الســلفية المتشـ ّدد وبيــن الضغــوط الداخليــة
والخارجيــة لبــث االعتــدال فــي المجــال الدينــي الس ـنّي.
ســيظل المجــال الدينــي الس ـنّي منقســماً ،بوجــود ديــوان الوقــف الس ـنّي العب ـا ً أساســيا ً وموضوع ـا ً للتنافــس فــي
الوقــت عينــه .وســوف يــؤ ّدي ترســيخ ســيطرته علــى المؤسســات واألوقــاف الدينيــة إلــى تعزيــز ســلطته .لكــن
فــي هــذا المضمــار المتأثــر بالمحســوبيات والممارســات اإلقصائيــة ،يُبــدي العديــد مــن األفرقــاء اآلخريــن قلقهــم
مــن أن ترســيخ ســيطرة الديــوان ســوف يــؤ ّدي إلــى إلحــاق الضــرر بمصالحهــم وإلــى تهميشــهم ما ّديـا ً وعقائديـاً.
ومــن المفيــد مالحظــة أنــه بعــد تشــكيل حكومــة رئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي فــي العــام  ،2018طالبــت
فصائــل سياســية ودينيــة سـنّية عــدة بــأن يؤ َخــذ برأيهــا فــي تعييــن رئيــس ديــوان الوقــف السـنّي ،لكنهــا وجــدت
صعوبــة فــي االتفــاق علــى اسـ ٍـم واحــد ،الســيما وأن المنصــب يســتقطب العديــد مــن ر ّواد السياســة واألعمــال
مــن خــارج المؤسســة الدينيــة الذيــن يطمحــون إلــى الحصــول علــى ح ّ
صــة مــن المــوارد وانتهــاز فــرص اإلفــادة
مــن المحســوبيات التــي مــن شــأن ديــوان الوقــف الســني أن يؤ ّمنهــا لهــم .قــد يُفضــي ذلــك إلــى إبــرام صفقــة بيــن
هــؤالء األفرقــاء لتقاســم المناصــب الكبــرى فــي ديــوان الوقــف السـنّي ،وبالتالــي تقاســم المنافــع ،فــي مابينهــم،
مايقتضــي تعييــن شــخصية تســووية فــي موقــع رئيــس الديــوان .فــي الوقــت نفســه ،لــن تتخلــى الحكومــة عــن
تفضيلهــا لشــخصية معتدلــة وتوافقيــة ،إذ تــرى فــي ديــوان الوقــف السـنّي أداة مهمــة إلضعــاف العناصــر السـنّية
المتشــددة.
األوقاف اإلسالمية والسلطة الدينية الشيعية

فــي حيــن فشــلت إدارة األوقــاف السـنّية فــي تخطّــي التفــكك وأزمــة الســلطة لــدى الطائفــة السـنّية ،أ ّدت الترتيبــات
المؤسســية الجديــدة الخاصــة باألوقــاف اإلســامية الشــيعية دوراً أساســيا ً فــي ترســيخ الســلطة الدينيــة لــدى
الطائفــة الشــيعية .ويتجلــى ذلــك مــن خــال طريقــة إدارة العتبــات الدينيــة األساســية خــال العقــد المنصــرم.
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فــي المرحلــة األولــى التــي أعقبــت إنشــاء ديــوان الوقــف الشــيعي ،دارت منافســة بيــن الفصائــل الشــيعية مشــابهة
لتلــك التــي شــهدتها أوســاط المجموعــات السـنّية بغيــة الســيطرة علــى األوقــاف اإلســامية .وقد ســعت مجموعات
دينيــة عــدة ،بصــورة منفــردة ،إلــى اإلفــادة مــن المــوارد الرمزيــة والماديــة للمقامــات الدينيــة ،بمــا فــي ذلــك
مواقــع بالغــة األهميــة مثــل مقامــات األئمــة الشــيعة فــي النجــف وكربــاء والكاظميــة وســامراء .وخــال المعركة
التــي دارت بيــن الجيــش األميركــي وجيــش المهــدي بزعامــة مقتــدى الصــدر فــي العــام  ،2004لجــأ عــدد كبيــر
مــن المقاتليــن الصدرييــن إلــى العتبــة العلويــة فــي النجــف بنيّــة اســتخدام قوتهــا الرمزيــة لنشــر رســالتهم عــن
المقاومــة والصمــود ،واســتخدام منشــآتها لمعالجــة المصابيــن وتخزيــن الســاح .وفــي الوقــت نفســه تقريب ـاً،
ســعت مجموعــة متفرّعــة عــن الصدرييــن بقيــادة محمــود الحســني الصرخــي إلــى اجتيــاح العتبــة الحســينية فــي
كربــاء .وحــاول تنظيــم شــيعي هرطقــي يُدعــى «جنــد الســماء» التقـ ّدم باتجــاه العتبــة العلويــة فــي العــام ،2007
ماأســفر عــن انــدالع اشــتباكات عســكرية مــع قــوى األمــن الحكوميــة وانتهــى بوقــوع عــدد كبيــر مــن اإلصابــات
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ومقتــل قائــد التنظيــم.
اختيــر حســين الشــامي ،وهــو رجــل ديــن وعضــو فــي حــزب الدعــوة ،الرئيــس األول لديــوان الوقــف الشــيعي،
مــن خــال التوصــل إلــى اتفــاق بيــن حــزب الدعــوة والحــزب الشــيعي األساســي اآلخــر ،المجلــس األعلــى
اإلســامي العراقــي ،الــذي أُسـنِدت إليــه رئاســة الهيئــة العليــا للحــج والعمــرة ،وهــو منصــب دينــي رفيــع أيضـاً.
غيــر أن إدارة الشــامي لديــوان الوقــف الشــيعي تعرّضــت إلــى انتقــادات حــا ّدة مــن المجموعات الشــيعية األخرى،
وخصوصـا ً مــن المجلــس األعلــى اإلســامي العراقــي والتيــار الصــدري 48.كذلــك لــم تكــن المرجعيــة الدينيــة في
النجــف راضيــة عــن دوره ،والســيما بعدمــا ُو ِّجهــت إليــه اتهامــات بالفســاد وســوء اإلدارة 49.فــي العــام ،2005
اسـتُب ِدل الشــامي بصالــح محمــد الحيــدري ،إمــام جامــع الخالنــي ،الــذي اســتمر فــي منصبــه حتــى العــام .2015
مــن الوظائــف األساســية التــي يضطلــع بهــا ديــوان الوقــف الشــيعي إدارة العتبــات التــي تســتقطب مالييــن الحجّاج
ســنويا ً وتُشـ ّكل مرتكــزات أساســية فــي بنــاء الذاكــرة والهويــة الجمعيّتَيــن لــدى الشــيعة .وفــي العــام  ،2005أقـ ّر
مجلــس النــواب قانون ـا ً جديــداً إلدارة العتبــات وأماكــن الحــج الشــيعية ،نــصّ علــى منــح رئيــس ديــوان الوقــف
الشــيعي ســلطة تعييــن كبــار مديــري العتبــات بعــد الحصــول علــى الموافقــة مــن المرجــع األعلــى للطائفــة ،50وهو
الموقــع الــذي يشــغله حاليـا ً آيــة هللا علــي السيســتاني ،الــذي يمثّــل الســلطة العليــا فــي الهرميــة الدينيــة الشــيعية .هذه
كانــت المــرة األولــى فــي التاريــخ العراقــي الحديــث التــي يتــم فيهــا االعتــراف بوضــوح بــدور المرجــع األعلى في
اإلشــراف علــى العتبــات وتقنينــه ،ماســاعد علــى إيجــاد حــل لمســألة الســلطة التــي التــزال عالقــة لــدى السـنّة .لكن
ذلــك لــم يكــن ليتحقــق لــو أن المرجعيــة لــم تتم ّكــن مــن الحفــاظ علــى اســتقاللها الذاتــي عــن الدولــة ،بمــا فــي ذلــك
عبــر االعتمــاد علــى التمويــل مــن الجماعــات الشــيعية واألثريــاء الشــيعة فــي العــراق وخارجــه ،وعبــر الحفــاظ
علــى تقليــد مســتقل للتعلّــم وبنــاء المكانــة ،والــذي أثبــت قدرتــه علــى الصمــود علــى الرغــم مــن المحــاوالت التــي
بذلهــا النظــام الســابق الختــراق الحــوزات الشــيعية وإضعــاف مرجعياتهــا .وقــد أتــاح ذلــك للمرجعيــة أن تظهــر
فــي موقــع الســلطة العليــا لــدى الطائفــة الشــيعية بعــد العــام  ،2003مادفــع باألحــزاب الشــيعية إلــى الســعي إلــى
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كســب الحظــوة لديهــا والحصــول علــى الشــرعية عبــر التماهــي مــع قيادتهــا.
نــصّ قانــون  2005علــى إنشــاء منصــب األميــن العــام فــي كل واحــدة من العتبــات الخمس األساســية فــي العراق
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(العتبــة العلويــة فــي النجــف ،والعتبتيــن الحســينية العباســية فــي كربــاء ،والعتبــة الكاظميــة فــي الكاظميــة،
والعتبــة العســكرية فــي ســامراء) .وكان لمكتــب المرجــع األعلــى دو ٌر فــي تعييــن األمنــاء العاميــن الذيــن كان
بعضهــم ممثّليــن عــن السيســتاني .وكان بينهــم معا ٍونــان مقرّبــان مــن المرجعيــة الدينيــة فــي النجــف وقــد أصبحــا
اليــوم شــخصيتَين نافذتيــن ،وهمــا عبــد المهــدي الكربالئــي الــذي أصبــح أميــن عــام العتبــة الحســينية والحق ـا ً
«المتولّــي الشــرعي» عليهــا ،وأحمــد الصافــي 52،أميــن عــام العتبــة العباســية والمتولّــي الشــرعي عليهــا الحقـاً.
فــي غضــون ســنوات قليلــة ،أضحــت الجهــات المســؤولة عــن إدارة العتبــات كيانــات نافــذة تُديــر عمليــات واســعة
تبــدأ مــن توســعة باحــات المقامــات الدينيــة وبنــاء منشــآت جديــدة للــزوار ،وصــوالً إلــى اإلشــراف علــى تشــييد
مستشــفيات ومــدارس وجامعــات جديــدة وتشــغيلها .ومــن خــال قيامهــم بذلــك ،اقتــدوا جزئيـا ً بنمــوذج ضريــح
اإلمــام الرضــا فــي مدينــة مشــهد فــي إيــران الــذي تتولّــى إدارتــه مؤسســةٌ ُعيِّــن رئيســها الحالــي ،ابراهيــم
رئيســي ،فــي منصبــه مــن قبــل المرشــد األعلــى علــي خامنئــي وكان المنافــس األساســي لحســن روحانــي فــي
االنتخابــات الرئاســية فــي العــام  .2017وقــد أفــادت الجهــات المســؤولة عــن إدارة العتبــات مــن اإلعفــاء مــن
الضرائــب وغيرهــا مــن المســتحقات التــي حصلــت عليهــا بصفتهــا «مؤسســات دينيــة» إلــى جانــب التمويــل
الحكومــي لنفقاتهــا التشــغيلية فــي إطــار موازنــة ديــوان الوقــف الشــيعي .وأتــاح لهــا ذلــك تنفيــذ العديــد مــن
المشــاريع ذات الطبيعــة «الدنيويــة» .فقــد عمــدت إدارة العتبــة العباســية مثـاً إلــى تأســيس شــركات تعمــل فــي
قطاعــات المــواد الغذائيــة والزراعــة والبنــاء ،وتعــود إيراداتهــا إلــى الجهــة المســؤولة عــن إدارة العتبــة أو
تُســتث َمر فــي مشــاريع جديــدة 53.ووقّعــت إدارة العتبــة الحســينية عقــداً مــع شــركة عراقية-بريطانيــة لبنــاء مطــار
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مــن المزمــع أن يكــون األكبــر فــي العــراق ،علــى الرغــم مــن تحفظــات محافــظ كربــاء بشــأن اإلجــراءات.
غالبــا ً ماتتخــذ الحكومــة المركزيــة أو المحليــة القــرار فــي مثــل هــذه المشــاريع وتتولــى إدارتهــا ،غيــر أن
الجهــات المســؤولة عــن إدارة العتبــات تم ّكنــت مــن قيــادة هــذه الجهــود فــي المــدن حيــث تقــع المقامــات الدينيــة،
انطالقـا ً مــن مكانتهــا الخاصــة وعــدم خضوعهــا إلــى المســاءلة .علــى الرغــم مــن أن هــذه اإلدارات هــي قانونيـا ً
جــزء مــن ديــوان الوقــف الشــيعي ،وتُعتبَــر بالتالــي مؤسســات عامــة ،إال أن تعاطيهــا مــع األماكــن المق ّدســة
وارتباطهــا بالمرجعيــة الدينيــة ،التــي ظهــرت فــي موقــع الســلطة فوق-الدســتورية بعــد العــام  ،2003حرّرهــا
مــن القيــود المفروضــة علــى المؤسســات العامــة األخــرى.
عــاوةً علــى ذلــك ،اســتقطبت المــدارس والجامعــات التــي تتســلّمها إدارات العتبــات فــي كربــاء عــدداً متزايــداً
مــن عائــات الطبقــة الوســطى التــي ف ّ
ضلــت إرســال أوالدهــا إلــى هــذه المؤسســات التــي تتقاضــى أقســاطا ً مــن
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الطــاب بــدالً مــن المــدارس الرســمية المجانيــة ،وذلــك ألنهــا تقـ ّدم تعليمـا ً أفضــل نوعيــة .وبعــد الفتــوى التــي
أصدرهــا السيســتاني فــي العــام  2014ودعــا فيهــا المدنييــن إلــى االلتحــاق بالقــوى األمنيــة فــي المعركــة ضــد
الدولــة اإلســامية التــي أعلنهــا أميــن عــام العتبــة الحســينية ،شـ ّكلت إدارات العتبــات مجموعــات شــبه عســكرية
جديــدة شــاركت فــي العمليــات العســكرية .ومــن هــذه المجموعــات فرقــة العبــاس القتاليــة ولــواء علــي األكبــر.
وقــد ُسـ ِّميَت هــذه المجموعــات أحيانـا ً بـ»حشــد السيســتاني» لتمييزهــا عــن مايســميه البعــض بـ»الحشــد الوالئي»
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ويضــم المجموعــات المدعومــة مــن الحكومــة اإليرانيــة.
يف ّ
ضــل كثيـ ٌر مــن أبنــاء كربــاء المشــاريع والخدمــات التــي تتوالهــا هــذه اإلدارات بــدالً مــن تلــك التــي تقــوم بهــا
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المؤسســات الحكوميــة الوطنيــة والمحليــة التــي يُعـ َرف عنهــا فســادها وافتقارهــا إلــى الكفــاءة 57.ليــس المقصــود
بذلــك أنــه لــم تُو َّجــه اتهامــات بالفســاد إلــى إدارات العتبــات 58.فالبعــض ،بمــا فــي ذلــك مســؤولون فــي الدولــة،
يعتبــرون أن هــذه اإلدارات تُض ّخــم بطريقــة مصطنعــة طواقمهــا وأنشــطتها خدمــةً لمصالــح خاصــة ،وأن
تمويلهــا الحقيقــي هــو مــن الماليــة العامــة ،علــى الرغــم مــن امتالكهــا مــوارد يمكــن أن تؤ ّمــن لهــا اكتفــاء
ذاتيـاً 59.وبالنتيجــة ،فقــد ولّــدت أنشــطة إدارات العتبــات ومشــاريعها شــبكات جديــدة ذات مصالــح متمايــزة ونفــوذ
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اجتماعــي واقتصــادي وسياســي متزايــد.
ـل رمــزي ومــا ّدي كبيــر يمكــن أن يســاهم فــي تعزيــز المكانــة السياســية واالجتماعيــة
تتمتــع العتبــات الشــيعية بثقـ ٍ
ل َمــن يتولــون مســؤوليتها .كمــا أن خطــب الجمعــة التــي يلقيهــا ممثّــل السيســتاني فــي كربــاء تح ّولــت إلــى
مناســبات لنقــل تعاليمــه إلــى الجمهــور وبســط ســلطته أبعــد مــن الحــوزات الدينيــة فــي النجــف .تبع ـا ً لذلــك،
وعبــر إقصــاء مختلــف رجــال الديــن اآلخريــن مــن المنبــر الدينــي األهــم ،جــرى تقنيــن ســلطة «المرجــع
األعلــى» رســمياً.
لهــذه األســباب ،مــن الممكــن أن تمــارس شــبكات المكانــة والمصالــح التــي أنشــئت مــن خــال الترتيبــات
المؤسســية الجديــدة لألوقــاف الشــيعية ،نفــوذاً قويــا ً فــي اختيــار المرجــع األعلــى العتيــد مســتقبالً وفــي درء
المحــاوالت الهادفــة إلــى إحــداث تغييــر جــذري فــي الترتيبــات القائمــة إلدارة األوقــاف اإلســامية .تلــك اإلدارات
التــي تُقـ ّدم مثــاالً عــن التداخــل بيــن الرســمي (ديــوان الوقــف الشــيعي التابــع للدولــة) وغيــر الرســمي (المرجــع
األعلــى) ،هــي التجســيد األمثــل لآلليــات الفريــدة التــي أصبحــت الســلطة الدينيــة الشــيعية مــن خاللهــا العب ـا ً
أساســيا ً فــي إعــادة تشــكيل المنظومــة السياســية االجتماعيــة فــي العــراق بعــد العــام  61.2003وقــد خضعــت
إعــادة التشــكيل هــذه إلــى مزيــد مــن التقنيــن والمأسســة فــي قانــون ديــوان الوقــف الشــيعي للعــام  ،2012الــذي
كان لمكتــب السيســتاني المســاهمة األساســية فــي صياغتــه 62.بموجــب القانــون ،يتولّــى رئيــس الــوزراء تعييــن
رئيــس ديــوان الوقــف الشــيعي بعــد التشــاور مــع المرجــع األعلــى 63.وتنــص المــادة  13مــن القانــون علــى أن
ديــوان الوقــف الشــيعي مســؤول عــن إدارة كل وقــف لــم يُعيَّــن لــه مديــر أو عم ـ َد مؤسّســه أو المرجــع األعلــى
إلــى نقلــه إلــى ســلطة الديــوان .وتفــرض المــادة  14علــى ديــوان الوقــف الشــيعي االمتثــال للفقــه الشــيعي ورأي
المرجــع األعلــى فــي تعييــن مديــري العتبــات واألوقــاف .فضـاً عــن ذلــك ،تنــص المــادة  15علــى أنــه ليســت
لديــوان الوقــف الشــيعي ســلطة علــى المــدارس والحــوزات الدينيــة ،واليمكنــه التد ّخــل فــي شــؤونها مــن دون
موافقــة المرجــع األعلــى.
اليعنــي ذلــك أنــه ليســت هنــاك قــوى أخــرى تتشــارك الســلطة علــى ديــوان الوقف الشــيعي إلــى جانب السيســتاني
ومكتبــه .لقــد حــاول مكتــب السيســتاني ،فــي الواقــع ،التو ّ
صــل إلــى إجمــاع بيــن كبــار رجــال الديــن حــول بعــض
هــذه القــرارات .ومــن هــؤالء آيــة هللا محمــد ســعيد الحكيــم الــذي هــو العربــي الوحيــد بيــن المرجعيــات األربعــة
األساســية فــي النجــف ،ويُنظَــر إليــه علــى نطــاق واســع بأنــه قــد يكــون خلف ـا ً محتم ـاً للسيســتاني 64.الحكيــم
ســليل أســرة مرموقــة مــن رجــال الديــن فــي النجــف ،كمــا أن انتمــاءه العربــي والعراقــي يعـ ّزز حظوظــه بتســلّم
زمــام الســلطة ،نظــراً إلــى أن المرجعيــة تشــهد عمليــة «عرقنــة» ســاهمت الترتيبــات الجديــدة حــول األوقــاف
اإلســامية فــي تســريع وتيرتهــا .لقــد أ ّدى الحكيــم دوراً فــي تعييــن الرئيــس الجديــد لديــوان الوقــف الشــيعي،
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عــاء الموســوي ،فــي العــام  ،2017وكذلــك فــي تعييــن أحمــد الصافــي أمين ـا ً عام ـا ً للعتبــة العباســية والحق ـا ً
متولّي ـا ً شــرعيا ً عليهــا .كالهمــا مــن المقربيــن لمرجعيــة الحكيــم .يقــول مصــدر مطّلــع فــي النجــف إن مكتــب
الحكيــم مــارس ضغوطـا ً علــى ديــوان الوقــف الشــيعي إلقالــة نــزار حبــل المتيــن مــن منصــب أميــن عــام العتبــة
العلويــة ألنــه لــم تكــن تربطــه عالقــات و ّديــة بالمكتــب المذكــور 65.ويذهــب المعلّــق الشــيعي ســليم الحســني إلــى
القــول بــأن ميــدان األوقــاف اإلســامية فــي النجــف وكربــاء يشــهد اســتقطابا ً متزايــداً بيــن المســؤولين المواليــن
للسيســتاني وأولئــك المرتبطيــن بالحكيــم 66.وفــي ذلــك مؤشـ ٌر علــى أن إعــادة الهيكلــة ،وعلــى الرغــم مــن أنهــا
عـ ّززت ســلطة هرميــة النجــف الدينيــة فــي المجــال الدينــي الشــيعي ،إال أنهــا لــم توقــف الخصومــات الداخليــة.
ال بــل فــي غالــب الظــن ،أن هــذه الخصومــات ستشــت ّد نتيجــة توسّــع الصالحيــات االجتماعيــة والسياســية
واالقتصاديــة المنوطــة بالعتبــات .فــي الوقــت نفســه ،تُســلّط هــذه الخصومــات ،التــي يجــري احتواؤهــا إلــى
حــد كبيــر بفعــل الــدور المركــزي للسيســتاني وقيادتــه الحــذرة ،الضــوء علــى الــدور الــذي ســوف تؤ ّديــه إدارة
األوقــاف اإلســامية فــي تحديــد مواقــع كبــار رجــال الديــن الشــيعة مســتقبالً ،والســيما بعــد وفــاة السيســتاني.
خاتمة

تح ـ ّو َل العــراق ،بعــد العــام  ،2003مــن السياســة الحكوميــة القائمــة علــى الســيطرة علــى المجــال الدينــي إلــى
سياسـ ٍة تمنــح األطــراف والمؤسســات الدينيــة اســتقالالً أكبــر عــن الدولة .لقــد اسـتُب ِدلت وزارة األوقاف والشــؤون
الدينيــة ،التــي اســتخدمها نظــام البعــث أداةً أساســية للتح ّكــم بالشــؤون الدينيــة ،بدواويــن األوقــاف الطائفيــة فــي
إجــراء اعتُبِــر أنــه بمثابــة خطــوة نحــو الالمركزيــة والدمقرطــة وتوزيــع رأس المــال الدينــي بإنصــاف أكبــر.
بيــد أن هــذا التح ـ ّول تس ـبّب بنشــوب نزاعــات وخصومــات جديــدة ،أوالً ،بيــن ديــوان الوقــف الشــيعي وديــوان
الوقــف الس ـنّي الحديثَــي العهــد اللذيــن ســعى كل منهمــا إلــى تحديــد ماهــو مل ـ ٌ
ك لــه بعدمــا ورثــا صالحيــات
وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة وبعــض وظائفهــا .وثانيـاً ،بيــن الالعبيــن الدينييــن المتعدديــن الذيــن أدركــوا
أنــه مــن شــأن اكتســاب مزيــد مــن الســلطة فــي إدارة المواقــع واألوقــاف الدينيــة أن يســاهم فــي تعزيــز مواقعهــم
فــي مواجهــة خصومهــم.
يمكــن النظــر إلــى هــذه الديناميكيــات بأنهــا جــز ٌء مــن التفــاوض بيــن الدولــة واألفرقــاء الدينييــن حــول تشــارُك
إدارة المجــال الدينــي .فــي الوقــت نفســه ،ونظــراً إلــى أن الدولــة ليســت هيئــة حياديــة ،وأن قراراتهــا األساســية
يتّخذهــا أفرقــاء سياســيون يســعون إلــى ترويــج مصالحهــم وقناعاتهــم اإليديولوجيــة ،عكســت هــذه الديناميكيــات
أيضـا ً الصراعــات علــى النفــوذ حيــث غالبـا ً ماكانــت الدولــة تُلقــي بثقلهــا خلــف القــوى التــي تمــارس نفــوذاً أكبــر
ـع أفضــل
علــى صنّــاع القــرار والمشــترعين .ومــن هــذا المنطلــق ،وجــد ديــوان الوقــف الشــيعي نفســه فــي موقـ ٍ
لفــرض مطالبــه ،نظــراً إلــى الدعــم الــذي حظــي بــه مــن األحــزاب اإلســامية الشــيعية التــي كانــت تســيطر علــى
الحكومــة ومجلــس النــواب بعــد العــام .2005
كان تطييــف األوقــاف اإلســامية جــزءاً مــن عمليــة أوســع نطاقــا ً قائمــة علــى بــث النزعــة المذهبيــة ،وقــد
اشــتملت علــى تعميــق الحــدود بيــن الطائفتَيــن وإنشــاء مراكــز ســلطة دينيــة داخــل كل جماعــة مذهبيــة .وقــد
تم ّكنــت هــذه العمليــة مــن تثبيــت المرجعيــة فــي موقــع الســلطة العليــا فــي المضمــار الدينــي الشــيعي ،بمــا أ ّدى
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إلــى إضفــاء صفــة رســمية علــى دورهــا فــي إدارة األوقــاف والعتبــات الشــيعية ،وتقنينــه .يُســاهم ذلــك علــى
األرجــح فــي تأكيــد الطابــع العراقــي للمرجعيــة ودور النجــف كمركــز للســلطة الدينيــة الشــيعية ،فيمــا يُعيــد إلــى
حــد كبيــر تكويــن هــذه الســلطة وعمليــة إضفــاء الشــرعية علــى مكانــة المرجــع األعلــى مســتقبالً .علــى النقيــض،
ق الترتيــب المؤسســي الجديــد الخــاص باألوقــاف اإلســامية ،حتــى اآلن ،فــي تخطّــي تف ـ ّكك الســلطة لــدى
أخف ـ َ
الطائفــة الس ـنّية .مــن الواضــح أن بنــاء ســلطة س ـنّية مشــابهة للمرجعيــة الشــيعية ،وهــو الهــدف الــذي يــر ّوج
لــه بعــض األفرقــاء الدينييــن والسياســيين الس ـنّة ،اليــزال بعيــداً عــن التحقــق .وغالــب الظــن أن الخصومــات
ستســتمر فــي صفــوف السـنّة ،وســوف تتمحــور حــول مزيــد مــن االختالفــات العقائديــة والسياســية والتحالفــات
الزبائنيــة ،بمــا يُفســح المجــال أمــام الدولــة ألداء دور ح َكـ ٍـم أساســي فــي إعــادة هيكلــة المجــال الدينــي الس ـنّي.
ّ
المؤلف
نبذة عن

حــارث حســن باحــث أول غيــر مقيــم فــي مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط ،تر ّكــز أبحاثــه علــى العــراق،
والطائفيــة ،وسياســات الهويــة ،والقــوى الدينيــة ،والعالقــة بيــن الدولــة والمجتمــع.
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