
  
 
 
 
 
 

 

 ياسي يف االنتخاابت حول دور املسلمني الشيعة االجتماعي والس  
 يستان يد الس  وفقاً لتوصيات وإرشادات وفتاوى مساحة الس  

 سة إمام إعداد: مؤس  
 

 
الد    املرجعية  ترى  دور  كيف  االجتماعي والس  ينية  القيادي  العامل،  ها  الشيعة يف  للمسلمني  الوالايت ياسي  ومنها 

 املتحدة؟ 
 املرجعية الد ِّينيةوترى    1.شخيص ووضع احللول واختاذ املوقفالطريقة العقالئية يف قراءة الواقع والت   املرجعي ة الد ِّيني ة تلتزم  إن  

ا ترتك ذلك للقوى الس ياسي ة   الس ياسي  تفاصيل العمل  ال تتدخ ل يف  ف،  فقطهي التَّصد ي للش ؤون الد ِّينية    أن  وظيفتها  إّن 
عاطي معها ة عن الت  الس ياسي  القوى  لألُم ة ومصاحلِِّّها إذا عجزت  لقضااي املصريية  تتدخ ل إال  يف ا  وال  2، وللمختص ني هبا

 3. أو تقدمي حلول مركزية هلا
وما إىل ذلك هو   الوطنية  الس يادةاحلفاظ على  ، و الفسادمكافحة  و ،  األمنيطرة على  تطبيق العدالة االجتماعية، والس  إنَّ  

 4.صح واإلرشادة سوى تقدمي الن  من وظائف احلكومة وليس للمرجعي  
 

للمسلمني الش يعة يف خمتلف دول العامل ومنها العامل الغريب خبصوص دورهم يف   الد  ينية ما هي توجيهات املرجعية  
 ؟ تماعية العامةاحلياة االج

وترى   .وتوج هاهتم  الوطن الواحد على اختالف أدايهنم ومذاهبهم  أبناءسائر  املشرتك بني  تؤمن ابلعيش  الد ِّينية  املرجعية    إن  
ينما أيف أوطاهنم  ضرورة اندماجهم    بيلةينية وتقاليدهم الن  احملافظة على هويتهم الد  ضرورة  إىل جانب    للمسلمني الشيعة

والعقد يف كل   أهل احلل  قات من  ترتك للمسلمني الشيعة تدبري شؤوهنم وأمورهم للث  الد ِّينية  املرجعية    إن  وعليه، ف.  وجدوا
روف ها مثرة مفيدة وفق الظ  لتحرك     إذا طُلب منها ذلك ورأت أن  ل يف قضاايهم إال  ، وال تتدخ  مبا يناسبهم وظروفهمبلد  

   5. جودة واملعطيات املو 
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 ؟أو الرتش ح أيضا    يف أصل موضوع االنتخاابت واملشاركة فيهاالد  ينية  ما هو رأي املرجعية  

ة ابلغة يف رسم مستقبل حتظى أبمهي  يابية أو غريها(  ة أو الن  ة أو فدرالية، للمجالس البلدي  )حملي    إن املشاركة يف االنتخاابت
ا يعطي الفرصة لغريه يف رسم موأبنائه وأحفادهاجملتمع،  و البالد،   تقبله ومستقبل س. فمن ال يشارك يف االنتخاابت فإّن 

د تقتضي رعاية املصاحل العليا للمسلمني يف البلدان غري بل ق  6مواطن أن يقع فيه.   أوالده وهذا خطأ ال ينبغي ألي  
لتشخيصها ال بدَّ    حسبما تقتضيه املصلحة الت   يابيةخول يف الوزارات، واجملالس الن  اء لألحزاب، والد  ية، اإلنتماإلسالم

 7.من مراجعة الثقات من أهل اخلربة
 

مث ة نصائح خبصوص كيفية انتقاء   ؟ هل أتباعها يف ممارسة االنتخاابت ومنح األصوات  الد  ينية رجعية  كيف توج ه امل
 ؟ ، فلعل  بعض املؤمنني يواجه صعوبة ابلت شخيصاملرش حني أو اجلهات املرش حة من أحزاب مثل  

الد ِّيني ة ال حتد   للمواطنني م  املرجعي ة  الد ِّيني ة تريد  املرجعي ة  ينتخبون.  املواطنني أن يتحمَّ ن  الت  د من  شخيص لوا مسؤولية 
قبل مواعيد االنتخاابت. اإلعالمي ة  عاايت  اقة والد  ينغر وا ابلوعود الرب  ال  على املواطنني أن  نعم،    8. أبنفسهم  واالنتخاب

ال   9. منحوه أصواهتمينزاهته وكفائته وحرصه على الوطن واملواطنني قبل أن  د من  والت أك  ح  عن ماضي املرشَّ يلزم البحث  
  10. صفون ابلكفاءة والن زاهة واالخالص واحلرص على مصلحة الوطن واملواطننيحني يت  ش  من انتخاب مر   بد  
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