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  مركز الكاشف"ط الضوء على أفكار الكاتبمقاطع مقتبسة من النص األصلي تسلّ"

أي من اإلمتياز الذي ( من الخطوة األولى أقّل إمتيازاً ألمريكا هذا ، كان قرار السيستاني إن ومع ذلك ،

، لم يكن معروفاً حينها بالنسبة للعديد من األمريكان ، بأن تقديم العراق للشيعةفي إدعائها ) قدمته أمريكا

   طقةبداية التغير الكبير الحاصل أو الذي سيحصل في المنذلك فعالً كان 

ففي . غير ميزان القوة بين الشيعة والسنّة ، وهذا ما نهاية الحكم السنّي للعراقإن سقوط صدام كان 

 لم تكن الواليات المتحدة األمريكية قد غيرت النظام في العراق وحسب ، وإنما ٢٠٠٣آذار /مارس 

  عالً على المنطقة عموماً الذي كان لفترة طويلة قد سيطر ف) الهيمنة السنّية( سمه -تحدت نظام 

وفي الحقيقة ، فإن الحصيلة األكثر أهمية للحرب على العراق، هي أن واحداً من المكونات الرئيسية 

  شكّل رسمياً أول دولة في العالم العربي بأغلبية شيعية تم إنتخابها ديمقراطياًالعربية الثالث للعراق قد 

 ينبئ أوالً وقبل كل شيء بميالد شرق أوسط ألقلية السنّيةاإن االنقالب على صدام حسين ونظامه ذي 

 والحكم من أجل إعادة هيكلة أو بناء تحالف إقليمي يستخدم فيه الشيعة نفوذهم األكبر في السلطة

  بمؤسسات وثقافة سياسية إقليمية جديدة 

 يد، وكينونته ،  ربما سيؤثر في كيفية صيرورة هذا الشرق األوسط الجدالظهور المتنامي للشيعةإن

. وكيف سيعرف نفسه في أكثر ما يأمل القادة األمريكان تحقيقه من مثُل وقيم يتمنّون رؤيتها على أرضه

فإن ذلك سيكون بالتأكيد وبكل وإذا ما إقتربت المنطقة في يوم ما أكثر فأكثر من القيم المدعومة أمريكياً، 

  وضوح على الطريقة الشيعية

 على المستوى الثقافي ، وعلى المستويات الدينية عاث الشيعيديناميكية االنبإن كشفت عن نفسها إبتداء 

 ومراكز التعليم فيها بدرجة لم أبواب المدن الشيعية العراقية المقدسةلقد فتح سقوط صدام . النقية

 ونصاروا يزورتعهدها سنين طويلة بل عقود طويلة من السنين ، مئات اآلالف من الزوار والحجيج 

النجف وكربالء وهم ينشئون عالقات تجارية ومالية، ويدعمون الروابط الشيعية الثقافية والدينية 

  لبنان وحتى باكستانالمتبادلة بدءاً من 

 وتعبر عن متانة العالقات الشيعية الوثيقة والتي تعبر عن - االنتصارية الظافرة رمزية زيارة خاتميإن 

هذه الزيارة كانت . مشاعر االنتماء للقومية العربيةماً كما كانت تمثلها سابقاً  أي تما- أيضاً قوة التشيع

أن إيران هي التي  ، يمكن أن يؤكّد ميالد فجٍر جديدة في سياسة الشرق األوسطقد صممت للتدليل على 

  تعتلي منصة قمة الهرم في االنبعاث الشيعي المشهود في العالم اليوم

 في شخص آية زعامة جديدة للشيعةأنتج )  المترجم- حسب تعبير الكاتب األمريكي (كما إن فتح العراق 

  الخوئي كوريث لعباءة أستاذه آية اهللا سيستانيالاهللا 
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السيستاني على المدرسة الشيعية القديمة ، كما يعتبر أول وأقدم أستاذ فيها ، ذكي ومقروء جيداً وله 

أي إنه صاحب نظرة شمولية في قراءة ( رؤية الصورة الكبيرة تذوق كبير للتأريخ وتفهم جيد أيضاً ل

  وقد برز في مراتب علماء النجف بسبب أهليته للتدريس) .  المترجم-التأريخ 

إنه يشبه الخوئي كثيراً ، في كونه يرى بأن العلماء هم مدرسون أو مربون بشكل رئيسي ومدافعون عن 

   بغي أن يمأل فقط بحكومة إسالميةال ين وهو دور -الدين ، وهذا هو دورهم 

 تحت أي نوع من الحكومات التي يمكن أن بحماية ورعاية المذهب الشيعيوإنما على العلماء أن يقوموا 

  يعيشوا فيها أو يعيش فيها الشيعة عموماً 

لحامي القوة الشيعية اإلقليمية بإعتبارها ابدءاً من لبنان والعراق وحتى الخليج وباكستان ينظرون الى 

   األكثر حرصاً على مصالحها الخاصة المشتركة

   نموذجاً بسيطاً لحكومة يمكن أن تكون مقبولة من قبل الجميعقدم السيستانيوفي العراق 

 وطالب بحكومة تمثيلية مسؤولة ومنتخبة يمكن أن تعكس مبدأ حكم األكثرية لقد إتّخذ موقفه على ضوء 

    وتحمي هويتهمإهتمامات الشيعة 

 ، بمعنى معتمدة وتمثيليةحكومة . ان الجانبان من هذه الصيغة يمكن أن  تحصن إحداهما األخرىهذ

 يمكن أن تقوي سلطة الحكومة في هوية شيعية ؛ وبتقوية الشيعةممثّلة لمكونات األمة، يمكن أن تعنى 

  الدولة والمجتمع

لبعض إدخال أو إحترام التشريعات الشيعية فقد يعني ل.  فسؤال يبقى مفتوحاًُالهوية الشيعيةأما ماذا تعني 

في الدستور ، فيما يعني بالنسبة آلخرين ترك المجال مفتوحاً أمام المذهب الشيعي وممارساته وطقوسه 

  تعبر عن نفسها في المجتمع والثقافة

 بتصميم ، قد أتى وبينما الحظ العالم قليالً أهمية هذا االبتكار أو هذه الرؤية الجديدة ، إال إنه بهدوء ولكن

، أي إنه جاء بمدخل جديد للسياسة يمكن أن يأتي بشرق أوسط جديد أكثر إتّساعاً وإستيعاباًأو يمكن أن 

يشكّل التحدي األكثر إلزاماً ومقبوليةً بالنسبة لكافة أشكال الحكم األصولية األخرى المطروحة وحتى 

   أو مكافحتها هذه  األصوليةتنبري لمواجهةأنظمة الحكم الشمولية التي دائماً ما 

أن تتحاشى إتّخاذ أية خطوات متقدماً وبال أي عنف، أشار السيستاني مؤكّداً بأن على الواليات المتحدة 

 سياسياً أو دستورياً ألن ذلك يعد شيئاً غير من شأنها التدخّل في تحديد خيارات ومستقبل العراقيين

 يابانية تكتيكية قصدت تقييد السلطات األمريكية بخطابها وكانت هذه مقدمة ذكية لمسكة. ديمقراطي

  الديمقراطي نفسه الذي تزعمه وتدعو له

 وأسلوبه المقبول هذا والذي ال يتجاوز مستواه حدود الرأس سوف يرسي االعتدال السيستانيإن نموذج 

  المنطقة عموماً ، وبعد ذلك في الحكم الشيعي في العراقدعائم نغمة أو نكهة 



 التحدي الصهيوين         كتب خاصة                                                  يكيالتحدي االمر
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

 تيجية   مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االسترا               ٢١ من ٤                                     ٢٠٠٨ -      شباط
 

 في إحباط مشروع الحاكم االداري األمريكي االنتقالي بول بريمر ، عبر تحدي جدارة فائقة أثبت كما

 اللذين شعر أياد عالوي وأحمد الجلبيالمخططات األمريكية في تصعيد عراقيين الى دفّة السلطة من قبيل 

  حول شيعة العراقرؤيته أو ال يمثّلون )  المترجم-أي غربيا التوجه  (السيستاني أنهما غربيان

 ، فإن السيستاني خدمة المصالح الشيعيةفما دامت سياسة أمريكا وحضورها في العراق قائمان على 

 المتباينة إقناع فصائل الشيعةوهكذا كان نجاحه األعظم في . سوف يتعامل مع الواليات المتّحدة األمريكية

   هذابحكمة مشروعه ، والمتعددة أو المتنوعة في العراق ، وكذلك ايران وحزب اهللا

  ال يمكن أن يخدما الشيعةكان السيستاني يؤكّد بأن االنتهازية أو الحماسة والتعصب المناهضتين ألمريكا 

 قدرة سياسية منح الشيعة  وإنما مجرد إسالم مثالي أو دولة إسالمية مثاليةبمعنى إنه لم يحاول إنتاج 

  طبيقاً لمبدأ حكم األكثريةدستورية وإنتخابية وفقاً لنسبتهم العددية ت

 يعني بناء هوية مشتركة لماليين إن االنبعاث الشيعي على المستوى اإلقليميبالنسبة للسيستاني أيضاً ، 

الشيعة العراقيين وااليرانيين واللبنانيين والباكستانيين واألفغانيين من أجل أن يحصدوا محصولهم في 

                 ركة أن تحققه لهم أو تكون الزمة منرأسمال سياسي يمكن لمثل هذه الهوية المشت

  لوازمه على أقّل التقادير 

 قد ٢٠٠٥تشرين أول / كانت مسودة الدستور في العراق التي تمت المصادقة عليها في إستفتاء اكتوبر 

 من حيث قبول ١٩٠٩ لعام الدستور اإليراني وما كان موجوداً كذلك في بصمات السيستانيكشفت عن 

معتقدات وأحكام الفقه (( مبادئ حكومة تمثيلية دستورية تشترط بأنه ال يجوز سن قانون يتناقض مع 

                 أو منهجه وال أي شيء من أفكاره لم يكن هو معتقد الخمينيوهذا بالتأكيد )) اإلسالمي

  أو رؤيته في الحكومة االسالمية

 عدة درجات ويعيدها الى كونها زال حركة الخميني أو إنقاصهابإن إن نجاح السيستاني في العراق يتعهد 

، أو على األقل إختزال للمواقف السياسية المألوفة والمعمول بها ومنحرفاً في تأريخ الشيعةموقفاً ضاالً 

  من قبل آيات اهللا العظام

 د الذي يذكّر بالنموذج  ظهر في شكل االكتشاف االيراني الجديتأثير العراق على إيرانوبدالً من ذلك ، إن

الموازنة ، وذلك عبر ١٩٠٦الهادئ الذي إنعكس في تحديد المصالح والتركيز عليها في دستور ايران 

   التي أكّد عليها ، وأصابها فعالًبين الدين والسياسة

 طاقم العبين أكثر حزماً وقوةوكذلك كيف أن الشيعة أصبحوا جاهزين ومستعدين ألن يجعلوا من أنفسهم 

   مستقبل الشرق األوسطإعادة تشكيل وصياغةمما كانوا عليه سابقاً في 

 يشير الى أن إجماعاً حاصالً اليوم بين الحركات إن انبعاث الشيعةوفي مستوى أكثر أصوليةًَ، 

   يجب أ، تُحمى وتُصانوالحكومات الشيعية مفاده أن المكاسب التي تم تحقيقها في العراق 
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                     نفعت الشيعة ليس في العراق وحسبعلى العراق كانت قد  وإن حصيلة الحرب 

   وإنّما في عموم المنطقة

 ال يعني مجيء أو حلول التشيع الشامل أو الشمولي ، وإن التشيع يمكن أن يكون له إن انبعاث الشيعة

نشوء روابط ثقافية ودينية أقوى إمكانية هو : العديد من االستخدامات والتطبيقات والتوصيفات، األولى 

، وإن إجماعاً كهذا سوف يقويها ويمتّنها نظراً بين التجمعات الشيعية المتعددة في الشرق األوسط

  لحاجتها للدفاع عن سلطتها ومكاسبها السياسية

 - بمعنى تفهم دور المظاهرات ()التظاهرات(العراق سوف يحثّ على إيجاد قادة إن نموذج : والثانية 

 في طريقة تبدأ بالمطالبة بإعادة النظروآثارها في المجتمعات الشيعية األخرى خارج العراق، ) المترجم

  تحكّم الحكومات بالشيعة في نفس أقطارها

 تعزز وتدعم الروابط الشيعية الثقافيةإن مكاسب السلطة هذه والمحافظة عليها وصيانتها سوف : وثالثاً

  ذه الروابط بدورها ستقوم بدعم وتمتين المكاسب التي تم الحصول عليهاوالدينية الداخلية، وإن ه

 سوف لن يتعين أو يتحدد بنمط خاص أو صيغة إن اإلنبعاث الشيعيهذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى 

  فريدة من الحكومات

لياً، وإنما يمكن  أو بصورة العراق حانموذج الجمهورية اإلسالمية االيرانيةإنّه ال يبشّر فقط وفقط بنشر 

 البحرين أو لبنان لما هو عليه الحال في حكومتي يصبح نموذجاً سياسياًأن  

 الذي يؤول إليه في الدرس تكمن ليس في التفاصيل ، أي تفاصيل مسألة الحكم وإنّما أهمية العراقإن 

  سيطلبون أكثر ويحصلون عليهأمر الشيعة وكيف أنهم 

 دائم سيكون له دوره في تغيير المناخات في ة متسلسلة لحراك سياسيحلحلة حلقفلقد ساهم العراق في 

  لبنان والبحرين والعربية السعوديةكّل من 

 ستكون قادرة أكثر وأكثر على تجسيد إيجاد قوة شيعية أعظمولكن النتيجة األهم بالتأكيد هي، في 

  تى باكستانلبنان وحالروابط الثقافية والدينية وإظهارها عبر الهالل الممتد من 

 تحت مظلّة النظام المتجلّي اآلن في سوف يحصلون على حقوق أكثر وسلطات أكبرمتوقّعين بأنهم 

   وبروز نماذج وصور لتحوالت سياسية جديدةيرحبون بسقوط الهيمنة السنّية سوف فإن الشيعةالعراق، 

  يات المتحدة األمريكيةأكثر إحتماالً للعمل والتنسيق مع الوالوهذا ما يجعلهم من حيث المبدأ 

 اإلنبعاث الشيعي، ومن هنا سيكون تخدم بالتأكيد مصالح الشيعة عبر المنطقةإن ديمقراطية أكبر سوف 

   الجاريةأكثر ودية أو أكثر ميالً للتحوالت الديمقراطيةبطبيعة الحال ، 
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 م، بل الموضوع األكثر  اليوم هو موضع إهتمام أكثر المسلمين في العالالحديث العالمي عن الشيعةإن

 والنمو االقتصادي ، وفي الحقيقة عالقة االسالم بالديمقراطيةأهمية في عموم السجاالت القائمة حول 

  حول موقعية االسالم في مواجهة الحداثة والتجديد

 ، كالعراق ولبنان وإيران تجري محاور السجاالت والنقاشات السياسية ذات الكثافة الشيعيةفي المناطق 

  .والدول المحكومة سنّياً طبعاً أكثر مما هو عليه الحال في األقطار التجديد والديمقراطيةل حو

  .  وعلى حد سواءهم قوة ديمقراطية على الصعيدين الذاتي والموضوعيإن الشيعة ، بكلمات أخرى ، 

اة  في الحيمناصرة للتعددية الحقيقية في نسبية القوى سوف يزرق عناصر نشيطة وإن نهوضهم

  السياسية المحكومة سنياً في األعم األغلب من العالم اإلسالمي

، وليس مجرد آلية فكرة مغرية وإغوائية بحد ذاتهاوإن الديمقراطية تمثّل بالنسبة للكثيرين من الشيعة 

  عرضية نافعة لتحقيق طموحاتهم أو تطلّعاتهم لنيل القدرة والسلطة

 وتفرغ لمواضيع إجتماعية أخرى، بما في ذلك والمواقف االيرانيةإبتعد عن حزب اهللا كما إن فضل اهللا 

 كمصدر أن السيستاني أكثر من الخامنئي أهليةًوكان قد أقر إبتداءاً . دور المرأة في المجتمع والسياسة 

  زعم هذا الدور لنفسهللشيعة في القضايا الدينية، وبعدها ) أي كمرجع(للمنافسة 

 وبعضهم - ، واإلمارات العربية المتحدة، والعربية السعودية ، وخاصة الكويتالشيعة من لبنان والعراق 

   كانوا يحضرون هذه الجلسات أو اللقاءات-أصحاب إتجاهات علمانية 

 في الخطاب المناهض ألمريكا وإنتقادات للثيوقراطية فضل اهللا يحمل وجهات نظر إجتماعية تقدمية 

  اإليرانية وحزب اهللا

هللا ، ومثلها قضايا منتظري وأتباعه من اإلصالحيين اإليرانيين، سلّطت األضواء على إن قضية فضل ا

، كاشفةً عن عمق النقاش الدائر حول األيديولوجية ، والسياسة جسامة تغير األوضاع منذ رحيل الخميني

  مسائل االصالح الممسكة بقبضتها على رقبة العالم الشيعي، والديمقراطية وغيرها من 

ف لقد عأيضاً عبر الرغبة لحماية الهوية الشيعية والمحافظة عليها أو تنميتهااالنبعاث الشيعير   

ما  ، وغالباً تقوية وتمتين مكانة التشيع في السياستين العراقية واللبنانية وكان هذا يعني في ما يعنيه 

أيضاً عبر تقوية الروابط  ولكن -عبر التأكيد على دور الدين واألحكام الدينية في المجتمع والسياسة

والعالقات بين الجماهير الشيعية وقياداتها ومؤسساتها الدينية في المجتمعات الشيعية من جهة ، وبين 

   من جهة أخرىمراكز التعليم الديني في النجف وقمهذه األوساط ومراكزها الدينية، أي 

أن اإلحياء إذْ بين هذا الفتح كيف . ىأن فتح العراق جعل كل هذه التوجهات ممكنة أكثر من أي وقت مض

فإن الشيعة حاولوا ويحاولون تعزيز ونتيجةً لذلك . أو اإلنبعاث الثقافي يمكن أن يترَجم في سلطة سياسية

   عبر تقوية هويتهم وثقافتهم وتكريسها في الوسط السياسيمكاسبهم في العراق
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ستحيا الخصومة التأريخية بين الخوئي  بفتح العراق، عديدون في الواليات المتحدة كانوا قد تنبأوا ، أنه

ني التي ستقود النجف الى مناجزة قم وتحديها وبالتالي تقود أيضاً الى تجلية منهج جريء والخمي

  )وإستجوابها( في ايران لمسائلة الجمهورية االسالمية

، بدالً من ذلك وض النجفإن نهإذْ . وفي الحقيقة إن الروابط بين الطرفين سوف تتعزز أكثر وأكثر

 ، مروراً بالخليج الفارسي، الذي األقلّيات الشيعية في لبنانسيكون له تأثيراً أكثر وضوحاً على تجمعات 

  ينظر تقليدياً نحو العراق كزعامة دينية وقاعدة دعم سياسية

 أكثر من الكويت، والرياض والمنامة وإسالم آباد، يمكن أن تكون شوكة في خاصرة إن نجف صاعدة

  خاصرة قمكونها شوكة في 

 الى جانب دعوات االصالح والديمقراطية محمد حسين فضل اهللا والقيادة اإليرانيةكما إن االختالفات بين 

  بلورة دائرة جدل علمي في الوسط الشيعيداخل إيران سوف تستمر لتشكيل أو 

فهناك عدم إرتياح أو عدم سرور . إن هذه األختالفات تكشّفت وتصاعدت وتيرتها فقط بعد سقوط صدام

             في النأيحزب اهللا من دعوة آية اهللا السيستاني لرجال الدين الشيعةفي بعض مراتب 

  بأنفسهم بعيداً عن السياسة 

   وميلشيا فيلق بدر التابعة لهحزب اهللا أيضاً ال يتفق مع المجلس األعلى للثورة االسالمية في العراق

 ويقلّل من حدة خالفاته الطائفية مع السنّة ، عبر تركيز إهتمامه نييئماً يتبع سياسة الخمحزب اهللا كان دا

 وإسرائيل، وهو منهج أو مدخل متّبع أيضاً من ِقبل مقتدى المعركة ضد الواليات المتحدة األمريكيةعلى 

            فسه الصدر الذي يخلط بين الشيعة والوطنيين والسياسة المناهضة لألمريكان في توضيح ن

  أو تعريف دوره في العراق

إنهم تحت .  متناغمةتوجهاتذات  ووحدة سياسية متراصةالشيعة ، بإختصار ، بعيدون عن كونهم 

ال يوجد شخصاَ واحداَ أو وجود أو ، ويخضعون ألكثر من أو مرجعية ، وقد سيطرة أكثر من سلطة

  ات نظرهم للمستقبل يمكنها أن ترسم أو تحدد وجهكينونة واحدة منهم،

من : الزعامة الشيعية) عمامة(فهنالك العديد من األدعياء وأصحاب الرؤى من الذين يزعمون إرتداء 

المفاهيم المتباينة للثيولوجية والسياسة الشيعية سوف تظهر ،  . فضل اهللا الى السيستاني الى الخامنئي

  يد ومساندة دوالً أخرى مختلفةكما إن دوالً شيعية ومجاميع سياسية يمكن أن تنشأ لتأي

وجود رؤية ومع ذلك إن التعددية والقناعات داخل المراتب الشيعية والقيادات العليا ال تعني أيضاً عدم 

   أو فقدان التعريف بالكامل لمسألة اإلحياء الشيعيمشتركة لتقدير المصالح الشيعية

إن الشيعة بدأوا . اع الجارية في العراقاالتّفاق الحاصل على مجمل األوضإن ما يدهش فعالً هو 

لديهم مصلحة مشتركة في يشخصون ، وبغض النظر عن مجمل االختالفات الموجودة في ما بينهم ، بأن 
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، وما يعود عبر وصولها الى السلطة حماية وتحصين ودعم المكتسبات التي أحرزتها القضية الشيعية

   جديد يناضل من أجل أن يولدذلك عليهم من منفعة ال سيما في شؤون عراٍق

                  لدعم قوتهم واألساس الوطيد حجر الزاويةفما رآه عبداهللا تهديداً ، يراه الشيعة 

  اإلقليمية الناشئة والوليدة

  : إن االنبعاث الشيعي اليوم يرتكز على ثالثة أعمدة

   األكثرية الشيعية الحاكمة في العراق: األول هو 

  النهوض بل الصعود الراهن اليران كقائد إقليمي :والثاني هو

، عبر لبنان ، العربية السعودية ، والكويت ، القوة النافذة للشيعة في عموم العالم اإلسالمي: والثالث هو

  واإلمارات العربية المتحدة وباكستان 

  . خر يدعمه ويسنده هذه مع بعضها البعض، ويروح كل واحد منها مشدوداً الى اآلتتداخل األركان الثالثة

ومع بعضهم البعض يروح الشيعة يؤكّدون أو يعكسون الصوت األعلى في رسم سياسة الشرق األوسط ، 

  ويدفعون األحداث بإتجاه تقسيم أو توزيع جديد للسلطة فيه 

 في هذه المنطقة  سنّية أكثر إستواءاً في مسألة الحكم-يؤول بالنتيجة الى موازنة شيعية كل هذا سوف 

   أو مشهودة على إمتداد األربعة عشر قرناً الماضيةموازنة لم تكن معروفةلحساسة من العالم ، وهي ا
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  الفصل السادس

 ر المدويتغي  
The Tide Turns 

القائد .  إندفعت قوات الواليات المتحدة األمريكية شماالً من الناصرية بإتجاه بغداد٢٠٠٣آذار /في مارس 

 لدى شيعة العراق آنذاك ، آية اهللا العظمى سيد علي الحسيني السيستاني ، أخبر األعلى المعروف قليالً

ما هي إال أيام معدودة حتى تقدمت . أن ال يقاوموا الزحف األمريكي الصاعد باتجاه العاصمة بجماعته 

كانت . لليلقوات المارينـز األمريكية مندفعةً الى قلب المدينة المقدسة كربالء وقد وصلتها عند منتصف ا

 حيث كان مشهداً -المدينة ساعتها هادئة ومظلمة ، بإستثناء القبة الذهبية المتأللئه لضريح اإلمام الحسين 

كان هذا هو الوجه األول . من الصفاء والوقار والجمال أبهر العديد من المقاتلين األمريكان شباباً ورجاالً

ل دخولها العراق ال سيما وإن كربالء هي واحدة من للتشيع الذي كشف عن نفسه للقوات األمريكية حا

مشهد الهدوء أو السكينة لقبة الحسين عبر عن نفسه حتى روحياً بشكٍل . أقدس المدن الشيعية في هذا البلد

ممثّل سكرتارية الدفاع األمريكية باول ولفويتز . واضٍح وجليPaul Wolfowitz قرأ موقف آية اهللا 

 هذا بعدم التعرض للقوات األمريكية كنبوءة جميلة أو فال جميل بالنسبة decreeالسيستاني أو قراره 

لقد أخبر الكونغرس ، بأنه توجد اآلن ).  المترجم-المحتلة أو الفاتحة للعراق (للواليات المتحدة األمريكية 

 مشيراً  في حرب العراق أو عدم التعرض لهم ،pro-American fatwa) التضامن مع األمريكان(فتوى 

إلى أن الشيعة أدركوا تواً رغبة إدارة بوش ، وإن العالم االسالمي قد تغير أو بدا هكذا حتى قبل وصول 

  )١ (.قوات المارينـز الى بغداد 

أي من اإلمتياز الذي (ومع ذلك ، إن قرار السيستاني هذا ، كان أقّل إمتيازاً ألمريكا من الخطوة األولى 

دعائها تقديم العراق للشيعة، لم يكن معروفاً حينها بالنسبة للعديد من األمريكان ، بأن في إ) قدمته أمريكا

إن سقوط صدام كان نهاية الحكم  . ذلك فعالً كان بداية التغير الكبير الحاصل أو الذي سيحصل في المنطقة

 لم تكن الواليات ٢٠٠٣ار آذ/ففي مارس . السنّي للعراق ، وهذا ما غير ميزان القوة بين الشيعة والسنّة

الذي ) الهيمنة السنّية( سمه -المتحدة األمريكية قد غيرت النظام في العراق وحسب ، وإنما تحدت نظام 

وفي الحقيقة ، فإن الحصيلة األكثر أهمية للحرب  . كان لفترة طويلة قد سيطر فعالً على المنطقة عموماً

 الرئيسية العربية الثالث للعراق قد شكّل رسمياً أول دولة في على العراق، هي أن واحداً من المكونات

كانت الواليات المتحدة تأمل بأن تُبشّر العالَم بإقتراب . العالم العربي بأغلبية شيعية تم إنتخابها ديمقراطياً 

  بمعنى بناء شرق أوسط-حقبة جديدة تُبشّر بإدخال المنطقة في عهٍد جديد في تأريخ الشرق األوسط 

إن االنقالب على صدام حسين ونظامه ذي األقلية . ديمقراطي ، علماني، آمن مزدهر إقتصادياً وسياسياً

السنّية ينبئ أوالً وقبل كل شيء بميالد شرق أوسط يستخدم فيه الشيعة نفوذهم األكبر في السلطة والحكم 

إن الظهور المتنامي .  ليمية جديدةمن أجل إعادة هيكلة أو بناء تحالف إقليمي بمؤسسات وثقافة سياسية إق

للشيعة ربما سيؤثر في كيفية صيرورة هذا الشرق األوسط الجديد، وكينونته ، وكيف سيعرف نفسه في 
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وإذا ما إقتربت المنطقة في  .أكثر ما يأمل القادة األمريكان تحقيقه من مثُل وقيم يتمنّون رؤيتها على أرضه

دعومة أمريكياً، فإن ذلك سيكون بالتأكيد وبكل وضوح على الطريقة يوم ما أكثر فأكثر من القيم الم

  .الشيعية

إن ديناميكية االنبعاث الشيعي كشفت عن نفسها إبتداء على المستوى الثقافي ، وعلى المستويات الدينية 

ة لم تعهدها لقد فتح سقوط صدام أبواب المدن الشيعية العراقية المقدسة ومراكز التعليم فيها بدرج. النقية

سنين طويلة بل عقود طويلة من السنين ، مئات اآلالف من الزوار والحجيج صاروا يزورون النجف 

وكربالء وهم ينشئون عالقات تجارية ومالية، ويدعمون الروابط الشيعية الثقافية والدينية المتبادلة بدءاً من 

  .لبنان وحتى باكستان

رة قام الرئيس اإليراني آنذاك سيد محمد خاتمي بزيارة الى  ، وبعد سقوط صدام مباش٢٠٠٣في مايو 

وقد إستقبله الشيعة المحلّيون مرحبين به بطالً محبوباً مرغوباً به، مطرزين الشوارع التي يمر بها . بيروت

الحديث الذي أدلى به في أحد مالعب بيروت إستقطب أكثر من خمسين ألفاَ من . إحتفاء بموكبه الرئاسي 

فعن طريق الزواج . إن خاتمي لديه عالقات شخصية وروابط خاصة مع لبنان واللبنانيين . ستمعين الم

تربطه عالقة مع عبدالحسين شرف الدين الذي كان زعيماً دينياً مبرزاً لدى اللبنانيين على إمتداد 

لة اإلمام موسى وفي بيروت قام خاتمي بزيارة عائ) .  المترجم-أي انه زوج إبنته  (١٩٥٠الخمسينات 

الصدر وتحدث عن عالقات إيران الثقافية مع لبنان ، ولكنّه لم يتحدث أي شيء صراحةً عن االنبعاث 

.  فكل شيء كان حوله واضحاً وله دالالته-السياسي الشيعي، وباألحرى إنه لم يكن بحاجة ملحة الى ذلك

 ، أن جاء ١٩٥٠ العربية في الخمسينات فلم يكن ومنذ فترة مصر عبدالناصر ، البطل األسطوري للقومية

شخص وأشعل لهب مثل هذا الحماس اللبناني ، أو تم إستقبال زعيم من بلد آخر بمثل الترحاب واالستقبال 

  .الذي بلغه خاتمي اليوم

 والتي تعبر عن متانة العالقات الشيعية الوثيقة وتعبر عن -إن رمزية زيارة خاتمي االنتصارية الظافرة 

هذه الزيارة كانت قد .  تماماً كما كانت تمثلها سابقاً مشاعر االنتماء للقومية العربيةأي - التشيع أيضاً قوة

صممت للتدليل على ميالد فجٍر جديدة في سياسة الشرق األوسط ، يمكن أن يؤكّد أن إيران هي التي تعتلي 

  .وممنصة قمة الهرم في االنبعاث الشيعي المشهود في العالم الي

أنتج زعامة جديدة للشيعة في شخص آية )  المترجم-حسب تعبير الكاتب األمريكي ( كما إن فتح العراق 

ظهر السيستاني زعيماً ال يناقش لشيعة العراق ، . خوئيالسيستاني كوريث لعباءة أستاذه آية اهللا الاهللا 

وراح هذا  الزعيم الجديد يتلقّى . ان وسريعاً ما عرف هكذا للشيعة بدءاً من لبنان وحتى إيران وباكست

تزلّف ومداهنة ماليين الناس، وأكثر من ذلك بل األهم ، يتلقّى ضرائبهم الدينية ومساهماتهم كتعبير أو 

 low -keyإستفتاء على الثقة واالحترام العالي الذي يكنّه الكثيرون له بإعتباره مفتاحاً واطئاً أو تعويذه 

تى لرجال الدين واألساتذة المتقاعدين، وذلك تبعاً لطريقة حياته البسيطة وعيشه يمكن أن يحملها الرجل ح

وكالء السيستاني الذين يجمعون هذه األموال بإسمه ويقومون بنقل أفكاره . المتواضع وعلمه العميق
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 ووجهات نظره في المواضيع الدينية والسياسية للمؤمنين ، حازوا هم أيضاً على مواقع مهمة في مختلف

  .التجمعات الشيعية خارج العراق ، بما في ذلك إيران

السيستاني على المدرسة الشيعية القديمة ، كما يعتبر أول وأقدم أستاذ فيها ، ذكي ومقروء جيداً وله تذوق 

 - أي إنه صاحب نظرة شمولية في قراءة التأريخ ( كبير للتأريخ وتفهم جيد أيضاً لرؤية الصورة الكبيرة 

وعلى الرغم من أنه ولد وترعرع  . وقد برز في مراتب علماء النجف بسبب أهليته للتدريس . )المترجم

 ولكنه لم - إذْ إنه ينحدر من عائلة دينية تسكن منطقة قريبة من الضريح األعظم لمدينة مشهد -في إيران 

وعلى مر السنين كان . يرانيختلط نهائياً أو لم ينجر الى السياسة االيرانية التي يديرها رجال الدين في إ

السيستاني يقوم برعاية عدد من النشاطات الخيرية في بلده األم ايران، ولكنه لم يحظ بأتباع كثر هناك على 

 لم يكن الرجل معروفاً بشكل واسع في ٢٠٠٣قبل سنة . اإلطالق ، أو لم يطلب ذلك حتى سقوط صدام

نعم ، هناك مجموعة .  في قم أنه من أتباعه أو مقلّديه إيران، ولم يزعم أحد من رجال الدين المعروفين

 كانوا يعرفونه وقد غيروا أو حولوا diehardصغيرة من مقلّدي آية اهللا الخوئي العنيدين أو المعاندين 

  .إرتباطهم به بعد وفاة الخوئي

سي ومدافعون عن إنه يشبه الخوئي كثيراً ، في كونه يرى بأن العلماء هم مدرسون أو مربون بشكل رئي

 وهو دور ال ينبغي أن يمأل فقط بحكومة إسالمية وإنما على العلماء أن يقوموا -الدين ، وهذا هو دورهم 

بحماية ورعاية المذهب الشيعي تحت أي نوع من الحكومات التي يمكن أن يعيشوا فيها أو يعيش فيها 

ل التشريعات واألحكام الدينية الشيعية ، وله أيضاً يعتبر السيستاني عارفاً وخبيراً بتفاصي. الشيعة عموماً

ولقد برهن منذ البدء، ودلّل على . آراؤه الخاصة في قضايا أخرى من قبيل النظرية الدستورية العلمانية

نفسه بأنه ملم جيد ومطّلع على المسائل القانوية وتحديداً في اإلمساك باإلشارات العديدة لمختلف المداخل 

  .تور العراقي زمن صدام حسينالخاصة بالدس

ومن أجل أن يطبع وجهة نظره على الدستور ، فإنه إستطاع وبمهارة فائقة أن ينشر كذلك رؤاه االسالمية 

كانت شخصيته وتنامي معروفيته أو محبوبيته . وجنباًَ الى جنب مع رؤاه في الديمقراطية والعلمانية 

ين على المستوى الشعبي والجماهيري ، كما حاول أن مهمتان وضروريتان لدعم وتقوية االرتباط بالد

يشكّل شبكة أعمال من جماهير ومنظمات راحت تلتفّ حول مرجعية الزعامة الدينية في النجف ، أي 

  .مرجعيته هو

بدأت قدرة السيستاني على نشر نفوذه أو تأثيره تتجلّى بإتخاذه قرار عدم االشتباك أو التماحك مع السياسية 

 فلقد كانت له خالفات ثيولوجية وسياسية عميقة مع زمالئه من رجال الدين الحاكمين في إيران ، اإليرانية،

فلقد ترفّع على المنابذات . ولكنّه لم يحاول على اإلطالق أن ينمي أية خصومة أو عداء بين النجف وقم

نه لم يتحدث أي شيء كما إ. واالختالفات التي نشبت بين محمد حسين فضل اهللا وزعماء إيران الدينيين

عن المواجهات بين اإلصالحيين والمحافظين في قم حتى بعدما حاول اإلصالحي آية اهللا حسين علي 

إعتماداً على منهج . منتظري أن يجد تنسيقاً ما بينه وبين السيستاني أو مع أصوات عديدة ومتباينة في لبنان
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وحتى إيران، بشكل . قليمي بين القوى السياسية الشيعيةالسيستاني ، يمكن البرهنة على إمكانية بناء إجماع إ

وسيلة لقوة إيرانية ) أي هذا اإلجماع(أو بآخر، كانت قد إرتضت هذا اإلجماع على أمل أن يكون أو يصبح 

فالشيعة ، بدءاً من لبنان والعراق وحتى الخليج وباكستان ينظرون الى القوة الشيعية اإلقليمية . واعدة

وفي العراق قدم السيستاني نموذجاً . مي األكثر حرصاً على مصالحها الخاصة المشتركةبإعتبارها الحا

لقد إتّخذ موقفه على ضوء مبدأ حكم األكثرية . بسيطاً لحكومة يمكن أن تكون مقبولة من قبل الجميع

الجانبان هذان . وطالب بحكومة تمثيلية مسؤولة ومنتخبة يمكن أن تعكس إهتمامات الشيعة وتحمي هويتهم 

حكومة معتمدة وتمثيلية ، بمعنى ممثّلة لمكونات . من هذه الصيغة يمكن أن  تحصن إحداهما األخرى

  . األمة، يمكن أن تعنى بتقوية الشيعة ؛ وهوية شيعية يمكن أن تقوي سلطة الحكومة في الدولة والمجتمع

بعض إدخال أو إحترام التشريعات الشيعية في فقد يعني لل. أما ماذا تعني الهوية الشيعية فسؤال يبقى مفتوحاًُ

الدستور ، فيما يعني بالنسبة آلخرين ترك المجال مفتوحاً أمام المذهب الشيعي وممارساته وطقوسه تعبر 

 شخصية محافظة ؛ وقد السيستانيفي قضايا التشريعات الدينية يعتبر  . عن نفسها في المجتمع والثقافة

 ومع ذلك فإن تحديد )٢(.عية بالنسبة له أن تبقى  غير متأثرة بالحداثة أو بالتجديدتعني عبارة التشريعات الشي

دائرة وطبيعة هذه التشريعات في الدولة العراقية والمجتمع العراقي تبقى مسألة معلّقة يمكن أن تُحسم في 

 نفسه لسيستانياوبذلك فصل . وهذه نقلة مهمة تختلف عن نماذج الحكومات القائمة في المنطقة . مابعد 

عن اآلخرين وبشكل حازم، أو نأى برؤيته هذه بعيداً عن أي شيء يشابه الدكتاتوريات العربية، من قبيل 

وفي نفس الوقت . حكم البعث الذي قادت الواليات المتحدة مشروعها مع دول التحالف إلنهائه وتدميره

القرآن هو (ولية الحالمة والقائلة بأن إبتعد الرجل كذلك عن شاكلة الحكم الخمينية الثيوقراطية األص

 دور اإلسالم بحفظ القيم السيستانيالتي يرغب المتطرفون السنّة تطبيقها هم كذلك، فلقد حدد ) الدستور

وبينما الحظ العالم قليالً ) . نظام المجتمع( وتوفير سبل الهداية للنظام االجتماعي وما سماه بالحرف الواحد 

 أو هذه الرؤية الجديدة ، إال إنه بهدوء ولكن بتصميم ، قد أتى أو يمكن أن يأتي بشرق أهمية هذا االبتكار

ء بمدخل جديد للسياسة يمكن أن يشكّل التحدي األكثر إلزاماً أوسط جديد أكثر إتّساعاً وإستيعاباً، أي إنه جا

ومقبوليةً بالنسبة لكافة أشكال الحكم األصولية األخرى المطروحة وحتى أنظمة الحكم الشمولية التي دائماً 

  .ما تنبري لمواجهة هذه  األصولية أو مكافحتها 

ه كمناصر للواليات المتحدة األمريكية أو سائراً هنا متحرساً أو حذراً في أن يضع نفسالسيستاني فلم يكن 

 في هذه المرحلة كما إنه لم يخجل في مواجهة السلطات األمريكية إذا تمPro-American في إطارها 

ولقد وضح موقفه هذا وبشكل مبكّر عبر فتوى أخذت بنظر االعتبار درجة أو حدود سلطة . تهديد هدفه

  : التعاطي معها في تقرير مصير ومستقبل العراق ، وكما يلي الواليات المتحدة محددةً مقدار

إن سلطة االحتالل ، ليس لها ، وال بأية وسيلة  إصالحية إختيار أعـضاء لجنـة صـياغة الدسـتور                     (( 

  …الى نهاية البيان أو الفتوى...)) األساسي ، كما ال ضمان
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 والتـي   www.sestani.orgنترنيـت    في اال  السيستانيوهنا نورد نص الفتوى كما وردت على موقع         (

 حسب التعبير المذكور في السؤال وعلى الموقـع         -جاءت جواباً على سؤال وجهه له جمع من المؤمنين          

علـي الحـسيني    سماحة سيدنا أو مرجعنا المفدى ، آية اهللا العظمى ، الـسيد             : (( والسؤال هو  -المذكور  

  :وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا : (( دام ظلهالسيستاني

أعلنت سلطات االحتالل في العراق، أنها قررت تشكيل مجلس لكتابة الدستور العراقي القـادم ، وإنهـا                 ((

ستُعيِّن أعضاء هذا المجلس بالمشاورة من الجهات السياسية واالجتماعية في البلد، ثم تطرح الدستور الذي               

 مـن هـذا     ببيان الموقـف الـشرعي    تفضل  نرجو ال . يقره المجلس للتصويت عليه في إستفتاء شعبي عام       

  .المشروع وما يجب على المؤمنين أن يقوموا به في قضية إعداد الدستور العراقي

   هـ ١٤٢٤ ربيع اآلخر ٢٠جمع من المؤمنين 

  : وكان جواب السيد السيستاني كما ورد على الموقع المذكور بالنص التالي

تعيين أعضاء مجلس كتابة الدستور ، كمـا ال ضـمان أن             في   ال تتمتّع بأية صالحية   إن تلك السلطات    (( 

يضع هذا المجلس دستوراً يطابق المصالح العليا للشعب العراقي ويعبر عن هويته الوطنيـة التـي مـن                  

، فالمشروع المذكور غير مقبول مـن       الدين االسالمي الحنيف والقيم االجتماعية النبيلة     ركائزها األساس   

 لكي يختار كل عراقي مؤهل إلنتخاب َمن يمثّله في مجلـس            إجراء إنتخابات عامة  ن  أساسه ، والبد أوالً م    

 على الدستور الذي يقره هذا المجلس ، وعلى المـؤمنين  التصويت العامثم يجري   . تأسيسي لكتابة الدستور  

رك وتعـالى   كافةً المطالبة بتحقيق هذا األمر المهم، والمساهمة في إنجازه على أحسن وجه ، أخذ اهللا تبـا                

   )٣()) والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته . بأيدي الجميع الى ما فيه الخير والصالح 

   ١٣٢٤/ ربيع األول  / ٢٥

  علي الحسيني السيستاني 

         أو قل لم   ،   في موقف مناهض ألمريكا إطالقاً       قاطع لم يت  السيستانيومع ذلك ، ورغم ضغط الشارع ، فإن

 سعى الى رسم خطوط حول ما يمكـن أن  - وبنجاح كبير    -من البدء مباشرة    و. يقايض في ذلك أو يساوم    

.  تفعله الواليات المتحدة سياسياً في العراق ، ولكن دائماً عبر اُألطُر الديمقراطية وبإسم المبادئ الديمقراطية        

متحـدة أن   ، متقدماً وبال أي عنف، أشار السيستاني مؤكّداً بأن علـى الواليـات ال             وهكذا وبقوة وإصرار    

                تتحاشى إتّخاذ أية خطوات من شأنها التدخّل في تحديد خيارات ومستقبل العراقيين سياسياً أو دستورياً ألن

وكانت هذه مقدمة ذكية لمسكة يابانية تكتيكيـة قـصدت تقييـد الـسلطات              . ذلك يعد شيئاً غير ديمقراطي    

 ومع ذلك فإن خيار السيستاني هذا في طـرح          .األمريكية بخطابها الديمقراطي نفسه الذي تزعمه وتدعو له       

. الخيارات االستراتيجية والذي قدمه في رفض المقود األمريكي كان مهماً جداً على الصعيد االسـتراتيجي              

فلم تعد هناك إبتهاالت وأدعية نارية وإلتماس بعقوبات إلهية على الطريقة الخمينية تُطالب بإنزال غـضب                

، وإنمـا    )الـشيطان األكبـر   (هامات جاهزة للواليات المتحدة األمريكية بأنهـا        الرب على أمريكا وعبر إت    

)) قد تعبر عن نفسها أحياناً بمظاهرات وإعتصامات ضخمة في الشوارع         (( سجاالت هادئة ونقاشات فقط،     



 التحدي الصهيوين         كتب خاصة                                                  يكيالتحدي االمر
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

 تيجية   مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االسترا               ٢١ من ١٤                                     ٢٠٠٨ -      شباط
 

ال إن نموذج االعتد  . تتناول المطالبة بالمصالح والحقوق والديمقراطية وحق تقرير المصير، وما الى ذلك            

 سوف يرسي level headed styleالسيستاني وأسلوبه المقبول هذا والذي ال يتجاوز مستواه حدود الرأس 

  .دعائم نغمة أو نكهة الحكم الشيعي في العراق ، وبعد ذلك في المنطقة عموماً

يكيـة  ولكي يثبت مصداقيته مع العراقيين ، حاول السيستاني تجنّب التواصل مع الواليات المتحـدة األمر              

لقد رفض اللقاء مع أي مسؤول رسمي أمريكي ، غير أنه كلّف ولده وعـدد               . بشكًل مباشر وصريح جداً     

كما أثبت جدارة فائقة في إحباط مشروع الحاكم االداري األمريكـي           . من األساتذة العلماء القيام بهذا الدور     

قيين الى دفّة السلطة من قبيل أياد       االنتقالي بول بريمر ، عبر تحدي المخططات األمريكية في تصعيد عرا          

أو ال يمثّلـون    )  المتـرجم  -أي غربيا التوجه    (عالوي وأحمد الجلبي اللذين شعر السيستاني أنهما غربيان         

وعندما أعلن بريمر بأن االنتخابات األولى يجب أن تتّبع التـصميم الحزبـي ،              . رؤيته حول شيعة العراق   

caucus formatالسيستاني على االنتخاب الفردي ، بمعنى، صوت  أي صيغة االنتخاب ال جماعي ، أصر

.  مؤكّداً بأن دستوراً يصمم بأية وسيلة أخرى يعتبر دستوراً غير شـرعي   -واحد بالمعدل لكل فرد عراقي      

ولتدعيم هذه النقطة وتمتينها إستطاع أن ينـزل الى شوارع بغداد جموعاَ غفيرة ومنظمـة لخمـسة أيـام                  

. وعندما أراد بريمر لقاء آية اهللا لمناقشة إختالفاتهما         . تى ألزم بريمر على اإلذعان واالنصياع       متعاقبة، ح 

وعليه فإني أرى أن تُتـرك      . يا سيد بريمر أنت أمريكي وأنا إيراني        : (( كان جواب السيستاني الحازم هو    

  )٤( )).هذه المسألة للعراقيين لكي يختاروا أو يصمموا الدستور الذي يريدون

لقد كانت هذه فعالً رؤية ذرائعية براغماتية، مفصولة عالمياً تماماً عن نظرية الخميني الثورية ومثاليتها أو                

 -أو ما يسمونه الممانعـة  (مثالياته ، وكذلك بعيدة عن الرؤية السياسية لحزب اهللا التي تقوم على المقاومة            

تحدة األمريكية تقوم علـى أسـاس إدراك مـصالح          إنها عملية مزاوجة عملية مع الواليات الم      ) . المترجم

فما دامت سياسة أمريكا وحضورها في العراق قائمان على خدمة المصالح الشيعية ، فإن . الشيعة وإقرارها

وهكذا كان نجاحه األعظم في إقناع فصائل الشيعة . السيستاني سوف يتعامل مع الواليات المتّحدة األمريكية

  .  المتنوعة في العراق ، وكذلك ايران وحزب اهللا ، بحكمة مشروعه هذاالمتباينة والمتعددة أو

. كان السيستاني يؤكّد بأن االنتهازية أو الحماسة والتعصب المناهضتين ألمريكا ال يمكن أن يخدما الشيعة              

 عـن هـذه     - حسب تعبيرات الكاتب طبعـاً       - مقتدى الصدر  renegudeوعندما إنشقّ المرتد أو الخائن      

بعض الدعم من حرس الثورة اإليراني وكذلك       ) أي الصدر (راتيجية لمواجهة الواليات المتحدة ، وجد       االست

 ولكن أغرب ما يمكـن      - الذي إمتدح مناهضته لألمركة      علي أكبر هاشمي رفسنجاني   من الرئيس األسبق    

ة األنبار في الـشمال     االلتفات له من أتباع مقتدى هو ذاك الدعم الذي جاء من المتمردين السنّة من محافظ              

 وعلى العموم لم يحظ مقتدى الصدر إال بتعاطف محدود أو قليل مع منهجه من ِقبـل القـوى                   )٥ (.والغرب

 على إنتهاكـه    جيش المهدي ، إنتقد   آية اهللا منتظري   dissident حتى االيراني المنشق     -الشيعية األخرى   

بتهييج وإثارة الناس في النجف وكـربالء       ) جيشأي قيام هذا ال   (لقداسة مدن األضرحة المقدسة عبر قيامه       

  .  والكوفة
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السيستاني ، وبحكمة وتعقّل لم يسع أن يصبح حاكماً أعلى أو مرجعية عليا في الوسط الشيعي ، لكنه ناضل 

 ربما يستطيع أن يوحد من خاللها في ما بـين  bridge - builderألن يكون وسيطاً شريفاً وباني جسور 

كما أنه لم يحاول إضافة طيف أو لون جديد ، وإنمـا أن يـزود      . ات السياسية المختلفة    األصوات والتجمع 

بمعنى إنه لم يحاول إنتاج     . المكونات الشيعية العراقية بشراع يمكنهم من خالله صياغة أو تلوين مستقبلهم            

عة قـدرة سياسـية   وإنما مجرد منح الـشي Islamic State   Ideal  إسالم مثالي أو دولة إسالمية مثالية

أما الفوائد والمكاسب السياسية التـي       . دستورية وإنتخابية وفقاً لنسبتهم العددية تطبيقاً لمبدأ حكم األكثرية        

أي في  (يمكنهم الحصول عليها من خالل السلطة إنما هو تحصيل حاصل في اليوم األخير ونهاية المطاف                

  ). المترجم-نتائج الدستور واالنتخابات واالستفتاء 

مثل هذا اإلجماع الشيعي يمكن أن يجتمع تحـت مظلتـه الثيوقراطيـون والـديمقراطيون ، والـدينيون                  

وجميع هؤالء يمكن أن يتّفقوا بـأن       . والعلمانيون ، ورجال الدين المحافظين واإلصالحيين على حد سواء        

أن تناقش ، وتتشكّل في     الشيعة سيكون لهم القول الفصل، أو الكلمة األخيرة، وحينها سيكون لكل مجموعة             

لوبي أو مكون، وتتنظّم أو تنتظم ، وتشكّل تحالفات سواء كان ذلك داخل المكونات أو خارجها، وأينما ترى 

وبكلمة أخرى حين ترى إن مصالحها ممثّلة أو مأخوذ بها كمـا          . في ذلك مصلحتها وإستحقاقاتها االنتخابية    

 blueprintعراق ما بعد صدام الجديد وبطاقته الزرقاء        يقتضي الحال وضمن مخطط أو برنامج عمل في         

، وهو  )أي على إمتداد التأريخ   (وهذا هو الدور الذي كان قد إنتهجه أو لعبه العلماء ومراجع الدين تقليدياً              . 

  .ما يمكن فعله أو عمله مرة أخرى تحت زعامة السيستاني

ستوى اإلقليمي يعني بناء هوية مـشتركة لماليـين         بالنسبة للسيستاني أيضاً ، إن االنبعاث الشيعي على الم        

الشيعة العراقيين وااليرانيين واللبنانيين والباكستانيين واألفغانيين من أجل أن يحـصدوا محـصولهم فـي               

رأسمال سياسي يمكن لمثل هذه الهوية المشتركة أن تحققه لهم أو تكون الزمة مـن لوازمـه علـى أقـّل      

لسيستاني في مشروعه الكبير هذا تشير الى أن الحروب الفوقية المتنقّلة التي            كما إن وجهة نظر ا    . التقادير

تستهلك مقتدى الصدر والمجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق وحزب الدعوة كلها ال تعدو أكثر من                

 أن  بمعنى إن الصراعات على السلطة، وتحديد من يمكـن        . مشاغالت وتلهيات يمكن التنبؤ بها أو توقّعها      

  .يلتقط بقايا فتات عراق ما بعد صدام ال يمكن تحاشيها

 قـد   ٢٠٠٥تشرين أول   / كانت مسودة الدستور في العراق التي تمت المصادقة عليها في إستفتاء اكتوبر             

 من حيـث قبـول   ١٩٠٩كشفت عن بصمات السيستاني وما كان موجوداً كذلك في الدستور اإليراني لعام      

معتقـدات وأحكـام الفقـه      (( ستورية تشترط بأنه ال يجوز سن قانون يتناقض مع          مبادئ حكومة تمثيلية د   

وهذا بالتأكيد لم يكن هو معتقد الخميني أو منهجه وال أي شيء من أفكـاره أو رؤيتـه فـي                    )) اإلسالمي

 إن نجاح السيستاني في العراق يتعهد بإنزال حركة الخميني أو إنقاصها عدة درجـات             . الحكومة االسالمية 

ويعيدها الى كونها موقفاً ضاالً ومنحرفاً في تأريخ الشيعة، أو على األقل إختزال للمواقف السياسية المألوفة 

التطورات الدستورية العراقية لم تكن لتمنح االيرانيين أو تـزودهم       . والمعمول بها من قبل آيات اهللا العظام      
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ات حول الديمقراطية في إيران ، وال نقول شـيئاً          بعد بنموذج ديمقراطي الفت، اذْ إن فضاء وعمق النقاش        

 ما زالت هي هي بعيدة حتى عـن تلـك   -عن مألوف الناس في ميكانيكية االنتخابات أو آليتها وغير ذلك         

  .التي يجدها المرء في العراق 

النموذج وبدالً من ذلك ، إن تأثير العراق على إيران ظهر في شكل االكتشاف االيراني الجديد الذي يذكّر ب                 

، وذلك عبر الموازنة بين     ١٩٠٦الهادئ الذي إنعكس في تحديد المصالح والتركيز عليها في دستور ايران            

  .الدين والسياسة التي أكّد عليها ، وأصابها فعالً

يعتمد السيستاني على شبكة واسعة من الممثّلين والوكالء الذين يقومون بترويج أو نقل أفكـاره ووجهـات               

ضيق وتتسع الى مختلف المناطق والجوامع واألسواق والحوزات والمؤسسات الدينية بـدءاً            نظره بوسائل ت  

ومن خالل هؤالء الوكالء والمندوبين يستطيع تشكيل       . من كركوك في الشمال وحتى البصرة في الجنوب         

ادقة علـى   وال يحاول السيستاني توهين هذا التأثير أو تضعيفه عبر المص         . وصياغة الرؤية الشيعية العامة   

مواقف وبرامج السياسيين التفصيلية الخاصة أو تظهيرها، ولكنه يؤكّد على النغمة العامة أو اإلطار العـام                

وكان تأثيره هذا واضحاً بشكل كبير في منع الشيعة من التـصرف بـردود              . للسياسة الشيعية في العراق   

إن . قريباً يومياً من قبل المتطرفين الـسنّة      األفعال على األعمال الوحشية والفظيعة التي إرتُكبت ضدهم وت        

الحرب الطائفية شََرك ومصيدة ، كما قال محذّراً ، وعلى الشيعة أن يتجنّبوها من جانبهم جهد اإلمكان في                  

مسيرتهم نحو السلطة، وأن يؤكّدوا على االنتخابات ويغتنموا فرصتها النادرة في التـأريخ الـسياسي فـي         

  .مفهوم حكم األغلبيةالشرق األوسط ، وتعزيز 

تـشرين ثـاني    / محبطٌ ومتشائم بسبب الخلل في ميزان العنف الموجه ضد الشيعة، وتحديداً في نـوفمبر               

 ،قام السياسي الشيعي البارز، سليل العائلة الدينية المعروفة ، محمد بحر العلـوم بالـذهاب الـى                  ٢٠٠٤

بعكازته على األرض بغضب خاطب اآلية قائالً       وقف هذا الرجل أمام آية اهللا وبعد أن ضرب          . السيستاني  

لقد ذهبت األمـور    . كل شيء له حدود   . إننا لن نََدع عوائلنا تُهاَجم من قبل اإلرهابيين         : (( بإنفعال واضح 

ثم طلب من السيستاني أن يدعو الميلشيات )) . وكل الذي بقي هو اهللا وسالحك. الى أبعد من حدودها بكثير

أرجوكم أن  . أرجوكم أال تفعلوا ذلك     : ((ولكن السيستاني أجاب بهدوء   . ى تلك الهجمات  الشيعية بأن ترد عل   

 )٦ ())هذه هي النقطة األكثر أهمية في الموضوع كلّـه        . إننا ال نريد أن نبدأ حرباً أهلية        . تكونوا حضاريين 

فجعة مـن التفجيـرات     وأثناء الشهور الم  . وهنا تنازل بحر العلوم وإنحنى أمام رغبة السيستاني أو إرادته         

 - ٢٠٠٦فبرايـر   /  وحتى بعد تدمير ضريَحي الشيعة العسكريين في سامراء في شـباط             -وسفْك الدماء   

رجال الدين الشيعة وخطباؤهم ومبلّغوهم قاموا هم أيضاً بتكـرار كلمـات            . كرر السيستاني نصيحته تلك   

رة أخرى تمسك الشيعة بنداءات الرجـل       السيستاني تلك في خطبهم وعلى منابرهم على إمتداد العراق، وم         

وبعد كل حادث تفجير ، تتناغم مساجد الشيعة مع         .  حتى بعد صدمة تفجير سامراء المروعة      -وإهتموا بها   

السيستاني ويروحون يبلّغون حشودهم بأن الذين يقومون بقتْلهم ليس هم جيرانهم وإخوانهم السنّة ، وإنمـا                

  .ب من الوهابيين الذين كانوا يقتلونهم هم األجان
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بمعنـى  (، السيـستاني بريمر واإلدارة األمريكية في واشنطن تعلّموا أخيراً كيف يعيشوا أو يتعايشوا مـع     

فلقد قـدم   . وحتى تصويره أو النظر اليه أو وصفه بأنه مصدر قوة مهم لهم           )  المترجم -نموذج السيستاني   

وإن . ما ألفه أو عرفه األمريكان من آياٍت في إيـران          نموذجاً أو نمطاً آلية اهللا يختلف تماماً ع        السيستاني

قضيته تُذكّرنا كيف أن القيادة والزعامة تبقى مسألة مهمة، وكيف أن الحقائق تتأثر بهـذه القيـادة علـى                   

وكذلك كيف أن الشيعة أصبحوا جاهزين ومستعدين ألن يجعلوا من أنفسهم طاقم            األرض بشكل كبير جداً،     

  .ماً وقوة مما كانوا عليه سابقاً في إعادة تشكيل وصياغة مستقبل الشرق األوسطالعبين أكثر حز

وفي مستوى أكثر أصوليةًَ، إن انبعاث الشيعة يشير الى أن إجماعاً حاصالً اليوم بين الحركات والحكومات                

يلة الحرب علـى    وإن حص  . الشيعية مفاده أن المكاسب التي تم تحقيقها في العراق يجب أ، تُحمى وتُصان            

إن انبعاث الشيعة ال يعني     . العراق كانت قد نفعت الشيعة ليس في العراق وحسب، وإنّما في عموم المنطقة            

 ، وإن التشيع يمكن أن يكون لـه العديـد مـن             shiism-panمجيء أو حلول التشيع الشامل أو الشمولي        

ة نشوء روابط ثقافية ودينية أقوى بين التجمعات        هو إمكاني : األولى  ،  االستخدامات والتطبيقات والتوصيفات  

الشيعية المتعددة في الشرق األوسط، وإن إجماعاً كهذا سوف يقويها ويمتّنها نظراً لحاجتها للـدفاع عـن                 

  . سلطتها ومكاسبها السياسية

 -هرات  بمعنى تفهـم دور المظـا     ) (التظاهرات(إن نموذج العراق سوف يحثّ على إيجاد قادة         : والثانية  

  وآثارها في المجتمعات الشيعية األخرى خارج العراق، تبدأ بالمطالبة demonstration effect) المترجم

  . بإعادة النظر في طريقة تحكّم الحكومات بالشيعة في نفس أقطارها

يـة  إن مكاسب السلطة هذه والمحافظة عليها وصيانتها سوف تعزز وتدعم الروابط الـشيعية الثقاف             : وثالثاً

  .والدينية الداخلية، وإن هذه الروابط بدورها ستقوم بدعم وتمتين المكاسب التي تم الحصول عليها

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إن اإلنبعاث الشيعي سوف لن يتعين أو يتحدد بنمط خـاص أو صـيغة               

ية االيرانيـة أو بـصورة      إنّه ال يبشّر فقط وفقط بنشر نموذج الجمهورية اإلسـالم         .  فريدة من الحكومات  

إن . العراق حالياً، وإنما يمكن أن يصبح نموذجاً سياسياً لما هو عليه الحال في حكومتي البحرين أو لبنـان  

أهمية العراق تكمن ليس في التفاصيل ، أي تفاصيل مسألة الحكم وإنّما في الدرس الذي يؤول إليـه أمـر                    

فلقد ساهم العراق في حلحلة حلقة متسلـسلة لحـراك          .  يهالشيعة وكيف أنهم سيطلبون أكثر ويحصلون عل      

ولكـن   سياسي دائم سيكون له دوره في تغيير المناخات في كّل من لبنان والبحرين والعربية الـسعودية،               

النتيجة األهم بالتأكيد هي، في إيجاد قوة شيعية أعظم ستكون قادرة أكثر وأكثر على تجسيد الروابط الثقافية                 

  .هارها عبر الهالل الممتد من لبنان وحتى باكستانوالدينية وإظ

متوقّعين بأنهم سوف يحصلون على حقوق أكثر وسلطات أكبر تحت مظلّة النظام المتجلّي اآلن في العراق، 

وهذا مـا   .فإن الشيعة سوف يرحبون بسقوط الهيمنة السنّية وبروز نماذج وصور لتحوالت سياسية جديدة              

  .أكثر إحتماالً للعمل والتنسيق مع الواليات المتحدة األمريكيةيجعلهم من حيث المبدأ 
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إن ديمقراطية أكبر سوف تخدم بالتأكيد مصالح الشيعة عبر المنطقة، ومن هنا سيكون اإلنبعـاث الـشيعي                 

إن الحديث العالمي عـن الـشيعة       . بطبيعة الحال ، أكثر ودية أو أكثر ميالً للتحوالت الديمقراطية الجارية          

م هو موضع إهتمام أكثر المسلمين في العالم، بل الموضوع األكثر أهمية في عموم السجاالت القائمـة                 اليو

حول عالقة االسالم بالديمقراطية والنمو االقتصادي ، وفي الحقيقة حول موقعية االسـالم فـي مواجهـة                 

تجري محـاور الـسجاالت     في المناطق ذات الكثافة الشيعية ، كالعراق ولبنان وإيران           . الحداثة والتجديد 

والنقاشات السياسية حول التجديد والديمقراطية أكثر مما هو عليه الحال في األقطار والدول المحكومة سنّياً               

  .طبعاً

وإن . إن الشيعة ، بكلمات أخرى ، هم قوة ديمقراطية على الصعيدين الذاتي والموضوعي وعلى حد سواء               

ر نشيطة مناصرة للتعددية الحقيقية فـي الحيـاة الـسياسية           نهوضهم في نسبية القوى سوف يزرق عناص      

المحكومة سنياً في األعم األغلب من العالم اإلسالمي، وإن الديمقراطية تمثّل بالنسبة للكثيرين من الـشيعة                

فكرة مغرية وإغوائية بحد ذاتها، وليس مجرد آلية عرضية نافعة لتحقيق طموحـاتهم أو تطلّعـاتهم لنيـل                  

  .لسلطةالقدرة وا

في إيران ، السمة الثيوقراطية للجمهورية االسالمية تعتّم على حقيقة االعتبارات االنتخابية التي تلعب دوراً               

 كانت هناك تسعة إنتخابات رئاسية      ١٩٧٩ فمنذ سقوط الشاه عام      )٧ (.مهماً في الحياة السياسية في هذا البلد      

تخابات مفتوحة فقط للمرشّحين المقبولين مـن قبـل         وعلى الرغم من كون االن    . وسبعة إنتخابات برلمانية  

الزعامة الدينية  ورجال الدين،إال أن القبول والغطاء السياسي يؤخذ بجدية من السكان وفي حمالت سياسية                

 فاز رجل الدين اإلصالحي محمد خاتمي في االنتخابات بشكل واضح وبإنتصار            ١٩٩٧ففي عام   . حقيقية  

ى آية اهللا خامنئي كان قد صاَدقَ أو أيَد وبشكل واضح منافس خاتمي المحـافظ               ساحق رغم أن القائد األعل    

إيران هي الدولة الوحيدة في الشرق األوسط التي ينسحب أو ينــزاح بهـا              ) .  المترجم -ناطق نوري   (

رئيس الدولة األسبق عن مكتبه في نهاية فترة حكمه الدستورية المفوضة له ويستمر يعيش بسالم في بيتـه       

إن النواقص وألوان الخلل التي ال يمكن إنكارها في المشروع االنتخابي االيراني لـم              . الخاص مع عائلته  

         أي جعلهـا   (  القيم الديمقراطيـة     بتذويتتمنع االيرانيين من التعلّم ومواصلة الممارسات الديمقراطية وإن

وفـي الحقيقـة ، إن الجـدل        ) . ترجم الم -أي بدون عنف    . ( ودياً  ) ذاتية وإضفاء الصفات الذاتية عليها    

  . ولحد اآلنعدة عقود من الزمنوالسجال حول الديمقراطية يعتبران قريبان من قلب السياسة اإليرانية منذ 

 تعتبر أوقات نقاش حاد بل نقاشات حول مسألة اإلصالح الديني فـي             ١٩٩٠كانت بواكير سني التسعينات     

ن وبعض رجال الدين بمـسائلة االنحنـاءة أو االنعطافـة الـشمولية     فقد قامت مجموعة من المثقفي  . ايران

للخميني في نظريته حول والية الفقيه، مجادلةً في مسألة حدودها في السلطة أو حدود السلطة فيها ، بمعنى                 

  .تحديد صالحيات الزعماء الدينيين والعمل على إيجاد نوع من المصالحة بين الدين والديمقراطية

، وتلميذه  ) كان فترةً وريث الخميني وخليفته    ( في هذا اإلطار، مثل صوت آية اهللا منتظري          أصوات ريادية 

 كلّها كانت قد تحدتْ lay intellectualمحسن كديور ، وكذلك صوت المثقف العلماني عبدالكريم سروش 
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يـدة حـول    المزاعم التي طوقت الدستور اإليراني الثيوقراطي ، وإن كان سروش قد آثار تـساؤالت عد              

العديد في الغرب ما زالوا يأملون بأن فتح العراق يمكن أن يـساعد فـي               . األصول األساسية للتشيع نفسه   

فالشيء الذي كان يوماً ما خـصاماً       . توسيع آفاق مثل هذه األصوات ونقْلها الى جيران العراق في الشرق          

أما حركة أمل وحزب اهللا فكانا      .  هذا االتجاه  بين أمل وحزب اهللا ، شكّل الحقاً قاعدة سياسية موحِّدة لتمثيل          

، وكانا قـد ناضـال أو       ١٩٩٢وما زاال عنصرين ناشطين وفاعلين في السياسة البرلمانية اللبنانية منذ عام            

ساهما مساهمة كبيرة في االنتخابات الوطنية والمحلية، وغالباً ما تقاسما السلطة والمسؤوليات مع السياسيين 

ة، كما إن زعيم أمل نبيه بري، كان ناطقاً بإسم البرلمان ألكثر من عقد ونـصف ولحـد                  المسيحيين والسنّ 

 كان التحالف بين المنظّمتين الشيعيتين هاتين قد فاز بأربعـة أخمـاس             ٢٠٠٥ وفي إنتخابات عام     )٨ (.اآلن

  .أصوات الشيعة، مانحاً إياهم صوتاً أقوى في البرلمان

 لحزب اهللا في الثمانينات السيد محمد حسين فضل اهللا كـان            oracleروحي  وفي لبنان أيضاً ، فإن األب ال      

 فقد نأى بنفسه بعيداً عن تراث الخميني ، وهو          )٩ (.على إمتداد العقد المنصرم قد إتّخذ  مسلكاً أكثر إعتداالً         

ي ، يـستطيعان    اآلن يناقش بأنه ليس هناك زعيماً شيعياً، وال حتى الخميني وال خليفته اليوم آية اهللا خامنئ               

فَمثَلُهم ، َمثَل جميع المؤمنين ، كما يقول فـضل اهللا ، وإنّهـم              . إحتكار الحقيقة أو يحتكران الوصاية عليها     

كما إن فضل اهللا إبتعد عن  . غير معصومين ، وإن الزعماء الدينيين مفتوحين على النقد، بل، للنقد واإلنتقاد           

ضيع إجتماعية أخرى، بما في ذلك دور المـرأة فـي المجتمـع             حزب اهللا والمواقف االيرانية وتفرغ لموا     

) أي كمرجـع  (وكان قد أقر إبتداءاً أن السيستاني أكثر من الخامنئي أهليةً كمصدر للمنافـسة               . والسياسة

   )١٠(.للشيعة في القضايا الدينية، وبعدها زعم هذا الدور لنفسه

ات متواصلة مرة واحدة في الـشهر فـي المـسجد           وعلى إمتداد العقد الماضي كان فضل اهللا يجري لقاء        

الشيعة من لبنان والعراق ، وخاصة الكويت ، واإلمـارات العربيـة            . المجاور لضريح زينب في دمشق      

 كانوا يحضرون هـذه الجلـسات أو        - وبعضهم أصحاب إتجاهات علمانية      -المتحدة، والعربية السعودية    

عية تقدمية في الخطـاب المنـاهض ألمريكـا وإنتقـادات           فضل اهللا يحمل وجهات نظر إجتما      . اللقاءات

النظام اإليراني كان قد شجبه بمرارة ، منهياَ تعاقده معه ، كما إن بعض .  للثيوقراطية اإليرانية وحزب اهللا   

االنتقادات القادمة من قم، عاصمة إيران الدينية، كانت تُساءل وبشكٍل الذع أطروحاتـه وأوراق إعتمـاده                

إن قضية فضل اهللا ، ومثلها قضايا منتظري وأتباعه من اإلصالحيين اإليرانيين، سلّطت األضواء              . الدينية

على جسامة تغير األوضاع منذ رحيل الخميني، كاشفةً عن عمق النقاش الـدائر حـول األيديولوجيـة ،                  

  .م الشيعيوالسياسة ، والديمقراطية وغيرها من مسائل االصالح الممسكة بقبضتها على رقبة العال

وكـان  .  لقد عرف االنبعاث الشيعي أيضاً عبر الرغبة لحماية الهوية الشيعية والمحافظة عليها أو تنميتها             

هذا يعني في ما يعنيه تقوية وتمتين مكانة التشيع في السياستين العراقية واللبنانية ، وغالباً عبر التأكيد على    

 ولكن أيضاً عبر تقوية الروابط والعالقات بين الجماهير         -لسياسةدور الدين واألحكام الدينية في المجتمع وا      

الشيعية وقياداتها ومؤسساتها الدينية في المجتمعات الشيعية من جهة ، وبين هـذه األوسـاط ومراكزهـا                 
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أن فتح العراق جعل كل هذه التوجهـات         .الدينية، أي مراكز التعليم الديني في النجف وقم من جهة أخرى          

إذْ بين هذا الفتح كيف أن اإلحياء أو اإلنبعاث الثقافي يمكن أن يترَجم في              . ر من أي وقت مضى    ممكنة أكث 

ونتيجةً لذلك فإن الشيعة حاولوا ويحاولون تعزيز مكاسبهم في العراق عبر تقوية هـويتهم              . سلطة سياسية 

  .وثقافتهم وتكريسها في الوسط السياسي

قد تنبأوا ، أنه بفتح العراق، ستحيا الخصومة التأريخية بـين الخـوئي             عديدون في الواليات المتحدة كانوا      

والخميني التي ستقود النجف الى مناجزة قم وتحديها وبالتالي تقود أيضاً الى تجلية منهج جريء لمـسائلة                 

ألقّل  غير أن هذه الخصومةلم تكن لتنشأ أو تمرر على ا)١١ ( .)وإستجوابها(الجمهورية االسالمية في ايران   

إذْ إن نهوض النجف، بدالً من      . وفي الحقيقة إن الروابط بين الطرفين سوف تتعزز أكثر وأكثر         . لحد اآلن 

ذلك سيكون له تأثيراً أكثر وضوحاً على تجمعات األقلّيات الشيعية في لبنان ، مروراً بـالخليج الفارسـي،              

إن نجف صاعدة، يمكن أن تكون شوكة       . ياسيةالذي ينظر تقليدياً نحو العراق كزعامة دينية وقاعدة دعم س         

وفي هذه األثناء . في خاصرة الكويت، والرياض والمنامة وإسالم آباد أكثر من كونها شوكة في خاصرة قم       

كما إن االختالفات بين محمـد      . سوف تسمع أصوات سجاالت وخصومات أخرى وسيكون لها تأثيراً أكبر         

لى جانب دعوات االصالح والديمقراطية داخل إيران سـوف تـستمر           حسين فضل اهللا والقيادة اإليرانية ا     

  . لتشكيل أو بلورة دائرة جدل علمي في الوسط الشيعي

فهناك عدم إرتياح أو عدم سرور في    . إن هذه األختالفات تكشّفت وتصاعدت وتيرتها فقط بعد سقوط صدام         

الشيعة في النأي بأنفـسهم بعيـداً عـن         بعض مراتب حزب اهللا من دعوة آية اهللا السيستاني لرجال الدين            

حزب اهللا أيضاً ال يتفق مع المجلس األعلى للثورة االسالمية في العراق وميلشيا فيلق بدر التابعة  . السياسة

حزب اهللا كان دائماً يتبع سياسة الخمني ويقلّل من حدة خالفاته الطائفية مع السنّة ، عبر تركيز إهتمامه             .له

لواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل، وهو منهج أو مدخل متّبع أيضاً من ِقبل مقتـدى              على المعركة ضد ا   

الصدر الذي يخلط بين الشيعة والوطنيين والسياسة المناهضة لألمريكان في توضيح نفسه أو تعريف دوره               

  )١٢ (.في العراق

اهيم مغايرة في كيفية وجوب هؤالء وضعوا مف. بعد صدام ظهر العديد من أدعياء السلطة بين شيعة العراق

قيام وجود شيعي يقوم بالتعبير عن نفسه، وكيف يجب على المجتمع الشيعي البحث عن طريقة لـصناعة                 

الفصائل الشيعية تبادلت لغة الكلمات وتراشق واالتهامات       . مستقبل الشيعة ومستقبل البلد الذي يعيشون فيه      

خطورة عبر البنادق وإطالق النار فـي شـوارع بغـداد           عبر الصحافة ووسائل اإلعالم ، واألكثر إثارة و       

  .والنجف والبصرة

إنهم تحت سيطرة   . ةمتناغم ذات توجهات  و بإختصار ، بعيدون عن كونهم وحدة سياسية متراصة        الشيعة ، 

أكثر من سلطة، ويخضعون ألكثر من أو مرجعية ، وقد ال يوجد شخصاَ واحداَ أو وجود أو كينونة واحدة                   

الصراع على السلطة والتنافس فيما بينهم يمكـن  . ا أن ترسم أو تحدد وجهات نظرهم للمستقبل      منهم، يمكنه 
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أن يساعد فقط في زيادة حدة إختالفاتهم ، أوالً في العراق ، ومن ثم في أجزاء أخرى مختلفة من المنطقـة        

  .كذلك

من فضل : الزعامة الشيعية) عمامة(فهنالك العديد من األدعياء وأصحاب الرؤى من الذين يزعمون إرتداء          

المفاهيم المتباينة للثيولوجية والسياسة الشيعية سوف تظهر ، كما إن دوالً . اهللا الى السيستاني الى الخامنئي 

 الشيعي الحاكم التناغمإن صورة  . شيعية ومجاميع سياسية يمكن أن تنشأ لتأييد ومساندة دوالً أخرى مختلفة

وفي الحقيقة ، أصبح واضحاً بأن إيران باتت        .  بعيد جداً عن إمكانية االحتذاء       في إيران ونموذجه الشمولي   

نعم ، يمكن أن تكون  . shia papacyمضغوطة تماماً في تأكيد زعمها بأنها القيادة العليا للبابوية الشيعية 

  .يد المطاع، وأقل بكثير من الس)المطاع (heavy fatherإيران األخ األكبر الموقر وليس األب األكبر 

ومع ذلك إن التعددية والقناعات داخل المراتب الشيعية والقيادات العليا ال تعني أيضاً عدم وجـود رؤيـة                  

مشتركة لتقدير المصالح الشيعية أو فقدان التعريف بالكامل لمسألة اإلحياء الشيعي، إن ما يدهش فعالً هـو                 

إن الشيعة بدأوا يشخصون ، وبغض النظر عن        . راقاالتّفاق الحاصل على مجمل األوضاع الجارية في الع       

مجمل االختالفات الموجودة في ما بينهم ، بأن لديهم مصلحة مشتركة في حماية وتحصين ودعم المكتسبات 

التي أحرزتها القضية الشيعية عبر وصولها الى السلطة، وما يعود ذلك عليهم من منفعة ال سيما في شؤون                

في هذا االتجاه وضمن هذه التأكيـدات وعلـى ضـوء أولويـات             . جل أن يولد  عراٍق جديد يناضل من أ    

السيستاني في الحراك اإلجتماعي والسياسي ، بدأت الصحف اإليرانية المحافظة تتحدث عن محور نـصر               

 خامنئي ، يجمع حزب اهللا وشيعة العراق والحكومة اإليرانية مع بعضهم البعض للدفاع              - سيستاني   -اهللا  

وهذا المحور  . إن هذا هدف أو مشروع شيعي إقليمي وليس مشروعاً إيرانياً         . لشيعة في العالَم  عن مصالح ا  

  .  الذي حذّر منه ملك األردن عبداهللا الثانيshia crescent) الهالل الشيعي(ال يختلف كثيراً عن ذاك 

  .اإلقليمية الناشئة والوليدةفما رآه عبداهللا تهديداً ، يراه الشيعة حجر الزاوية واألساس الوطيد لدعم قوتهم 

  : إن االنبعاث الشيعي اليوم يرتكز على ثالثة أعمدة

النهوض بل الصعود الراهن اليران كقائد      : األكثرية الشيعية الحاكمة في العراق ، والثاني هو       : األول هو   

ربيـة الـسعودية ،     القوة النافذة للشيعة في عموم العالم اإلسالمي، عبر لبنـان ، الع           : إقليمي، والثالث هو  

  . والكويت ، واإلمارات العربية المتحدة وباكستان 

. تتداخل األركان الثالثة هذه مع بعضها البعض، ويروح كل واحد منها مشدوداً الى اآلخر يدعمه ويـسنده                

ومع بعضهم البعض يروح الشيعة يؤكّدون أو يعكسون الصوت األعلى في رسم سياسة الشرق األوسـط ،      

  . حداث بإتجاه تقسيم أو توزيع جديد للسلطة فيهويدفعون األ

 سنّية أكثر إستواءاً في مسألة الحكم في هـذه المنطقـة            -كل هذا سوف يؤول بالنتيجة الى موازنة شيعية         

  .الحساسة من العالم ، وهي موازنة لم تكن معروفة أو مشهودة على إمتداد األربعة عشر قرناً الماضية


