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تلعب الشيعة يف العراق دورا مهما يف صياغة معـامل          
املستقبل السياسي لعراق ما بعد صدام؛ حيث ال تتميز فقـط         

من الشعب العراقي   % 60يل  باألغلبية العددية اليت تقدر حبوا    
 بل مبذهب ديـين يكـسب الشخـصية الـشيعية           أو أكثر؛ 
جهاا السياسية خصوصية واضـحة، وخـربة تارخييـة         وتو

متمايزة تلقي بظالهلا على رؤى الشيعة للعامل، وأنسب طرق         
  .التعامل معه

لرسم خريطة الشيعة يف العراق بدقة أكرب ال يكفـي          
النظر إىل البعد الفكري والتنظيمي للشيعة العراقية؛ بل البـد          

 الـسياسي يف    من رصد املوقف الشيعي جتاه متغريات الواقع      
قع املرتبط بقضيتني رئيـسيتني؛     عراق ما بعد صدام، وهو الوا     

 الـشكل   وما هيـة  . يفية التعامل مع احملتل األمريكي    ك: ومها
األفضل لنموذج النظام السياسي يف عراق ما بعد االحتالل؟         

 -األول: ومن هنا ستعتمد هذه الورقة على جزئني رئيـسيني        
اـا بفكرهـا وحتوالـا      خيتص بدراسة اجلماعة الشيعية ذ    

 يسعى لعرض موقف القـوى الـشيعية        -وتنظيماا، والثاين 
املختلفة من إشكاليتني رئيسيتني مرتبطتني بعضهما بـبعض؛        

 الـصيغة   -الثانيةو املوقف جتاه االحتالل األمريكي،      -األوىل
السياسية املقبولة حلكم العراق يف املستقبل؛ وذلك يف حماولـة      

رئيسية اليت جيتمع حوهلا الـشيعة يف العـراق،        ملعرفة احملاور ال  
وتلك اليت خيتلفون حوهلا؛ حىت ميكن رسم معـامل اخلريطـة           
  .الشيعية بعيدا عن إطالق العموميات، أو اإلفراط يف التجزئة

  

  : الشيعة يف العراق تواصل أم انعزال-أوالً

مما الشك فيه أن الشيعة يف السياق العراقي ميثلـون           
 ولكن ما هي عالقام مبركز الدولة العراقيـة         مجاعة متمايزة، 

وباقي طوائف الشعب العراقي؟ وما هي املعـامل الرئيـسية           
احلاكمة لفكر الشيعة العراقية وتيارات املـدارس املختلفـة         

داخله؟ إا أسئلة أساسية حتاول هذه اجلزئية من الورقـة أن           
ط وتنبع أمهية تناول مرحلة ما قبل سـقو      . تقدم إجابات عنها  

صدام؛ يف قدرا على تقدمي تفسري ملا حيدث ما بعد سـقوط            
  .النظام البعثي

  : الشيعة يف السياق العراقي األوسع-أ 

خالل القرن الثامن عشر والتاسع عشر؛ اعتنق كـثري         
من سكان القبائل يف جنوب العراق املذهب الشيعي، يف ظل          

ـ        الدعواتتصاعد   ل  املنبثقة من املدن الـشيعية املركزيـة مث
وقد فسر البعض هذا التحول كنوع مـن        . النجف وكربالء 

ومع . االحتجاج ضد بريوقراطية السلطنة العثمانية يف العراق      
مرور الوقت ظهرت أغلبية شيعية يف العراق، وانتصر االجتـاه      
األصويل يف الفقه الشيعي املرتبط مبؤسسة املرجعيـة وـج          

  .)1(التقليد للمجتهد وسط هذه اجلماعات

إىل أن  ) غري احلديثـة  ( كثري من اإلحصائيات     وتشري
وينظر تارخييـا   %. 60نسبة الشيعة إلمجايل العراقيني حوايل      

ولكن هذا التفوق   . إىل الشيعة كرمز للشهادة ومقاومة القهر     
العددي واحلضور التارخيي مل يكفل هلم يومـا الوصـول إىل           

 -عقب االستقالل -بل واجه بعض الشيعة مشاكلَ      . السلطة
اجلنـسية  "ختص االعتراف بعراقيتهم؛ لكـوم مل حيـوذوا         

 اليت كانت شرطًا للحصول على اجلنسية العراقيـة         "العثمانية
وخالل فترة احلكم العثماين كان الشيعة      . 1924وفق الئحة   

قد اختذوا موقع املعارضة ضد السلطة؛ ليس للمطالبة ا، بـل   
الفوا معها،  من أجل االعتراف حبقوقهم، ويف أحيان أخرى حت       

ولكن ملواجهة الغزو األجنيب الذي هو يف النهاية خطر علـى           
وبسبب غياب التنظيم السياسي حتول العلماء      . مجيع املسلمني 

وبعـد االسـتقالل   . إىل مراجع من الناحية الدينية والسياسية  
واجه الشيعة طردا وتعسفًا وقهرا من احلكم العراقي؛ خاصـة        

 -بـشكل أو بـآخر    -شيعية قد طورت    وأن بعض املراجع ال   
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ظهور اإلسالم السياسي يف العراق، وتكونت اجلماعات؛ مثل        
 يف  منظمـة العمـل اإلسـالمي     ، و 1957 يف   مجاعة الدعوة 
واتسعت الفجوة بني الشيعة والسلطة بعد انقـالب       . 1961
؛ واليت رأى فيها البعثيـون أن الـشيعة أداة يف يـد            1968
 .)2(إيران

 عن سدة النظام لفتـرة      العراقعة يف   الشيوقد استبعد   
تاريخ الـوزارات   يتابع  ومن  . واضحةطويلة ألسباب طائفية    

 الوزارات املتعاقبة على    أن حصة الشيعة يف   الحظ  سيالعراقية  
. نادرة -حىت اآلن 1921 فيصل األول من سنة    ذمن-العراق  
ت يف أغلب األحيان وزارات املعارف والتربيـة مـن          وكان

 فقد كان  ؛ ومن مث  .يت ختصص هلا ميزانيات ضئيلة    نصيبهم؛ وال 
 يف جملـس    حصتهملشيعة حصة يف السكان أكرب بكثري من        ل

 مع اليهـود يف     يتساوونكانوا يف بعض األحيان      بل   ؛الوزراء
ـ       إ حبيث   ؛العراق ساسـون  ( ان وزير املاليـة يكـون يهودي
 الـدين هبـة  (ا  شـيعي  يكـون   ووزير املعـارف   ،)حسقيل

 حني أن بقية احلقائب الوزاريـة ختـصص         ، يف )الشاهرستاين
  . )3(للسنة

وقد امتدت هذه اإلشكالية إىل خمتلـف مـستويات         
ية، ومل تقتصر على مناصب     التجنيد السياسي يف الدولة العراق    

من األمهية مبكان مالحظة أن التـوتر املتـصاعد يف          و. القمة
ـ            ن العالقة مع النظام ال يعود إىل رغبة الشيعة يف االنفصال ع
الدولة العراقية أو االنضمام إىل إيران؛ بل بسبب رغبتـهم يف           
الوصول إىل السلطة يف الدولة؛ واليت تتحكم فيهـا األقليـة           

وكانت باستمرار حمـاوالت الـشيعة      . 1921السنية منذ   
للحصول على مناصب ووظائف يف احلكومة وراء تـصعيد         

  . اخلالف بني الشيعة واحلكومة السنية

   عدة يف اختـراق شـبكة       وقد واجه الشيعةُ مصاعب
 مـثالً حظـي     1930السنية للتجنيد السياسي؛ ففي عـام       

ـ  من املناصب احلكومية العليا مع كـوم       % 22األكراد ب
من الشعب العراقي، يف الوقت الـذي مل        % 17ميثلون فقط   

من هذه املناصب برغم كـوم       % 15يحز الشيعة إال على     
تفاع نسبة املتعلمني من الشيعة اسـتمر       وبالرغم من ار  . أغلبية

هذا الوضع وتفاقم؛ حىت إنه يف الـسبعينيات والثمانينيـات          
 بكوا حمور النخبة    -خاصة التكريتية -انفردت النخبة السنية    

السياسية يف العراق بأكمله؛ حىت إن احلرس اجلمهوري اقتصر         
ة ومل يغري من هذا الوضع قبـول الـشيع        . تقريبا على السنة  

االنضمام إىل كوادر البعث خوفًـا أو حبثًـا عـن احلـراك             
وبذلك فإن اخلـربة التارخييـة      . )4(االجتماعي بشكل فردي  

 ؛ يف حق الشيعة ومـوقعهم الـسياسي       ا كبري اإجحافً شهدت
ومـن  . النفوذباحلرمان من    اقدمي ا مثة شعور   فإن هناك  ولذلك

وم إحـساس   لدى الشيعة يف العراق الي     يتولدغري املستبعد أن    
داخـل  م يف مركزهم الـسياسي       تقد  إحراز  بضرورة عميق
  .النظام

 صـعيد التـأثري علـى        فإنه على  ومن ناحية أخرى؛  
 جنحت احلكومة السنية يف العراق يف عـزل         الداخل الشيعي 

اإلسالم الشيعي، وتأسيس حدود واضحة مـا بـني الـدين          
يـسيني  والدولة؛ مما منع فقهاء الشيعة من الظهور كفاعلني رئ        

على سبيل املثال ليس للمدرسة الشيعية      . يف السياسة العراقية  
يف النجف تأثري على التعليم العراقـي يف النظـام املدرسـي            

، وبدأت املراكـز  )كما هو الوضع يف إيران  (للحكومة السنية   
الدينية الشيعية العراقية تفقد كثريا من مكانتها وتأثريها علـى      

ظل تباعد فقهاء الشيعة يف النجف      مجاهري الشيعة؛ خاصة يف     
وال شـك أن املدرسـة      . عن الوعظ " املدرسة"وكربالء يف   

كادميية الشيعية يف النجف كانت تعترب أهم املراكز الشيعية األ        
 إال أن إنشاء الدولـة املعاصـرة        يف بدايات القرن العشرين؛   

 كمركـز   قُــم العراقية وضع حدا لذلك، وأدى إىل بزوغ        
  .)5(يعة عامةبديل أقوى للش

 مل مينع القهـر واالسـتبداد       ؛ولكن من ناحية أخرى   
الذي مارسه صدام حسني من بزوغ قيادات دينية يف النجف          

علي السيستاين، وعلـي اجلـرأوي،      : مثل آيات اهللا العظمى   
والشيخ علي حممد بروجردي، بل كذلك آية اهللا حممد بـاقر           
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وقد حلَّ آيـة اهللا     . الصدر؛ الذي اتسم مبواقفه املناوئة للنظام     
 وانتقل إىل النجف يف     1930الذي ولد يف مشهد   (السيستاين  
مكان آية اهللا اخلوئي؛ كزعيم شـرعي وصـاحب         ) 1952

. سلطة دينية لدى كثري من الشيعة يف العراق ولبنان وإيـران          
  ا بتأييد اجليل األقدم مـن أتبـاع اخلـوئي         وقد حظي أيض .

ا ا بعيدا سلميلتقليدية موقفً وبالرغم من اتباع املرجعية الشيعية ا     
عن املواجهة جتاه النظام املركزي يف بغداد؛ فقد قلق النظـام           
من تنامي سمعة السيستاين ونفوذه، وكان من بـني فقهـاء           
الشيعة املستهدفني، والذين دبرت حماوالت اغتيال ضـدهم؛        
بعضها جنح واآلخر فشل، ومن بينها تلك الـيت جنـا منـها           

1996السيستاين يف 
)6(.  

وال ترجع العالقات املتوترة ما بني بغـداد واملـدن          
الشيعية املقدسة إىل صراعات بسيطة بني املركز واألطـراف،         
وإمنا إىل إشكالية صورا بغداد حول االنتماء والوالء واهلوية         

ومن هنا، فإن تأسـيس الدولـة       . للشيعة يف العراق املعاصرة   
يدة على الشيعة العراقية،    العصرية يف العراق فرض حتديات عد     

وخبالف األكراد الذين يتميـزون  . وجعل مشكلة اهلوية حادة 
إثنيا وقوميا؛ فإن الشيعة عرب، وترتبط هويتـهم بـالعراق          
باألساس؛ حىت يف ظل إدراك االختالف املذهيب حاول الشيعة         
يف العراق دوما التوفيق بني هويتهم املزدوجة كشيعة وعراقيني         

. ت، وكثيرا ما أكدوا على أصوهلم القبلية العربية       يف نفس الوق  
إال أنه يف املقابل كثريا ما شككت السلطة املركزية يف بغداد           
يف والء الشيعة وهويتهم العراقية، وأشارت إىل التأثري الفارسي    

  .)7(وما ميثله من أدوات للتهديد اإليراين جتاه القومية العربية

رانية على تأجيج املشاعر    وبالرغم من تأثري الثورة اإلي    
الشيعية املعادية لصدام ونظامه البعثي، واليت أشارت إليه بعض        
التحليالت، إال أن البنية االجتماعية والذهنية الـيت تـسمح          
بتكرار التجربة على األراضي العراقية مل تتـوفر، كمـا أن           

ـ    مل حيظَ باالنتشار والقبـول      "والية الفقيه "مفهوم اخلوميىن ل
فقد ظلت العالقة مـع     . )8( يف السياق الشيعي العراقي    املتوقع

ما بني مضخم ملداها    -إيران أسرية ما كُتب عنها يف األدبيات        

 من دون أن تترجم فعليا إىل عمـل يهـدد           -ومقلِّل آلثارها 
  .بسلخ الشيعة عن وطنهم العراقي

من الناحية الدميوغرافية، كثريا ما تركز احلديث عـن         
البالد، مع إغفـال اجلماعـات الـشيعية        الشيعة يف جنوب    

املوجودة يف العاصمة العراقية؛ واليت هلا دور مؤثر يف تعـضيد           
لذا جيب االنتباه إىل أمهية     . املكانة الشيعية يف السياق العراقي    

مـن  % 13الشيعة القاطنني يف شرق بغداد والذين ميثلـون         
قيني يعيش حوايل خمس الشيعة العـرا     . إمجايل الشيعة العراقية  

يف مدن كبرية، يف حني يعيش حوايل ثُلثٌ آخـر يف مـدن             
وبسبب تدين مـستوى املعيـشة وضـعف      . متوسطة احلجم 

اخلدمات احلكومية املقدمة لشرق بغداد؛ فقد كـان غالبيـة          
سكاا من الفقراء الذين تنتشر بينهم االجتاهات الراديكالية،        
ـ            د ومييلون إىل حركة الصدر؛ خاصة وأن هـذه احلركـة ق
استطاعت ملء الفراغ السياسي الناشئ نسبيا عقب سـقوط         
  .نظام صدام؛ فدعمت من مكانتها ونفوذها يف هذه املناطق

وال تقتصر ظاهرة املد الديين على شرق بغداد، بـل          
هناك مجاعات دينية منظمة يف البصرة؛ وهي تلـك املدينـة           

رة ومثلت البـص  . علمانيةاملعروفة بأا أكثر األماكن الشيعية      
الس األعلى  ، وبعض أتباع    حزب الدعوة موطنا لقطاع من    

وتتسم املدن الشيعية بقدرة . للثورة اإلسالمية وحركة الـصدر   
  . عالية على الفعل السياسي اجلماهريي

لكل مدينة توجه سياسي وديين متميز؛ فيبدو علـى         
سبيل املثال أن حزب الدعوة قوي يف الناصرية، يف حني يزيد           

 لس األعلى للثورة اإلسالمية يف بعقوبـة وألكـوت؛      نفوذ ا
وهى مدن شرق العراق قريبة من إيران، أما الكوفة فمثلـها           

وتـرتبط  . مثل شرق بغداد؛ يتواجد فيها أتباع الصدر بقـوة    
بعض املدن بالقبائل والريف، ومعظمها مدن حديثـة العهـد    
جبذب السكان؛ ومن هنا أصبح الريف الشيعي أقلية، ولكنـه      

ظم بشكل قبلي، وقد اعتاد سكان هذه املناطق على محـل           من
ومع سعي قوات االحتالل ملصادرة أسلحتهم؛ يزداد       . السالح
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التوتر والغضب يف هذه املناطق؛ خاصة وأن احلاجة إىل األمن          
تزداد يف ظل الفراغ السياسي الناشئ عـن غيـاب سـلطة            

فيني وال جيب أيضا إغفال الشيعة الـري . مركزية قوية وشرعية  
يف املستنقعات، وتقدر أعدادهم حبوايل نصف مليون، وهـم         

؛ والذي يعـد تنظيمـا      حزب اهللا العراقي  منظمون حتت لواء    
راديكاليا، وكثريا ما اشتبك مع نظام صدام؛ فقـام األخـري           
بتجفيف املستنقعات، وأجرب عرب املستنقعات على االستقرار       

 الكـرمي حممـود     يف مدن اجلنوب الفقرية، وميكن اعتبار عبد      
  .)9(احملمداوي قائدا مدنيا مهما هلذه اجلماعات

 فبالرغم من امتداد التواجد الشيعي يف إطـار         ومن مث 
متنوع من املدن والريف واملنـاطق القبليـة؛ إال أن الـشيعة     
املدنيني هلم حضور مؤثر أقوى وأكثر تنظيما؛ حىت إنه مـن           

رة مدنيـة  املمكن احلديث عن الـشيعة يف العـراق كظـاه        
باألساس، خاصة وأن املقامات املقدسة ألئمة الشيعة مجيعهـا       
مراكز مدنية جاذبة للتجمعات الشيعية؛ مما يركـز منـاطق          

  .النفوذ والقيادة يف هذه املدن

ال يشكل الشيعة جزيرة منفصلة داخل العراق؛ فعلى        
   نة ال ميكـن احلـديث عـن عـداء          مستوى العالقة مع الس

 ذلك يف تواصلٍ استمر بعد سقوط نظام       شيعي، وانعكس /سين
صدام حسني؛ فظهرت االتصاالت بني السنة والشيعة علـى         

 -وثانيهمـا  بني علماء الدين من اجلانبني،       -أوهلما: مستويني
 أُعلن يف بغـداد     15/12/2003ويف  . بني املثقفني الوطنيني  

عن توصل علماء الشيعة والسنة إىل اتفاق يقضي بتـشكيل          
. ؛ ملعاجلة القـضايا الطارئـة     "الس املشترك "يت  مرجعية مس 

واكتسبت هذه اخلطوة أمهية كربى يف سياق التفجريات اليت         
بدأت تطول املساجد؛ فكان اهلدف هو منع فتيـل أي فتنـة        
حمتملة، ومن ناحية أخرى تعددت االتصاالت بـني علمـاء          
 ومجاعات السنة، وبعض قيادات الشيعة مثل آية اهللا السيستاين     

  .)10(واإلمام مقتدى الصدر

 من املثقفني العراقيني مـن       مخسة وستون   وقَّـع   كما
  فيـه   اختـذوا  2003/ 11/12 ا نشر يوم    كل التيارات بيان 

من قيامه  ا  ومتخوفً ،ستمرار االحتالل ال اارضمعا  ا موحد موقفً
فتح أبواب الـبالد    مثل    ؛  العراق ختصباختاذ قرارات مصريية    

ـ     األمر"  ؛ بدون ضوابط يب   األجن لالستثمار ا الذي يعـين عملي

ا زار بعـض     وقد شكل هؤالء وفد     ." للبيععرض العراق كله    
 ولـيس  ،الـوطن / عرض قضية العراق   حماوالًالعواصم العربية   

وقد عربت بعـض    . العراق الطائفي الذي اصطنعه االحتالل    
 العالقات بني مراجـع     تطبيع أمريكية من    التقارير عن خماوف  

ا أن أوسـاطً  ا  ومن امللفت للنظر أيض     ، نةوعلماء الس النجف  
شيعية امت األمريكيني واإلسرائيليني بالعمل لدعم التيـار        

الصف اإلسالمي  لتقسيم  ين والشيعي    يف اجلانبني الس   املتطرف
  .)11( العراقيف 

ومن ناحية أخرى، سادت نظرة تشاؤمية يف بعـض         
لـشيعة علـى ختطـي      الكتابات فيما خيص قدرة  السنة وا      

 إىل مـا بعـد التحريـر     تأجيلها  حىت أوخالفاما التارخيية،   
 -وفق هذه النظـرة   -  تبارى كل من الطرفني    بل. واالستقرار

 ه طائفته ميثلون أغلبية العراقيني، وكأن     أبناءيف التأكيد على أن     
ودللت هذه التحليالت علـى     . ال شيء جيمع بني الطائفتني    
، املقاومة منلسيستاين وقادة الشيعة    اعمق اخلالف بني موقف     

لـدعوة إىل   ل "جملس علماء العـراق   "نة يف    الس ةعارضبني م و
مما خلـق وضـعا مواتيـا     ؛ السيستاينتبناهااالنتخابات اليت  

 مـا   أن وحيدث ذلك بالرغم من      .لالحتالل، ولتوسيع دوره  
أن الذي يعين    األمر  القيادات السنية والشيعية كثري؛    جيمع بني 
 يف العراق بشيعيها وسنيها ال يزال ينقـصها         اإلسالميةالقوى  

  .)12(الطائفية الروح اتتحكم فيهوالنضج السياسي، 

ما بني هذين االجتاهني، ال شك أن تطـور مـسار           
األحداث على أرض الواقع سيكون حكما، ولكـن تظـل          
عروبة الشيعة متغيرا مهما يقوي من حجج التيـار املتفائـل           

لشيعة على حل خالفاا مع بقية الطوائـف العراقيـة   بقدرة ا 
  .خاصة السنة
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  :ثوابته ومتغرياته.. اإلطار الفكري-ب

ثالث كتل منغلقة   ال جيب اختزال الساحة العراقية إىل       
؛ فداخل كل   نة وأكراد  شيعة وس  ؛ومنعزلة عن بعضها البعض   
تركيبـة  "عند احلديث عـن     و. منها مستويات عدة متداخلة   

 اال الشيعي ال ميكننا إال التمييز مـا بـني ديـن     يف" الدين
مؤسسايت، ودين شعيب، ودين مرتبط باحلركات الـسياسية؛        

التركيب االجتماعي للشيعة،   ويف نطاق   . مثل أي مكان آخر   
طبقـات  و هناك جتار ورجال أعمـال،       ؛عدة طبقات تتضح  

ن وهناك فالح ووسطى حديثة ال تنتسب لإلسالم السياسي،       
فرضية علـي   وجتدر اإلشارة هنا إىل      .وخ عشائر شيو عمالو

ن التشيع يف العراق له طابع بدوي مـن         إالوردي اليت تقول    
 واآلليـات   التصورات الدينية، طريقة التنظـيم    (حيث قيمه   

على مـستوى التوجهـات     و. )13( )لدين الشعيب ل يةنظيمالت
تيارات  على -مثل السنة ومثل غريهم- الشيعة   يالفكرية حتتو 

 إىل اإلسـالم  وبعـضها ينتـسب    ،يرباليـة ل  وأخرى ريةيسا
؛ حيث ميكن احلديث عن تيارات علمانية وأخـرى         السياسي

 كتلة متجانسة    ال ميثل الشيعة   .إسالمية داخل الوسط الشيعي   
فالتنوع مسة أساسية من مسات املشهد الشيعي كما هو الوضع          
يف بقية العراق؛ فهناك عدة عوامل تتدخل لترسـم الـصورة           

اهلياكل القبلية، االنقسام ما بـني املـدن        : تداخلة احلقيقية امل
  .والريف، درجة التدين داخل كل مجاعة والتيارات الفكرية

: يوجد أكثر من مستوى للتباينات داخـل الـشيعة        
 االختالفات ما بني القبائل البدوية جنـوب العـراق،         -أوهلا

 مقدسة مثـل    ضرائحوسكان املدن؛ خاصة تلك اليت حتوي       
 الصراعات  -ثانيهابالء وجنف والكاظمية ومسراء وغريها،      كر

حول املرجعية؛ خاصة يف ظل غياب قواعد حمددة الختيـار          
املرجع األعلى؛ وهو التنافس الذي ال ينحصر يف قاعات العلم          
والدرس، بل تلعب احملددات اإلثنية والقومية واإلقليمية دورا        

ما تطفو على السطح    فيه، وكذلك هناك التنافسية اليت أحيانا       
كما ظهرت اخلالفـات  . )14(املدن الشيعية الرئيسية فيما بني

فيما بني الزعامات الدينية؛ اليت انتقلت إىل املنفى، وتلك اليت          

     ا خـالل حكـم     آثرت البقاء ومواجهة املوقف املتأزم داخلي
بل إن هذا املستوى من اخلالف يتواجد داخـل         . )15(صدام

 ذلك اخلالف بني مقتـدى الـصدر         مثال ؛احلركة الواحدة 
 قُــم  حيث انتقد األول استمرار الثاين يف    ؛وكاظم احلريري 

 وأعلن عدم اعترافه به كزعيم لـه        ،عقب سقوط نظام صدام   
وكثريا ما تشري بعض الكتابات الغربية إىل       . )16(وحلركة صدر 

انعكاس التنافس ما بني زعماء الشيعة على العالقات ما بـني           
تأكيد للطابع ازأ للكيان الشيعي؛ مثله مثل باقي    أتباعهم؛ يف   

ومن هنا فإن أحـد أسـباب       . )17(جمتمعات الشرق األوسط  
ضعف الشيعة يف عراق صدام هو تعدد االنقسامات الداخلية،         
يف وقت زادت درجة االنسجام والوحدة فيما بـني الـسنة،        
م ولكن يظل احلذر ضروريا من تبين هذا املنظور؛ حبيث ال يت          

  .التمادي يف تضخيمه، فهو عامل من بني عوامل عديدة

وبرغم كل ما سبق، تظل الرابطة ما بـني اتهـد            
الشيعي، وتفوق رابطـة   وأتباعه من أهم الروابط يف السياق

األسرة يف األمهية، وتضفي علـى درجـة التـدين العاليـة            
  الـشيعي  الصفاختالف يف   فمع وجود   . خصوصية واضحة 

 -ةيالـشيع التقاليد واألعراف  قابله وحتتويهت-طويل منذ زمن  
فمنذ انـزواء   . مستمرةداخلي  ال واراحلحركة  اليت تدعم من    

رت لـوِ  ب ،العثمانيني يف الفرات األوسـط    الشيعة إبان عهد    
جتربـة  وفَّـر هلـا     الذي األمر ؛ االستمرار منمتكنها  آليات  

سياسية ثرية وحركة حوار داخلي استطاعت مـن خالهلـا          
 وهو أمر يشترك فيه الشيعة يف دول     ؛خلالفات باحلوار ب ا يتذو
ربغم االختالف اهلائـل     ف ؛احلالة اإليرانية   ومثال ذلك  ،خمتلفة

 إال أنه مل يتطور اخلـالف بـني         ؛ إيران يفداخل اجلمهورية   
  .)18(الفرق الشيعية داخل إيران إىل اصطدام مسلح

ة القيـاد  رمز   ؛ومن أهم الرموز اليت تتميز ا الشيعة      
الزاهدة العازفة عن الدنيا واملنطوية على نفسها يف حالة مـن           

 النمـوذج املعاصـر      وميثل السيستاين  ،د والزهد  والتعب التأمل
-يعطي هـذه الزعامـة عامـة         الذي و األمر  وه ؛احلايل هلا 

 سة      قوة   -اوالسيستاين حالـينابعة من فلسفة يف القيادة مؤس
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 حـب ووالء    على الزهد كسبب فعال ومـؤثر يف كـسب        
الشيعة بأن اإلمامة ركـن     يؤمن    ومن ناحية أخرى،   ،اجلموع

قيادية لدى الشيعة يف العراق  مما يوفر تراتبية     ؛من أركان الدين  
. لمقلَّـد لاملُقلِّد  ويدعمها اتباع    ،ال تتمتع ا الفئات األخرى    

  .)19(وال جيب إغفال متغري اخلُمس وتأثريه

عقب ايار نظـام    يف إطار الفراغ السياسي الناشئ      
ـ      ؛صدام برموزه املختلفة   ا استطاع فقهاء الـشيعة ومجاعا 

 خاصة  ؛التنظيمية ملء هذا الفراغ يف أجزاء متعددة من البالد        
وساعد على ذلـك القـدرات      . شرق بغداد وجنوب العراق   
ن بعض احملللني يشريون    إ حىت   ؛التنظيمية اليت يتمتع ا الشيعة    

ة الشيعية يف العراق بالكونفيدراليـة      نه ميكن متثيل اإلدار   أإىل  
 ، واليت تتمحور حول احلوزة يف النجـف       ؛رض الواقع أعلى  

واليت نسقت عملية استحواذ إدارة بعض املدن يف يد فقهـاء           
  .)20(الشيعة

اتمع مكانتها القيادية يف     العلمية يف النجف     حوزةولل
 القـرن  وهي مؤسسة علمية بدأت يف النجـف يف          ؛الشيعي
 عشر امليالدي، وحتولت إىل جامعة متنح الـشهادات         احلادي

 وفق منهجية معتمدة بالتنسيق بني      ،املستوياتالعلمية يف مجيع    
 . يف العـراق العـايل  ووزارة التعليم  ،علماء الشيعة ومراجعها  

يف -رير مع االسـتعمار الربيطـاين     امل  العلماء صراعوتسبب  
 العراق عام   إىل إيران، مث عادوا إىل    يف هجرم    -العشرينيات
مـن   وبعد تعهد ، فيصل حلكم العراقامللكء  يبعد جم 1924
 اقـرار إلك  ذ وكان .ون السياسية ئبعدم التدخل يف الش   قبلهم  

الـذي عـد      األمر ؛ الصراع السياسي  حلبةباالنسحاب من   
رغبة يف احلفاظ على الساحة العلمية بعد خـسارة الـساحة           

ذلك التاريخ حالة من     احلوزة العلمية منذ     وعاشت. السياسية
 بعض علمـاء    وأصبحبل   والعزلة عن اتمع العراقي،      االبتعاد

  .)21(ا من السلطة املركزية أو العشائريةالشيعة جزًء

األوىل قواعـدها    اليت أرسـى     "الشيعية العراقية "إن  
املرجعان العظيمان الشيخ مهدي اخلالصي الكـبري، وجنلـه         

قـد اتـسمت     ؛)1963-1888 (اخلالـصي الشيخ حممد   
خاصة بعـد   – بالدأب والصرب يف مواجهة االحتالل األجنيب     

 يف التـشيع مـع      الغلـو  ورفضت   -جتربة ثورة العشرينيات  
. إدراكها وقوع العراق حتت حكم طائفي مذهيب غري معلـن         

 والسياسي حرصت مرجعيات الـشيعية      الفقهيويف تكوينها   
ى ضرورة  عل و واإلسالمي،العراقية على تأكيد االنتماء العريب      
  .)22(استيعاب متغريات الوضع الدويل

حماولة مـن قبـل     " مجعية منتدى النشر  "ومثل إنشاء   
 للحـوزة   الريـادي  الدور   الستعادة حممد رضا املظفر  الشيخ  

 لنشوء احلركة   األوىلالبدايات  فكانت  . العلمية وتطوير أدائها  
رج يف مدارس وكليـات     وخت. اإلسالمية املعاصرة يف العراق   

 والذين شـكلوا    ، العديد من العلماء واملفكرين    معيةاجلهذه  
 الـسيد   هم السياسي، ومن بين   اإلسالميالنواة األوىل للعمل    

  .)23(حممد باقر الصدر

ومثَّل الشيعة دوما رمزا للتمرد ورفـض االسـتبداد،         
بالرغم من الدعة السياسية اليت اتسمت ا كثري من خـربام      

وتـشري كـارين    . تظار عودة اإلمام  نظرية ان التارخيية يف إطار    
ن أهم أسباب مقاومة الشيعة لبغداد لـيس        أرمسترونج إىل أ  

عة اإلسـالمية، أو مواالـا      توجهها العلماين وجتاهلها للشري   
. )24( وإمنا طبيعتها املتمردة الرافضة للقهر واالستبداد      للغرب؛

وقد أججت اخلربة املريرة اليت عايشها الشيعة، مـن ذلـك           
واآلخـر  , ملستمر بني التيار الداعي لتسييس الـشيعة      اجلدل ا 

  .الداعي لسكوا

ــاة ومــن اللحظــات ا ــة الفاصــلة يف حي لتارخيي
 السياسية؛ االنتفاضة الشيعية ضد صدام عقب       /العراقية/الشيعة

حرب اخلليج الثانية، واليت تركت بصمات واضـحة علـى          
فاعـل  الذاكرة التارخيية للشيعة، ومثلت حلقة جديدة من الت       

، واألسـلوب   1991إن ثورة   . بني اإلدراك الشيعي وواقعه   
الوحشي يف القضاء عليها؛ كانا من أهـم حمـددات اهلويـة      

 -وفق الـشيعة  -الشيعية العراقية وذاكرا اجلماعية؛ فالثورة      
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كانت تلقائية، وجتد جذورها يف عدة أسباب؛ منـها طـرد           
ــرب   ــالل احل ــران خ ــراقيني إىل إي ــشيعة الع آالف ال

. اإليرانية، والرغبة يف التخلص مـن نظـام صـدام         /عراقيةال
وخبالف احلالة الكردية؛ جاء التمرد الثوري الشيعي غري منظَّم         

 متماسك، خبـالف الرغبـة يف       يومفتقدا خلطاب أيديولوج  
التمرد، ومل تظهر إال تصرحيات متفرقـة ال حتمـل أهـدافًا            
واضحة؛ مثل تأسيس حكومة إسالمية على غـرار حكومـة         

 يف العراق وجـود    -بالفعل–لقد افتقد الشيعة    . اخلوميىن مثالً 
وبالرغم من  . قيادة دينية تلهم اجلماهري وتنسق أعمال التمرد      

الغضب وعدم الرضاء عن النظام مل يثر سكان بغـداد مـن            
الشيعة وينضموا لشيعة اجلنوب، كما أن تقدمي إيران لـبعض          

ريها التقليدي على   األسلحة للثوار الشيعة، وسعيها إلثبات تأث     
 -لضمان قدر من النفوذ والتأثري على الشئون العراقية    -الشيعة  

مل يزِد من قدرا على تـشكيل توجـه أيـديولوجي هلـذا           
؛ فلقد أثارت عالقة شيعة العراق مع النظام اإليراين         )25(التمرد

  .جدالً واسع النطاق

منذ السبعينيات متازجت نسبيا اهلرياركيـة الـشيعية        
كان 1975 حىت   1964انية مع مثيلتها العراقية؛ فمنذ      اإلير

ولكن يعد اإلسالم الشيعي    ،  )26(اخلوميىن متواجدا يف النجف     
ا من مثيله اإليراين؛ الذي يتميز بإطـار        قل تنظيم أيف العراق   

 كما أن املوارد االقتصادية اليت تتمتـع ـا          ،تنظيمي متقدم 
 حتوزه اهلرياركية الدينية    املؤسسة الشيعية اإليرانية ال تقارن مبا     

 فاألخرية تفتقر لعالقات قوية مع طبقة التجار      ؛الشيعية العراقية 
مثل تلك العالقة العضوية القوية بـني البـازار والفقهـاء           (

 فلقد جنحت الدولة السنية يف العـراق يف فـك           ).اإليرانيني
االرتباط بني الزعامة الشيعية والتجار العراقيني، باإلضافة إىل        
أن األوقاف واملمتلكات مجيعها ظلت واقعة حتـت سـيطرة          

ونتيجة لـضعف املـوارد     . احلكومة املركزية السنية يف بغداد    
تهدون الشيعة العراقيون على مسامهات من         كثريا ما اعتمد ا

. ة من أثرياء شيعة الكويت     خاصة تلك القادم   ؛خارج العراق 
للشيعة العراقية   هناك تفسري اقتصادي للضعف النسيب       ؛ومن مث 

ا تباينات ثقافيـة بـني   ن هناك أيضإ بل ،عن مثيلتها يف إيران 
السياقني؛ حيث تقل درجة االهتمام النسيب بدور األئمـة يف          

كما أن هنـاك    .  للخطائني أمام اهللا   intercessors اخلالص
بعض االختالفات يف الطقوس الشيعية، تعود إىل التأثري القوي         

وكثريا ما تـسود    . يئة االجتماعية العراقية  للثقافة العربية والب  
حتليالت أن الشيعية العراقية أكثر واقعية وارتباطًا بأرض الواقع   

  .)27(عن مثيلتها يف إيران

وإذا ما اتسمت اهلرياركية الشيعية العراقية بـضعف        
 فإا يف ذاا وداخل الـسياق   ؛نسىب باملقارنة مبثيلتها يف إيران    

 -نة باملؤسسات الدينية يف السياق العـريب بل باملقار -العراقي  
تعد من القوى الفاعلة السياسية اليت هلـا وزـا ونفوذهـا            

اآلن يف معظم   تردد  امل "احلوزة مرجعنا "شعار  ويشري  . امللحوظ
 إىل كثافة االصـطفاف الـشعيب     التحركات الشعبية الشيعية    

 يف يف مدينة النجف األشـرف " احلوزة العلمية"حول  الشيعي  
 فليس من اجلديد احلديث عن املكانـة      ؛راق ما بعد احلرب   الع

لمرجعيات الشيعية يف التاريخ الـسياسي للعـراق        ل املركزية
 اليت  واملطردةة السياسية املتجددة    كيالديناميوال عن    ،احلديث
تارخييـة  الظـروف  ولكن اجلديد هـو ال  ؛الشعارهذا خيتزهلا  
ليـزي يف    االحـتالل اإلجن   مقاومـة ا لظـروف    غايرة كلي امل

الـشيعة    حيث يضع الوضع احلايل    ؛عشرينيات القرن املاضي  
 ،متعـددة ضرورة التعامل مع تساؤالت فقهية وسياسية   حيال  

قد تؤثر يف قدرة املرجعيات الشيعية احلاليـة علـى ممارسـة          
  الوطين العراقي ضـد احملتـل  الكفاح اإلرشادية يف   مسئوليتها
  . األمريكي

 ، بتعدد املرجعيـات   تتعلقفأما أبرز هذه االعتبارات     
          ا وتنوع رؤاها العلمية بشأن هذا الدور، كما تتعلـق أيـض

 هذا وماهية املوقف املرجعي من   ، الوالءات السياسية  باختالف
العتبـارات  فمما ال شـك فيـه أن ل        ؛االختالف السياسي 

 املرجعيـات تعـدد  يف   دور   -التجربةخلصوصية  و-السياسية  
اجلانـب االجتمـاعي    ومضمون املرجعيـة،    ورؤاها حول   
-  فكان ملوقع آية اهللا السيـستاين      .  يف هذا الدور   والسياسي
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 تأثريه يف   - مثل  نظام صدام حسني     يحتت مظلة حكم  قهر    
تباين الرؤية عن املرجعيات يف إيران ولبنـان علـى سـبيل            

  .)28(املثال

ا تنقسم الرؤية السياسية لدى الشيعة بني تيارين        فكري
" املرجعية احملافظة "م بالسلبية حتت مظلة      يته -أوهلما: رئيسيني
الـيت ال حتبـذ   " نزعة الفقه الـذهين "أو  " احلوزة الصامتة "أو  

، يف حـني علـى       بالسياسة ااشتغال علماء الشيعة ومراجعه   
اجلانب اآلخر هناك تيار املعارضة الشيعية حتـت تـسميات          

وقـد  . "نزعة الفقه العملـي  "أو  " احلوزة الناطقة " مثل   ؛خمتلفة
رحـم نظريـة    من  أحزاب املعارضة الشيعية    جت معظم   خر

 املرجعيـة املرجعية السياسية اليت كان لديها موقف سليب من         
ولكن من املالحظ أن تيار احلوزة الصامتة مل يبتعـد        . احملافظة

         ال السياسي متاما، كما هو شائع عن التدخل والتعامل مع ا
صة عن ماهيـة    له رؤيته اخلا   دق القول إن  ورمبا يكون من األ   

 واألهـداف األجـدر     ،بعاد الدور السياسي املمكن تبنيه    أو
  .بالسعي لتحقيقها حبسب مقتضيات كل مرحلة

يرتبط هذا التصنيف للتيارات الفكرية باجلدل الـدائر     
بني كثري من املتخصصني يف الدراسات الشيعية حول مـدى          

ى  فكثري من التحليالت تؤكد عل     ؛علمانية فكر الدوائر الشيعية   
 تغطيـه والذي   ؛للتفكري الشيعي ايت  مجرباال و علماين ال وهراجل
 وتلعـب   . قشرة من املرجعية اإلسالمية أو هيبة الزعامة       فقط

-ا يف إضفاء قدر من الغموض والتداخل        ا ملموس  دور التقية
 على سياسات وخمططات القوى     -بل والتناقض واالزدواجية  

ـ   ففي الوقت الذي يبـدو خط     . الشيعية املختلفة  ـا ثوريا ا
فإن التعاون مع األطـراف اخلارجيـة يتأسـس          ؛ارومانسي 
ومن هذا املنطلق أكد البعض على الطابع العلماين      . )29(ويظهر

 قـام بإبعـاد     -قبل الفلسفة الغربية  -لإلسالم الشيعي الذي    
العقيدة عن السياسة؛ فبعد معاناة مجيع األئمة نأى كثري مـن           

 السياسة، وقام البعض بالنظر     الشيعة بأنفسهم عن االخنراط يف    
 -حىت تلك اليت تعترب نفسها إسـالمية      -إىل مجيع احلكومات    
وباملثـل تـرى    .  يف ظل غيبة اإلمام    )30(باعتبارها غري شرعية  

وكـثري منـهم    -كثري من الكتابات األمريكية أن العراقيني       
 علمانيون بدرجة واسعة؛ وهم بذلك خيتلفـون عـن          -شيعة

زيرة العربية، خاصة وأـم ال حيملـون        الوهابيني يف شبه اجل   
حساسية وجود األماكن املقدسـة علـى أراضـيهم مثـل           

  .)31(السعودية

 ميكن مالحظة تزايد التوجه الراديكايل      ؛وبشكل عام 
 ؛وسط الشيعة يف املدن خالل العقد األخري من حكم صـدام          

 بالنظر إىل ما ميثله الشيعة من أغلبية تـسمح         قوهو األمر املقل  
. ور كبري متوقع يف أي نظام دميوقراطي مزمع تأسيـسه        هلم بد 

وبالرغم من أن اجلماعات الدينية متثل فقـط حـوايل ثلـث     
 ولكنها األكثر   -وفق كثري من التقديرات   –اجلماهري الشيعية   

تنظيم وهلا صوت عالٍ وملحوظ رمبا بـشكل        )32(ا  ا وتسليح 
  .يفوق حجمها احلقيقي

ى اإلقليميـة   أما عن موقف الشيعة من بعض القـو       
عبد اهللا النفيسي يرى أن القول      . فإن د  ؛خاصة إيران والعرب  

 ؛ وغري موضوعي  يئتمار شيعة العراق من إيران أمر غري علم       اب
 ال تغفـل    هلا أساساا ومرتكزاا  حيث هناك منافسة تارخيية     

 ال يتم إال على     تنيي بني املرجع  التواصلن  إ بل   .جنف وقم بني  
 غاب دور النجـف يف ظـل        عندماف ؛حساب أحد املدينتني  

 بينما  ،العاملانتعشت قُم كمركز لشيعة      ،وقمعهصدام حسني   
مركزها لدى الشيعة   و يف استعادة دورها      اآلن النجفأخذت  
 علـى املـستوى      أيـضا  هناك تباين وبل  .  والعامل العراقيف  
 فنظرية والية الفقيه ال تلقى نفس القبـول وسـط           ي؛الفكر

، كذلك  حزب الدعوة العراقي    عليها فظيتحوالشيعة العراقية،   
 حدث حكم   إذاال يطمع السيستاين فيما يسمى بوالية الفقيه        

إن التـأثري   .)33(امن سيستان وليس عربينه أخاصة و ؛شيعي
الفكري واأليديولوجي للثورة اإليرانية والنظام اإليـراين لـه         
حدوده اليت كثيرا ما تتجاهلها الكتابات؛ حيـث مل تـنجح           

 يف إعادة تشكيل الـشيعة العـرب وفـق منظورهـا            إيران
، كما جيب مالحظـة أن األولويـة اإليرانيـة يف       )34(اخلاص

عالقاا بالعراق ليست دينية عقيدية، بـل هـي باألسـاس           
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سياسية، وتعىن بتاليف وجود حكومـة معاديـة إليـران يف           
  .)35(بغداد

 ففي ظل االختالفات السابق اإلشارة إليهـا        ومن مث؛ 
شيعة يف كل من إيران والعراق، والضعف النسيب للتأثري         بني ال 

األيديولوجي للثورة اإليرانية على الصيغة السياسية املقبولـة        
وسط الدوائر الشيعية؛ ميكن استخالص نتيجة مهمة مفادهـا         
أن التأثري اإليراين موجود ومستمر، ولكنه حمدود؛ ليس فقط         

 بعـض   إيران يف بسبب التباينات ما بني شيعة العراق وشيعة        
 وإمنا بسبب القيود املفروضة علـى صـانع القـرار           األوجه؛
 اليت حتد من حرية حركته، وتقلـل      -خاصة الدولية -اإليراين  

من محاسه لزيادة واستثمار احلد األدىن من التـأثري املتـوفر           
رمبا تقف حدود أهداف صانع القـرار       . أقصى استثمار ممكن  

فوذ إيراين مـستمر علـى      اإليراين عند التأكيد على وجود ن     
بعض القوى الشيعية العراقية، ولكـن بـدون التمـادي يف           
استخدامه؛ فهو ما زال مبثابة ورقة موقوف العمل ا بانطالق          

 .كامل

تباينت الدراسات يف تقدير موقف الشيعة مبختلـف        
أن  فأحيانا يـشري احملللـون   ؛قواهم من العرب والعروبة عامة 

 سياسي جيعلهم   - يف وضع نفسي   -وخاصة الشيعة -العراقيني  
 وجملس احلكم   االحتاللميارس كل من    و ،حانقني على العرب  

 كمـا يـضفيان     .هذه الرتعة القطرية  ا يف تغذية    دورله   التابع
امناخ ا سني/ا  شيعيبل تتمادى بعض األقـالم      .ا للطائفية داعي
 عنـدما حتـاول     ذاـا  دور بعض احلكومات العربية   وتنتقد  

وحتـاول  نة العراقيني،    الس املسلمنير املدافع عن    الظهور مبظه 
 يف ظل مباركة  "التيار السلفي اجلهادي وغري اجلهادي    "مواجهة  
  .)36(أمريكية

 قد يرتبط املوقف مـن العروبـة        ؛ومن ناحية أخرى  
تزداد النقمة على احملتلني     فبمرور الوقت    ؛باملوقف من إسرائيل  

 للشعب العراقـي،   توفري احلاجات األساسيةيفبسبب فشلهم  
 خاصة بعد تواتر أنباء عن وحـدات        ؛القمع اليومي وتصاعد  

كيـة يف العـراق،     ير تتحرك مع القوات األم    خاصةإسرائيلية  
 تطبيق اخلربات   علىكي  يروتتوىل تدريب جنود االحتالل األم    

 ؛الفلسطينيةاإلسرائيلية املكتسبة من حرب االنتفاضة الشعبية       
وهو من رموز احلوزة    (ي السيستاين   أجرب املرجع السيد عل   مما  

 حترم التجارة مع اليهود، ناهيـك       فتوى على إصدار    )الصامتة
عن شخصيات دينية شيعية عراقية أطلقت تـصرحيات ضـد        

الذي قـد    وهو األمر ؛)37( والتعامل معها مثل الصدر    إسرائيل
  .يعضد من املشاعر املتعاطفة مع العرب

ق الفكـري  وهكذا فإن التعدد مسة أساسـية للـسيا   
نه تعدد حمكوم بتعايش اجتاهني رئيسيني      أالشيعي العراقي، إال    

يكونان املظلة الرئيسية اليت جتمع االختالفـات والتباينـات         
ويتـأرجح التنـوع يف     . الفكرية الداخلية للشيعة يف العراق    

االخنـراط   -األول: الرؤى واملواقف بني تيارين رئيـسيني      
 وتفـضيل   ، االبتعاد عنه  -اينوالثالفاعل يف اال السياسي،     

 خاصة يف ظل تداعيات الواقـع       ؛غري مباشر ولو مرحليا    دور
عظم مثل الواليات   أ متمثلة يف وجود احتالل قطب       ؛اخلطرية
 لألعني يف عراق ما بعـد       مازال هذا التأرجح ماثالً   . املتحدة
 ين،ا يقوده آيـة اهللا السيـستا      كثر هدوءً أ ما بني تيار     ؛صدام

وائه الفضفاض كثري من اجلماهري الشيعية غري       وينضوي حتت ل  
 ا متماسكً  املنظمة تنظيميف حني يقابله تيـار أكثـر        ،اا حركي 

 ؛ وساعٍ لتغيريه بوترية أسـرع     ،راديكالية رافض بقوة للواقع   
 وهو رمبا يكـون اجلنـاح       ؛ه مقتدى الصدر  ئبرز زعما أومن  

 األقل عدد   ـا، وبـد     ا، ولكنه األعلى صوتأت ا واألكثر تنظيم
تتضح قواه وصداه الواسع يف الشارع الشيعي مـع حلـول           

 وتـصاعد املواجهـات   ،الذكرى السنوية األوىل لالحـتالل   
  . حتت لوائه؛الشيعية العنيفة ضد االحتالل

  :وتعددية تنافسية.. اإلطار التنظيمي-ج 

 حدثت تطورات ذات شأن     ؛يف مرحلة ما بعد صدام    
 بـني التجمعـات    غريت من العالقات ؛على الساحة الشيعية  
كثر مما غريت من    أ ؛ والتوازنات فيما بينها   ،التنظيمية املختلفة 
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فاستمرت معظـم التجمعـات     . خريطة التنظيمات الشيعية  
ثََّر واقع  أاحلزبية وغري احلزبية الرئيسية على املسرح الشيعي، و       

ما بتكريس بعـض    إاالحتالل بتداعياته على العالقات البينية      
 أو تواري الـبعض     ،أو ظهور أخرى غريها    ،اخلالفات القدمية 

مثل املوقف من   -وطفت على السطح قضايا جديدة      . اآلخر
نـسب الطـرق    أ و ، مواجهتـه  ة وكيفي ،االحتالل األمريكي 

ا  لتكون معيار  - وشكل النظام السياسي املرتقب    ،لتعامل معه ل
وتوصـيف مواقعهـا     ،ا لتصنيف األحزاب الـشيعية    أساسي 
  .اجلديدة

 ألزمـة    ما بعد سقوط صدام    الشيعية احلركة   تعرضت
 - شيعي /فيما يعتقد أنه نزاع شيعي    -تل  قُفقد  داخلية كربى،   

ا حممد بـاقر    تل أيض  وقُ اخلوئي،عبد ايد اخلوئي ابن العالمة      
 قـادة   قـوى ، وأحد أ  رئيس الس اإلسالمي الشيعي   احلكيم  
 مقتـدى   وظهر. إيران واملعروف بصالته الوثيقة مع      ،الشيعة
 ؛ الصدر صادق حممد   الكبريابن القائد واملرجع الشيعي     الصدر  
ا علـى    متحدي ،ايصعد سريع الذي  ، و 1999تل عام   الذي قُ 
حـزب   و ،الس األعلـى  ومنها  لشيعة  ا ات أساسي قياد  حنو

  وال شك أن الوضع احلـايل      . إبراهيم اجلعفري  بقيادةالدعوة  
 ا أمام الشيعة   ميثل حتديـ     ؛ا كبري ا بعـد    ورمبا تزيد صعوبات م

تلـك   عن   ،للعراقكي  يرقوط نظام البعث واالحتالل األم    س
 والعمل ،ي من الداخل  رحلة االضطهاد والعمل السر   اخلاصة مب 

 أحداثولعل املأزق الكبري الذي كشفته      . الثوري من اخلارج  
كـبري  الفـراغ   هـو ال   ؛للـشيعة  بالنسبة   مرحلة االحتالل 

 ورمبا .ةالشيعيالقيادات والنخب   على مستوى   ختالفات  االو
 مـع   التعـاون  هو   -يف البداية - يكون االتفاق الوحيد بينها   

ـ          املتحدة الواليات  ،ا، أو على األقل عدم تصعيد املقاومـة هل
 أو  ، لتأجيل تسوية اخلالفـات     بدرجات خمتلفة  والرهان عليه 
.  املختلفـة ستوعب املذاهبيمهمة بناء عراق متوازن  اختزال  

عة قد تغرق يف طائفيـة   ومن هنا ترى بعض الكتابات أن الشي    
 لتزيـد األوضـاع      قوى دولية وإقليميـة   وتتداخل  ،  داخلية
اوى فيما بعد عندما         .)38(اتعقيد ولكن حىت سقف التعاون

يف ) الـصدر وحركتـه   (ا لالحتالل   كثر القوى رفض  أمتادت  
 وجتاوزت احلد الذي اتفق الشيعة فيما قبل        ،التعبري عن رفضها  
  .على االلتزام به

ملستوى التنظيمي ميكن التمييز بني احلركـات       على ا 
.  واحلوزة وعلمائها وقيادا من جانب     ،واألحزاب من جانب  

وتشتمل خريطة احلركات واألحزاب اإلسالمية الشيعية على       
هـو أول جتمـع تنظيمـي       و( حزب الـدعوة     ؛عدة فاعلني 
 وبانقسامه ظهـرت جتمعـات   ، الشيعة يف العراق   لإلسالميني

 اإلسـالمية بقيـادة     للثورةالس األعلى   و،  )تنظيمية أخرى 
، ومنظمة العمـل اإلسـالمي،      مرته فيلق بدر  إ وحتت   احلكيم

 الوفـاق اإلسـالمية،     وحركـة وحركة الكوادر اإلسالمية،    
 جيش املهدي  و الصدر بقيادة مقتدى    رهم حركة الصدر  خوآ

 .كجناح عسكري هلا

 ؛ أي نشاط سياسـي     آية اهللا السيستاين   مل يعرف عن  
 أو ،ميينو اخل  مثل ؛فهو خمتلف عن زعماء آخرين للشيعة     ولذا  

ـ بكونه  السيستاين   السيدميتاز  و .العاصفي أو ،املدرسي  اعاملً
حيافظ علـى    و ،املوازنة بني املهم واألهم   يعمل على   ، و عاقالً

مسافة واحـدة بينه وبني كل األطراف العراقيـة والفئـات          
حول مغزى  وكثرت التساؤالت   . )39(على اختالفها  الشعبية

 ينتوقيت تزايد احلضور السياسي واإلعالمي آلية اهللا السيستا       
عموم األوضـاع   إىل   األسبابتلك  سبابه، ويرجع البعض    أو

 التـشرذم الـسياسي     حالـة  وبالذات إىل    ،السياسية العراقية 
ـ  ئوبالرغم من انتما  . )40(يف العراق للشيعة  والتنظيمي   ا ه فكري
خرج  ال أن آية اهللا السيستاين    ا إىل احلوزة الصامتة، إ    وسلوكي 

عن صمته املعهود، وبدأ يف اإلعالن عن موقفه من كثري مـن            
صـبح  أو. القضايا املهمة اليت م العراق عامة والشيعة خاصة       

    ستمع آلرائهـا كتعـبري عـن      من الشخصيات احملورية اليت ي
  .قطاعات شيعية عريضة

 لعائلة الـصدر موقفًـا      ييف حني مثَّل التوجه الفكر    
وكان حممد باقر الصدر قـد       .ا لدور الدين يف السياسة    إحيائي 
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 كمـا  عل ونشط للشعب يف اال السياسي،  دافع عن دور فا   
دافع عن تنظيم حزب سياسي أيديولوجي لتعبئة اجلمـاهري؛         
–ولذا ساهم يف إنشاء حزب الدعوة يف العـراق، وأصـبح            

ف على   منظَِّره األوحد؛ يضع أجندته السياسية، ويشر      -الحقًا
وقد قدم رؤية لنظام سياسي مقترح ومعدل للدولـة         . أنشطته

الدميوقراطية الربملانية؛ وفيه تنتخب اجلماهري ممثليها يف السلطة        
وسيكون املرجـع   . التشريعية، واليت بدورها تشكل احلكومة    

األعلى أو القائد رئيسا للدولة، ويتحقق من شرعية القوانني،         
ة، ويرشد الـشعب لتحقيـق      ويشرف على األجندة احلكومي   

كما قام حممد باقر الصدر يف التسعينيات مبنع        . )41("اخلالص"
 ومنع إقامة صالة اجلمعـة      ،العضوية يف حزب البعث احلاكم    
 وقد انتقـد   ،"القائد الرئيس "باسم السلطة العلمانية املمثلة يف      

غلق باب مكتبه عقب اغتيال كـل       أ عندما   آية اهللا السيستاين  
 وقام بتطوير تلـك     ، اجلرأوي وآية اهللا بروجردي    من آية اهللا  

ا  مـشري  ؛النظرية اليت تفصل بني الفقه الناطق والفقه الصامت       
إىل أن مساملة وسلبية زعماء الشيعة تساعد علـى اسـتمرار           

 فاملسلك اخللقي ملرجع التقليـد      ؛الوضع القائم املليء بالقهر   
 سيـستاين وهذا النقد الالذع لل   . حيتم التحدث ضد االستبداد   

 قـد أدى إىل     ؛والفقهاء اآلخرين املماثلني له يف موقفه املهادن      
وعقب وفاة باقر الصدر    . انقسام حاد وسط اجلماهري الشيعية    

 وبني خليفتـه سـيد      تباع حركته ما بني السيستاين    أانقسم  
بعـد  أ وهو الوضع الذي     ؛كاظم احلريري املقيم يف قم بإيران     

ولكن التطور األهم احلادث . ي العراق ياألخري عن الواقع اليوم   
 ليعمل بشكل خفي يف البدايـة  ؛هو ظهور ابنه مقتدى الصدر 

-يف تأسيس منظمة متماسكة وغري    -ا على شبكة والده   معتمد 
. رمسية بني فقراء ومقهوري الشيعة يف الكوفة وشرق بغـداد         

تباع الصدر  أن أ وتشري حتليالت كثري من املراقبني الغربيني إىل        
متزمت وحركي غـري    " أصحاب تيار    ) بالصدريني نياملعروف(

 وخيتلفون بشدة عن التقاليد اهلادئـة للـشيعة يف          ،"متساحمني
  .)42(النجف

 فاستعد  ؛ املرتقب يوقد رأى الصدر ايار النظام البعث     
 وساعدته  ،لالستخدام املكثف لشبكة املساجد التابعة حلركته     

ام بإلغـاء   الذين انصاعوا ألوامر صد   -سلبية وغياب منافسيه    
.  على توسيع نفوذه   - وختلوا عن إدارة املساجد    ،صالة اجلمعة 

الصدر كان أول مرجع فمن اجلدير بالذكر أن والد حممد باقر        
يؤم اجلمعة وخيطبها يف جامع الكوفة، خبالف باقي املراجـع          

وقد . الذين يرون أن اجلمعة ال تصح إال بوجود اإلمام العادل         
 ؛)مثل أبيـه  (ا لنظام صدام    تحديا م اتبع مقتدى الصدر مسلكً   

 اسـتطاعت  2003 أبريـل  9نه قبل سقوط بغداد يف إحىت  
 الـيت   مدينة صدام ميليشيات الصدر طرد الشرطة العراقية من       

 وأعيد فـتح املـساجد      ،مدينة الصدر صبح امسها بعد ذلك     أ
.  من قبل وعاظ صدر    -على األقل ألغراض تنظيمية   -بسرعة  

حلركـة ووعاظهـا مراكـز    وبالفعل أصبحت مساجد هذه ا  
 مثـل   ؛ وتقدمي خدمات مهمة   ، وجنحت يف السيطرة   ،للسلطة

 فاستطاعت بذلك الوفاء بكثري مـن    ؛)43(مناملستشفيات واأل 
 وتـوفري اخلـدمات االجتماعيـة       ،متطلبات الوظيفة األمنية  

  .املختلفة

 الصدر بعد   مقتدىماعة  وقد جاء الظهور الواضح جل    
مل  ولكنها   األمريكيتالل   معارضة لالح  هى و ؛سقوط العراق 
 الفعلية طوال العـام األول مـن        املسلحة املقاومةتشارك يف   
، لعائلته مقتدى الصدر على الدور التارخيي       يعتمدو .االحتالل

 ويقدم خطاب ا  ا معارضطـاب الـشيعي،    اخل  عموم عنا  متميز
  وجيتذب بذلك تأييد ا شعبي الذين يغلـب    ؛ا بني الشيعة  ا كبري 

أتباع  يا ما ينتم  وغالب.  والتمرد ثورة واملعارضة الرؤاهم  على  
 ؛وذا املوقف املعـارض   .  والفقرية الشابةالصدر إىل الفئات    
  ا يوازن موقف التعاون مع احملتل األمريكي      يوفر الصدر خطاب 

ولعل الواليات املتحـدة    .  من معظم القوى الشيعية    االذي بد 
املـد  يعاب   يف حماولة السـت    ؛كانت حتتاج مثل هذه املوازنة    

  احتماالت مشاركته يف املقاومـة     وإجهاض ،الثوري املعارض 
ولكنها أساءت التعامل معه بعد ذلـك،       . )44(الفعلية املسلحة 
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وسامهت يف استفزاز مشاعره العدائية املتوهجة جتاه احملتل يف         
  .داخله منذ فترة

وقد أظهرت حركة الصدر مشاعر معادية للوجـود        
مل تـصل   عام األول من االحتالل      طوال ال  ااألمريكي، ولكنه 

 وإمنا مشلت فقـط مظـاهرات       إىل مواجهات عنيفة مباشرة؛   
للتعبري عن رفض الوجود األمريكـي، وتركـزت حركـة          
الصدريني يف حماوالت نشر وفرض سلوك اجتماعي وثقـايف         
يقترب من املنظومة اإلسالمية، ويبتعد عن القيم الغربية؛ حيث    

ـ  عملت على فرض احلجاب على الـس       د دور  يدات، ودي
 وحمالت بيع وتوزيع اخلمـور،  )اليت تقدم أفالما خملة(السينما  

وذلك يف نفس الوقت الذي استمرت فيه بتقدمي مـساعدات          
الغذاء واملعونات االجتماعية والصحية، واليت غالبا ما مولتها        

لعمل على تـاليف    إيران رغبة منها يف تقوية شعبية الصدر، وا       
شيعية؛ مثل تلك اليت حدثت بوصـول       /يةأي مواجهات شيع  

2003اخلوئي للنجف يف إبريل     
ومن مث تركزت جهود    . )45(

الصدر يف املرحلة املبكرة لالحـتالل علـى تنفيـذ البعـد            
االجتماعي من خطابه، ومل تشتعل مواجهة عنيفة حقيقية بينه         

؛ لتبدأ درجة أعلى    2004وبني االحتالل إال يف أواخر أبريل       
 . السياسية واالتساق للخطاب الصدريمن املصداقية

حتظى مجاعة الصدر بنفوذ سياسي كبري يفوق تعـداد      
فوفق جوان كول فإن حركة الصدر تعـد أهـم          . أعضائها

حركة وسط اجلماهري الشيعية يف مرحلة ما بعد صدام؛ إـا           
متتاز بدرجة عالية من متييز الذات عن اآلخـرين، ورفـض           

ياق الشيعية العراقية؛ فهـي     مقوالم بشكل غري معتاد يف س     
وقد سامهت كل من قسوة تعامل نظـام  ". متزمتا"متثل اجتاها  

صدام مع الشيعة، والنموذج اإليراين مـا بعـد الثـورة؛ يف            
وإذا ما صـعدت    . تكثيف االجتاه الراديكايل لدى الصدريني    

هذه احلركة كقوة اجتماعية قائدة؛ فسوف تفرز مزيدا مـن          
قرار وسط النموذج الـسياسي العراقـي       القطبية وعدم االست  

وقد حتدث جوان كول عن هذا االنطباع، بـرغم         . ياملستقبل
اعترافه بأنه طوال العام األول لالحتالل اختـارت حركـة          

 )46(الصدر عدم حتدي التحالف العسكري بـشكل نـشط        
وتظل حركة مقتدى الصدر ذات تأثري قوي       . وفعال ومباشر 

بالرغم من إبعادها عن الـس       ،يف الشارع السياسي العراقي   
االنتقايل للحكم؛ فإىل جانب سيطرا على مساجد ومراكـز      
خدمات ومستشفيات كل من شرق بغداد والكوفة ومسـراء؛     

 إا متمايزة. فإن هلا حضورا قويا يف النجف وكربالء والبصرة    
تـضم الـشباب    حيـث   ( احلدود على املستوى الدميوجرايف   

حيث ( ي وعلى املستوى األيديولوج   ،)والفقراء وسكان املدن  
  .)47()تسعى لتعظيم سلطة الدين على احلياة العامة

أما عن الس األعلى للثورة اإلسالمية الـذي ميثـل       
بسبب  فإنه   ؛مجاعة ثالثة هلا أمهيتها يف الساحة الشيعية العراقية       

اإليرانية ضد اجلـيش العراقـي،      /ه يف احلرب العراقية   تمشارك
هـم  األ، و  واستمراره بالدعم اإليراين املباشـر     نشأتهوارتباط  

شككت بعض الكتابات يف وطنية      ؛تكوينه الفقهي السياسي  
 الشيعي الكبري السيد حمسن     املرجع حيث كرس    ؛زباحلهذا  

 تلك السلطة الـيت    – "االستقواء بسلطة اخلارج  " احلكيم تقليد
 ضـد سـلطة     - حينئذ بدولة وحكومة شاه إيـران      تسدجت

 حاولوا وضد العلماء والطالب الشيعة الذين       نية،السالداخل  
 مبا يف   ؛"احلوزة التقليدية "اخلروج الفقهي والسياسي على خط      

من هنا استنتجت بعـض   و ؛ميينواخلوذلك حممد باقر الصدر     
إىل يرنو  اليوم  التحليالت أن مسلك الس األعلى اإلسالمي       

  .)48(تطبيق هذا التقليد

لثورة اإلسالمية خـالل    الس األعلى ل   تأسسوقد  
ا لكـل   اإليرانية على أساس أن يكون إطـار      /احلرب العراقية 

قيادة حممد باقر احلكيم    ظل حتت    و .العراقيةالقوى اإلسالمية   
الـس  وجيتـذب    .ه، وخلفه عبد العزيز احلكـيم     قتلحىت م 

 الـس  حتـول قد  و.النخب االقتصادية واالجتماعية للشيعة 
 للنظام العراقـي    املعارضةلحركات  األعلى من إطار سياسي ل    

 ومنـها  ؛ إىل حزب شيعي ينظم كـوادر تنظيميـة        ،السابق
 احلزب  وارتبط. جيش بدر  مسلحة مسيت    عسكريةجمموعات  

وامتـدت العالقـات     ، اإليرانية الدولةبتمويل ومحاية   ا  أيض 
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إقامة عالقات مع الواليات املتحدة،     اخلارجية هلذا الس إىل     
 الوفد السداسي الذي    يففد رفيع املستوى    الس بو مثل  وقد  
ثـار  أوقـد    .)49(عي إىل واشنطن لتمثيل املعارضة العراقية     د

 بعـد اتـصاالت     احلكـيم قـد جـاءت     عودة  البعض أن   
سوف تزيد من التنافس بـني تيـار        وكانت   ،إيرانية/كيةيرأم

 من املـراقبني    ابل إن كثري   . وتيار آل احلكيم   الصدرمقتدى  
 ين؛ارب الذي حدث بني احلكـيم والسيـستا  أشاروا إىل التق  

نه حماولة لتوحيد اجلهود يف مواجهة ديدات حركـة         أعلى  
  .صدر لكل منهما

من أقدم التنظيمـات    حزب الدعوة اإلسالمية    ويعد  
 األمـة  أجل تغيري واقع      من النهج املرحلي ى  تبنالشيعية، وقد   
 :مت مراحل الدعوة إىل أربع مراحـل      س قُ حيث ؛اإلسالمية

مرحلة إقامـة   و،   السياسي الصراعمرحلة  و،  ملرحلة التغيريية ا
رت صـد أُو .والتوجيهمرحلة املراقبة    و ،حكم اهللا يف األرض   

 ،1980 األوىل يف    ؛ تعربان عن برنامج هذا احلـزب      انوثيقت
ا على النخبة    الدعوة أساس  حزبيعتمد   و .1992والثانية يف   
ه النظام السياسي   وقد تطورت رؤيته الفكرية جتا    . )50(العلمية

  . األمثل للعراق؛ كما سريد الحقًا

يعد عبد ايد اخلوئي رئيس مؤسسة اخلوئي من أهم         
 و وه ؛أمريكي/جية التوافق مع االحتالل األجنلو     استراتي يفاعل

وقد أسس عالقة قوية مع     . من فقهاء الشيعة املقيمني يف لندن     
 باهلجوم على أعلن موافقته على قرار بلري    و ،احلكومة الربيطانية 

ومع قرب احلرب األمريكية ضد العراق وافق اخلوئي        . طالبان
 ؛على إدخاله جنوب العراق عن طريق القـوات األمريكيـة         
. ليلعب دور تأمني تعاون زعماء الشيعة مع الواليات املتحدة        

 مما أجهض اجلهود األمريكية يف استخدامه       ؛ولكنه اغتيل فجأة  
وسـط  " املعتدل" وتقوية االجتاه    ،نيملوازنة الفقهاء الراديكالي  

لخـوئي عالقـات وثيقـة      وكـان ل  . )51(دات الشيعية ياالق
ؤمتر املعارضة العراقية   ويف ظل حضوره النشط مب     .بالربيطانيني

- انبعثت عـن    اليت مت انتخابه يف اللجنة      -قد يف لندن  الذي ع 
مؤمتر أربيل   كما رشحه    .ا عضو مخسة وستني املؤمتر وضمت   

بالرغم من عـدم     (العراقية اإلدارة املدنية للمدن     للجنة تعيني 
كان قيد احلياة   نه لو استمر على     أوتوقع الكثريون    .)حضوره
 يـراهن عليـه    كـان  الذي-الدكتور أمحد اجلليب    سيتعرض  

  .)52( ملزيد من التهميش الذي حيد من دوره-كيونيراألم

 لـيب اجلمحـد   أوباملثل اتضح لألمريكيني عدم قدرة      
 علـى   )شيعي العلماين رئيس املؤمتر الوطين العراقي     الزعيم ال (

نـه  أ حيث كان يعتقد األمريكيـون       ؛لعب الدور املتوقع منه   
نـه اتـضح    أإال  . زعيم شيعي له تأثري على اجلماهري الشيعية      
 أو  ،لـه  ما رافضة إعقب ذلك أن اجلماعات الشيعية املختلفة       

. )53( أو حىت ال تعرفه أو مسعت عنه من قبـل          ،غري معجبة به  
ليب منـذ  جمريكيون يف ختفيف اعتمادهم على وبالفعل بدأ األ  

 خاصة عندما ثبت اهتزاز وضـعف مكانتـه         ؛2002اية  
 شـبهات    إىل داخل العراق عامة وجنوبه خاصة، باإلضـافة      

نفاقه ملبالغ قدمتها الواليـات املتحـدة       إحامت حول سبل    
ـ      . للمؤمتر الوطين العراقي   ات ومن املالحظ عامـة أن اجلماع

الشيعية املختلفة اليت حرصت اإلدارة األمريكية على التعامـل     
 مجيعها ال تتمتـع مبكانـة قويـة يف          ؛معها وكسب تعاوا  

 باستثناء الوضع النسيب األفضل للفرع املقيم يف لندن         ،الداخل
ولون األمريكيون عـن  ئومل يكن يعلم املس . من حزب الدعوة  

 وهو اجلهل   ؛اخليف الد " أصيلة"صدر كقوى شيعية    الحركة  
   54(ا يف الشهور األوىل لالحـتالل     الذي كلفها الكثري سياسي( 

2004ا منذ أبريل وأخري.  

 ناشطة  كانتالتنظيمات الشيعية العراقية اليت     مل تم   
، يف حني   تدبري أمورها بيف خارج العراق قبل االحتالل سوى       

ا عـن    بعيد العراقي/الشيعي أو العراقي  /احلوار الشيعي توارى  
 املتحدة  الواليات بدأت   وعندما . التنظيمات تلكاهتمام  دائرة  

 انقسمت تلك التنظيمات بـني      ؛تعد محلة الغزو ضد العراق    
 إعدادشارك يف   تيار م  وهذا مـا فعلـه حـزب     -دة   تلك الع
حـزب  "وبعـض أجنحـة   " الس األعلى للثورة اإلسالمية "

وقـد حاولـت هـذه    .  وتيار رافض للمشاركة  -"الـدعوة 
 كمـا أعلـن   ، احملافظة على اسـتقالليتها   الشيعية يماتالتنظ
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" لندن"و" واشنطن"مؤمترات  كل من   يف   ؛دورهاتقوية   ممثلوها
  .)55("طهران"و" صالح الدين"و

وقد حاولت القبائـل الـشيعية إثبـات حـضورها      
بـني زعمـاء    ) 2003 يوليو   8يف  (السياسي؛ فانعقد مؤمتر    

ريف الـشيعي يف وسـط      مثلني لقبائل ال  امل( القبائل العراقية 
كتلـة القبائـل العراقيـة      "حتـت اسـم     ) وجنوب العراق 

 تأمني صوت ودور هلم يف حكم       وقد أرادوا به  . "الدميوقراطية
 بـضرورة   -على لسان زعيمه  -وأوصى هذا املؤمتر    . العراق

قيام العراقيني أنفسهم بصياغة دستور جديد، مـع املطالبـة          
 حني أكد عبد الكرمي     يف. بانتخابات مبكرة للحكومة العراقية   

عقـب  ") عرب املـستنقعات  "أحد زعماء   (حممود احملمداوي   
االحتالل على ضرورة تشكيل حكومة عراقية بأقصى سرعة،        

وسـاهم احملمـداوي يف   .  مبكـرا  الحتالل األمريكي اوإاء  
ختفيف حدة الصدامات النامجة عن إصـرار الربيطـانيني يف          

لشيعية العربية وعـدم    اجلنوب على مصادرة أسلحة القبائل ا     
تسليحها بأي شكل؛ وهو األمر الذي يعد منافيا للشرف يف           

ولكن ال ميكن احلديث    . )56(السياق الثقايف العريب هلذه املنطقة    
عن هذه القبائل كفاعل سياسي مستقل وموحد، وله صوت         

 وإمنا كقوى اجتماعية قد تـرتبط بتيـارات         تنظيمي متمايز؛ 
  . خمتلفةوتنظيمات سياسية شيعية

  ا على مـستوى العالقـات البينيـة    يسود التوتر أيض
كثـر مـن التـوتر    أ تزيد خطورته ي وهو األمر الذ   ؛الشيعية

والقـوى الـشيعية علـى       املتصاعد بني االحتالل األمريكي   
 عـن اخلالفـات والتباينـات       ال ميكن التغاضي  و. عمومها
د أن هناك قطبيـة     يب. كثر من مستوى  أالشيعية على   /الشيعية

 فمن  ؛على ساحة هرياركية فقهاء الشيعة ما بعد صدام حسني        
وفـق  –اليت تواجه   " احلوزة الصامتة "مرجعيات  جانبٍ هناك   

لدى عموم الشيعة يف العراق      حتديات لتدعيم نفوذها     -البعض
" ددالفقهاء اجلُ " هناك من سموا     ؛ومن جانب آخر  . وخارجه
 .الـصدر مقتدى ا هم من ميثلها حاليأو ؛"احلوزة الناطقـة "أو  
 فاألشر النجف   حوزةالفراغ املرجعي الذي بدأ يربز يف       ومع  

يف " الناطقةاحلوزة  "مرجعيات  فقد تنهض    ؛منذ بدء االحتالل  
املصادر الـشيعية العراقيـة، أن      بعض  تقدر  و .لذلكالعراق  
 للسيد علـي السيـستاين      يء السياسي املفاج  احلضوريكون  

 الدينيـة   الـشرعية عزيز  غية ت ي باالتفاق مع حزب آل احلكيم    
وذلك على أساس    ؛الحتاللاملهادنة ل لقوى الشيعية   لوالشعبية  

حوزة الفقه  "ومواجهة  " حوزة الفقه التقليدي  " االنتماء إىل    أن

 بني الـسيد السيـستاين      امشتركًما   يؤلفان قاس  ؛"التجديدي
، رغم التنافس على زعامـة      )قبل مقتله  (والسيد باقر احلكيم  

 لـسيد صـبح ا  أفلقـد   . ميكن أن يقع بينهما    الذياملرجعية  
 للسيد باقر احلكيم مع بروز ظاهرة       امنشودا  شريكًالسيستاين  

وهـو  -أن السيد السيستاين   ؛ودعم من ذلك   .مقتدى الصدر 
 الطرف األضعف يف    وفريقه سيكون   -بلوشي من أصل أفغاين  

 حتـذر يف حني  .اليت يديرها آل احلكيم  " اللعبة السياسية "هذه  
ـ املصادر الشيعية العراقية من مغبة أن        بعض املرجـع   "رريك

شاطه السياسي املفاجئ   بن-السيد السيستاين   " الشيعي األعلى 
 وسائر تيارات الشيعية    ، مع السيد مقتدى الصدر    الذي باشره 
ات من القرن   ي يف العشرين  املراجع جتربة بعض    -العراقية الراهنة 
 ؛الكبريين الشيعيني    املعلوم أن املرجعني   فمن ؛امليالدي املاضي 

اللذين كانـا إيرانيـي اجلنـسية،       - "والنائيين" "األصفهاين"
عن أي نشاط االمتناع  قد آثرا    -فاألشرومقيمني يف النجف    

 وبذلك أضـعفا    ؛ يف العراق  لالستعمار الربيطاين   معاد سياسي
 اجلهادي الـوطين والقـومي      الدور -إن مل يكن قد أحبطا    -

 ومهـا عربيـان     ؛ري، وولده حممد  للشيخ مهدي اخلالصي الكب   
 احلدث اخلطـري وصـفه      اوهذ.  مت نفيهما إىل إيران    عراقيان
أزمة القيادة اإلسالمية الـشيعية يف   " نشوء   يفبأنه أصل   البعض  

  ".العراق احلديث

قـد  ويتحرك مقتدى الصدر خارج إطار املرجعية، و      
 أمـام املرجعيـة     -أو الناطقة -مثل وقوف املرجعية الفاعلة     

يكتـف  ومل  . ة اليت أطلقت على املراجع التقليـديني      الصامت
 بل انتقد موقـف املراجـع       مقتدى الصدر برفض االحتالل؛   
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األربعة علنا، مع إشارة إىل كوم غري عـرب، وصـرح أن            
    .)57(الشأن العراقي العام ال يدخل يف صلب اهتمامهم

وحيتل التنافس ما بني آية اهللا السيستاين واإلمام الصدر  
فبـالنظر لتـاريخ    ؛ان  الصدارة فيما بني القيادات الدينية      مك

 ميكن فهم حماوالته السـتعادة مكانـة        ؛أسرة مقتدى الصدر  
وقد متادت بعض التحليالت واعتـربت أن  . عائلته يف النجف  

منافسة شخص مثل   الوسيلة الرئيسية لتحقيق ذلك تكمن يف       
 وظهرت بعض املقوالت تفسر الظهور الواسـع      . السيستاين

أمريكيـة  / كمردود لصفقة إيرانيـة    احلايل آلية اهللا السيستاين   
ضـرب   يتم مبقتـضاها     ؛)على غرار ما مت مع جماهدي خلق      (

نافسة يف اية   امللكن تظل هناك حدود لتلك       .مقتدى الصدر 
 الصغار  الشباب أوساط   تباع اإلمام الصدر يف   أ فغالبية   ؛األمر

  تعبئته يع اتهدية احلشد الذي تستط  بينما أن    ،وطلبة املدارس 
ومن هنا تعددت الـسيناريوهات     . )58(اكثر تنوع أ النجفيف  

والتحليالت، ومجيعها تسعى لشرح مثل هذا التنافس اخلفـي         
   إ و ؛ابني منطني متباينني فكري  ا حركيا حـىت أبريـل     ن تشا

2004.  

وقد بدت خالفات واضحة كذلك بني مجاعة الصدر        
 بقـوة   عة مقتدى الـصدر    مجا تعارض كما   .وأتباع اخلوئي 

 وبالفعل.  يف كثري مواقفها   مجاعة الس األعلى بقيادة احلكيم    
سادت بعض االضطرابات بني الصدريني وأتباع كـل مـن          
احلكيم والسيستاين؛ حـىت يف النجـف، ويف األيـام األوىل           

ـ لالحتالل؛ حيث اختلف كل من أتبـاع         صدر وأتبـاع   ال
لحق بضريح اإلمـام  السيستاين حول حق الوعظ يف اجلامع امل     

احلسني، وكذلك تركزت املواجهات املسلحة بـني اجلنـاح        
العسكري للصدر وفيلق بدر يف شرق بغداد، وجنح األوائل يف         

  .)59(طرد األخريين

 سياسية للتنـافس  السباب  وال جيب كذلك إغفال األ    
 ومن أمثلة ذلـك  ؛فيما بني القوى الشيعية املختلفة مع الصدر   

سـتراتيجية  ا إىل مواصلة    )قبل وفاته  ( احلكيم مبسعى ما يتصل 

 قـوى   معارضة أوساط شيعية عليمة إىل       وتشري ."مؤمتر لندن "
 الذي يصر   ؛"الس األعلى "ستراتيجية  السياسية شيعية كثرية    

الشيعية "كيني من أجل قيام نوع من       ير األم مع" التعاون"على  
تـل   احمل  مناصـرة   بدا أن طلب   قدو. )60( الطائفية "السياسية

 - قوى الـشيعية الـسياسية     من قبل -واإلجنليزي   كييراألم
ترسـيخ  قبل االهتمام ب   " السياسية الشرعية باستجداء" يرتبط

  .)61( وفق بعض احملللنيالوحدة الوطنية العراقية

وباملثل هناك جذور خلالفات تارخيية بـني الـس         
قـد دأب الـسيد     ف ؛األعلى للثورة اإلسالمية وحزب الدعوة    

حـزب  " عناصر وقيـادات  "اضطهاد "علىباقر احلكيم  حممد  

. اإلسـالمية  إىل إيران بعد انتصار الثورة       واأجل الذين   "الدعوة
السيد باقر  قول   -اشرت مؤخر ن- وتشهد وثائق شيعية عراقية   

ينبغي القضاء عليـه قبـل      " :نهإ حزب الدعوة    بشأناحلكيم  

 الـسيد   عمد؛ إقامته الطويلة يف إيران  وخالل . "صدام حسني 
ـ  " تطهري" إىل   احلكيمباقر   مـن كافـة    " فيلق بدر "ما مسي ب
، وكذلك من الكوادر والعناصر الـيت       "أنصار حزب الدعوة  "

 صـادق  حممـد    الشهيد منحت والءها إىل السيد       قد كانت
  .الصدر

 كيـة يرأم وبالفعل عند وصوله للعراق بعد مساومة      
لتيارات يف إعالن موقف مضاد ل  بدأ حزب آل احلكيم      ؛إيرانية

 ؛ احلكم وسلطة االحتالل   جملسالسياسية الشيعية اليت ترفض     
حـزب آل   ف. وهو التيار الذي يقوده السيد مقتدى الـصدر       

 إىلرمـي   ي "ة الـسياسية  الـشيع " قوى   أهماحلكيم باعتباره   
وكافة التنظيمات والكتل السياسية   ،هذا التيار األخري  إضعاف  

ة لالشتغال بالـسياسة    ته الداعي ستراتيجياالشيعية اليت ختالف    
 يةواالسـتقالل  وترتع إىل التحرر   ،حىت حتت مظلة االحتالل   

)62(.  

غياب كشفت األوضاع يف عراق ما بعد احلرب عن         
 داخـل   العراقيـة التصور املشترك لدى التنظيمات الـشيعية       

هـو  " الشيعي/عياالنقسام الشي  "وهذا ؛وخارج جملس احلكم  
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 مقاومـة يف  فعـال   لدور شـيعي    أول املعوقات املوضوعية    
 هـذا   مداراة ولذلك فإن كيفية     ؛كي للعراق يراالحتالل األم 

     االنقسام ومغالبته سـوف حتـدد طبيعـة هـذا الـدور يف         
  . )63(املستقبل

الرؤية الشيعية للقضايا املصريية-اثاني :  

صبح املوقف من قضييت االحتالل وشـكل النظـام         أ
 السياسي حمور د بـني القـوى     ا لالختالف أو التوح   ا رئيسي
وقد أثارت مسألة كيفية التعامل مع القـوة        . الشيعية املختلفة 
ا ا مباشـر   رمبا ألا مرتبطة ارتباطً    ؛خطرأ أوسع و  احملتلة جدالً 

 طرح رؤيـة     قضية  بينما ؛ يعايشه الشيعة العراقيني يوميا    بواقع
تعلق تزال  ت ما   -اعلى أمهيته -سياسية ملاهية احلكم املستقبلي     

ن مساحة االتفاق حول    أ، كما و  اأو بعيد كان   اقريبستقبل  املب
ومع . امبادئ الدميوقراطية قلصت من مساحة االختالف حوهل      

 على كل من مـسار      ن فبالنظر للدور األمريكي املهيم    ؛ذلك
 ال ميكـن الفـصل بـني    ؛وشكل النموذج السياسي العراقي 

  . بل البد من إدراك ترابطهما وتداخلهما،املسألتني

  

  :تصاعدامل هورفض.. حتالل األمريكي  اال-أ

ميكن التمييز بني مرحلتني رئيسيتني مر ما املوقـف         
مرحلة الرفض احلذر طوال    : الشيعي جتاه االحتالل األمريكي   

العام األول من عمر االحتالل األمريكي؛ وفيها اتسم املوقف         
الـذي  (الشيعي العام بغلبة خيار املهادنة الرافض للمواجهـة        

ولكن يف ظل وجود جناح   ) آية اهللا العظمى السيستاين   يتزعمه  
ممثـل يف   -أكثر رفضا وأكثر هجوما على الوجود األمريكي        

 إال أن رفضه وهجومه ظال حبيسي اخلطـاب         -حركة صدر 
أما املرحلـة   . النظري، بدون ترمجة عملية على أرض الواقع      

 حبـدوث تغـيري     2004 فهي اليت بدأت يف أبريـل        ؛الثانية
- مسلك صدر وأتباعه؛ حيث بدا اختيار املواجهة         جذري يف 
 واضحا، ولكنها أيضا مرحلة استمر فيها موقف        -األكثر عنفًا 

السيستاين أو احلوزة التقليدية يف الدعوة الحتواء املواجهات،        
  ).حىت كتابة هذه السطور(والعودة للمفاوضات 

 تدلل اخلربة التارخيية على متيز الشخصية الشيعية بامليل       
إىل الثورية والتمرد؛ فقد كان الشيعة ركنا أساسـيا يف بنـاء    
احلركة الوطنية العراقية؛ حيث إن للمرجعيـة الـشيعية دورا          
كبريا يف ثورة العشرين، بتضامنهم مع القيـادات الـسنية يف          

وسامهت فتاوى اجلهـاد    . الدعوة ملقاومة االحتالل الربيطاين   
كاء الكفـاح ضـد اجلـيش       اليت تبناها فقهاء الشيعة يف إذ     

 بـصفتهم   الشترك الشيعة يف منظمات املقاومة      وي. الربيطاين
ومـن هنـا    .  ولكن باعتبارهم عناصر وطنية وقومية     املذهبية؛

ليس من السهل القول بإمجاع الشيعة العراقيني علـى تأييـد           
  .)64(االحتالل األمريكي

 أو مؤيدين  ولكن ال ميكن النظر إىل الشيعة كمتعاونني      
 وإن قبل بعض املنـسوبني إلـيهم        حىت ؛حتالل األمريكي لال

  ؛الذي شوه صورم املستقرة يف اإلدراك العام       بذلك التصنيف 
 عن  تعرب اليت    الوطنية والقومية  العناصروهو ما استفز بعض     

املؤمنني بأمهية التعاون مع     هؤالء حىت   ؛التصور هلذا ااستهجا 
 بكـر الـساعدي     أبووقد صرح     .سلطة االحتالل األمريكي  

 يف األشهر األوىل    الناطق باسم الس األعلى للثورة اإلسالمية     
 ألن   ؛ ن الشيعة يف موقـف حـرج للغايـة        بأ من االحتالل 

 والفلوجـة   وسـامراء اهلجمات املتتالية على مناطق تكريت      
ا بـأن القـوات األمريكيـة        قد يعطي انطباع    ) نيةسمناطق  ( 

65( نةوالشيعة متحالفان ضد الس(.  

هناك بعض الشخصيات والقوى اليت تـزداد درجـة        
 حـزب أمحـد      مثل ؛ معه للتعاماتقبلها للمحتل األمريكي و   

باعتباره مـن   معارضة االحتالل؛    ملهمةال يصلح   الذي  اجلليب  
ا مع  ا وتوافقي ا مهادن تتخذ موقفً  اليت   "األحزاب العلمانية "قائمة  

اليت -لدينية الشيعية   احلركة ا  جند أن    ؛بل يف املقابل  . االحتالل
 استخلصت  قد-على تراث ثورة العشرين وشعاراا    اعتمدت  
ا ممثانني عا طوال  القمع واملعاناة   خربا التارخيية الزاخرة ب   من  
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 ؛تفاهم مباشر مع الواليات املتحـدة     نه من الضروري إجراء     أ
دون العلمانيني الشيعة من    بيصعب حتقيقه   الذي   التفاهم   ووه

العزيز احلكيم على أن يكـون       حرص عبد ولذا   ؛أمثال اجلليب 
اجلليب إىل جانبه يف الوفـد العراقـي الـذي زار واشـنطن             

اللقاء املنفرد  ويف  . كي بوش يرالرئيس األم ب والتقى   ،ونيويورك
 إىل خطـأ    أشار األول  ؛بوش يف البيت األبيض   واحلكيم  بني  

ا  حينمـا أدارو   ؛الربيطانيني يف أعقاب احلرب العامليـة األوىل      
  .)66(ظهورهم إىل الشيعة

خالل العام األول الذي تال االحتالل األمريكي؛ جند        
أنه يف مقابل بعض املوالني للوجود األمريكي؛ فإن املرجعيـة          

 بـدت ملتزمـة     -ممثلة يف آية اهللا علي السيستاين     -التقليدية  
بالصمت واحلذر النسيب، وكذلك احلال بالنسبة إىل الـسيد         

تمر موقفه رافضا لالحتالل، ولكنـه      مقتدى الصدر الذي اس   
ال شك أن الرؤى الفكرية والفقهية تـؤثر        . أيضا رفض حذر  

على مواقف احلوزات العلمية؛ ومنها عزوف بعـضهم عـن          
ت اخلوض يف اال السياسي ممثالً يف الدولة؛ ألنه من مسئوليا         

باره موقفًا مطلقًا    ال جيب اعت   ويف الوقت ذاته؛  . اإلمام الغائب 
بالنظر إىل ما طرأ من تغري على اآلراء السياسية لـبعض           ا  ثابت

 مثل رفض آية اهللا السيـستاىن اسـتقبال احلـاكم           ؛املراجع
 خارجية بريطانيا، ومطالبته بتشكيل الس      راألمريكي ووزي 

ومن . الوطين القادم على أساس من االنتخابات وليس التعيني       
 اإلجيايب أو املقاومة    باحلياد" عود أيضا ما مسي   ناحية ثانية؛ قد ي   

 إىل قيام االحتالل بالقضاء على صدام ونظامه، وإىل         "ةالسلمي
 اعتراف بثقل الشيعة؛ والذي     نما أبداه االحتالل األمريكي م    

 مـن   13(انعكس يف توفري حصة أكرب هلم يف جملس احلكم          
ويضيف البعض حمدد عدم عراقية كبار الفقهاء الشيعة        ). 25

ختاذ موقف أكثر حـدة مـن احملتـل         كسبب آخر يف عدم ا    
األمريكي؛ حيث إن مراجع الشيعة العراقيني األربعة الكبـار         

 السيـستاين   صول عربية؛ فآيات اهللا العظمى علي     ليسوا من أ  
إيراين، وآيات اهللا حممد سعيد الطبطبائي احلكـيم إيـراين،          

يف حني أن   . وبشري النجفي باكستاين، وإسحاق فياض أفغاين     

مثل آيـة اهللا حممـد      ( حمدودو النفوذ     أم ب إما املراجع العر 
مثل مقتـدى الـصدر     (، أو ليسوا باملراجع     )مهدي اخلالصي 

  .)67()يتمتع بنفوذ واسع بني جيل الشبابالذي 

وميكن إرجاع موقف الالمباالة واحلذر من القـوات        
الذكرى :  إىل عدة أسباب أخرى   -خاصة يف البداية  -األجنبية  

؛ 1991 الثورة الشيعية يف     همريكي جتا األليمة من املوقف األ   
حيث وقف الغرب متفرجا بينما يتم سحق الثـورة بكـل            

وقد أدت اخلربة األليمة للشيعة ملا يزيد عن قرن كامل          . قسوة
فاخلوف من النظام   . )68(إىل حتليهم بالصرب والريبة والتشكك    

والريبة والشك جتاه الغرب كلها مشاعر ما زالـت قائمـة؛           
دايات احلرب؛ حيث مل ختتف فكـرة أن يتـرك          خاصة يف ب  
 مثلما كان الوضع   (ام حسني يف احلكم أو يعود له        الغرب صد

ـ     .  من أذهان الكثريين   )1991يف    رويف نفس الوقت ال تظه
رغبة قوية لدى الشيعة العراقيني يف التمايز عن اجلسد العريب،          

  .)69(باإلضافة إىل االختالفات الداخلية فيما بني الشيعة

 الشيعي الـسيد   للمرجع  احلايل احلضور السياسي يعرب  
بـني  مواجهـة    عن مرحلة جديدة متمايزة لل     علي السيستاين 

خلارطـة  االتيارين السياسيني الرئيسيني اللذين يرتسمان فوق       
 ،الحـتالل املهـادن ل  تيار  ال: ومها ؛السياسية الشيعية الفكرية  

 هـذا   ، ولكن بدون أن ميتـد     )70( له  رافض خرآمقابل تيار   
دور الوقد جاء تفعيل    . الرفض حلركة فعلية ومقاومة ملحوظة    

وعلـى رأسـها آيـة اهللا       (تزايد للحوزة النجفية    املسياسي  ال
 يف إطار من العمـل علـى احتـواء أي         )العظمى السيستاين 
 وتكريس فكرة االعتماد على قنـوات       ،مقاومة شيعية ممكنة  

 وسـلطة   -لفةبتنظيمام املخت -التفاوض واحلوار بني الشيعة     
  .االحتالل األمريكية

عدم رفع   إىل   وتعددت إشارات األئمة الشيعة الداعية    
 فقد تـضمنت بعـض      ؛ ضد االحتالل  دشعار املقاومة والتمر  

على بعض املستفسرين من اجلمهور     - السيستاينالسيد  ردود  
ـ  ا ما يعد حظـر  -الشيعي املقاومـة  شاركتهم يف أعمـال  مل
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وقد . )71(كي الربيطاين يراألمحتالل   ضد جنود اال   ةاملتصاعد
 نغياب فتوى بالكفاح ضد احملتل األمريكي بأ      برر السيستاين   
  الظرف مل حي ففـي   ؛ الداعية للمقاومة   هذه الفتوى  ملثل ن بعد 
 املرجعيـات بعض    من قبل   صدرت  اليت بياناتمقابل بعض ال  
ـ     والشيعية الكربى    أال يـساملوا   "طالبت فيها العـراقيني بـ

اتـسمت  وقـد   لسيد السيـستاين    ابيانات  ى  تأت ؛"االحتالل
مـضاد   يف الدعوة الختاذ موقـف       " الشديد السياسيبالربود  "
 ويعكس هذا املوقف صعوبة بناء مشروع فكـري         .الحتاللل

 يـؤجج الفـراغ   وقد. شيعي موحد متفق على أبعاده وآلياته  
كثـر  أعلى  - الوالءات السياسية    وتشتتاملرجعي يف العراق    
  .)72("احلوزوي"صراع ال -من تنظيم شيعي

 فإن عدم وضوح موقـف كبـار        ؛ومن ناحية أخرى  
تأكيد ضرورة مكافحـة احملتـل       وعدم التصريح أو     ،الفقهاء
املقاومـة   قـرار ن  فـإ . ة املقاومة الشيعي  ف يضع ؛األمريكي
 ألن  ؛يصدر من النجـف   ن  أالبد   يف منطقة الشيعة     ةالعسكري

ات حامسـة يف     حمـدد  تراتبية يف القيـادة   والتنظيم  ال و مامةاإل
توقع أن يتـصاعد    امل  من ليس، و )73(تشكيل املسلك الشيعي  

موقف املرجع الشيعي األعلى السيد علـي السيـستاين إىل          
-،  بسرعةة  واملقاومة املسلح واحلكم باجلهاد    مستوى اإلفتاء 

 فهـو مل    - بالنظر إىل مواقف الفقيه السياسية والفكرية      ذلك
وبوالية الفقيـه،     يناد   ـ ال ميـارس دور ا يف الـسياسة  ا والئي

ـ    ا مبوقعه الوالئي  حمتفظًوما زال   العراقيـة،   ا املتفق عليه فقهي
وباإلضافة إىل املـتغريات الفقهيـة   . يف حدود األمور احلسبية  

 املتعقلـة    فإن طبيعة شخصية آية اهللا السيـستاين       ؛والفكرية
ساسية موقعه وحساسيــة الوضـع العراقـي،       واملدركة حل 
 ؛ال يستطيــع اختزالــه  الذي   الشيعي تعددوحساباته لل 
 ؛ور تصب يف صياغة املوقف احلايل للفقيه الكـبري        امجيعها حم 
 الدائم مع جملس    التشاورحرص منذ البداية على      ولذلك فقد 

تعدديته العرقية وتعدديتـه     ا يف اعتباره  احلكم االنتقايل، آخذً  
  .على تعدد األدوار وتكاملها يف احملصلةا ومتفقًالشيعية، 

تلخيـصه يف   موقف السيد السيستاين الفعلي ميكن      ف
حتقيق أهدافهم بالوسائل السلمية يف الوقـت       "الشيعة إىل   سعي  

وإذا وجد العراقيون أن الوسائل السلمية مل تعـد         " "...الراهن
وذلـك   ؛"وسـائل أخـرى   متاحة فسيتعني عليهم البحث عن  

وهـذا  . وكيله يف البـصرة    كالم السيد علي الصايف   حبسب  
 محاية شيعة   ييبغلكالم هو األقرب إىل ج السيستاين الذي        ا

ويف مواجهة االحـتالل اإلجنليـزي،      العراق من تكرار جتربة     
ة ولكـن بعـد     املقاومة العسكري  دون استبعاد ب نفس الوقت 

 فإن  ؛ ومن ناحية أخرى   .)74( غري العنيفة  استنفاد كل الوسائل  
االجتماعية الـيت   منية و قيام فقهاء الشيعة بتوفري اخلدمات األ     

ا لـبعض    ميثل حتذير   أنه  ال شك  ؛فشل يف تقدميها األمريكيون   
 على مكانة هذه القوى     ا داالً  ومؤشر )75(ولني األمريكيني ئاملس

 يإذاً هو تواجد قو   .  وليس فقط العقيدية والرمزية    ؛التنظيمية
قل درجـات االسـتثارة للمحتـل       أمع اتباع   , على الساحة 
  .األمريكي

الذي يدعمه آالف املقـاتلني يف      -الشيعي  إن اتمع   
 يؤمن أن الواليات املتحدة توجد يف العراق مـن          -فيلق بدر 

أجل النفط، وغضبها يتصاعد مع املعاملة األمريكية اليت يلقاها        
العراقيون يف املدن العراقية املختلفة، ومع تـأزم األوضـاع           

بعـث  إن كراهية الـشيعة حلـزب ال      و. االقتصادية واملعيشية 
ة موازيـة    ولكن يف نفس الوقت هناك كراهي      نظامه شديدة؛ و

واليت انعكست يف   (  بناؤها م ويتراك جتاه االحتالل األمريكي؛  
ال "،  "نعم نعم لإلسالم  "،  "تسقط أمريكا :"ترديد شعارات مثل  

 وهناك ضغوط كربى على احلوزة      )"ال ألمريكا ال ال للشيطان    
 ولو مرحليا   )76(االحتواء هذه املشاعر الغاضبة والسيطرة عليه     

وتكتيكيا؛ بسبب متطلبات وخماطر املرحلة احلالية اليت مير ا         
  .العراق

 التعـبري عـن هـذه        صور إذا ما أردنا رصد تطور    
الكراهية نالحظ تصاعدها بدرجات عالية عقـب سـقوط         
العراق مباشرة، ولكن مت احتواؤها بنجاح نـسيب؛ بـسبب          

 املوقف بأقل خـسائر     حماوالت زعماء الشيعة املستمرة إدارة    
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ممكنة وجين مكاسب استراتيجية طويلة املدى مـن خـالل          
وخاصة عقـب   -إال أنه مؤخرا    . احلوار مع الواليات املتحدة   

صدور الدستور املؤقت إلدارة العراق والذي به كـثري مـن           
 بدأت تتـصاعد    -املآخذ والتحيز ضد الشيعة لصاحل األكراد     

 حىت مـن اجلماعـات      اللهجة الناقدة لسياسات االحتالل؛   
 لمث( توزانا مهادنا للوجود األمريكي   املعروفة باتباعها موقفًا م   

  ).السيستاين

 أوضح بـالطبع    -بل والتمرد - وكان النقد والرفض    
      ايف اجلماعات األكثر حتفظًا على االحتالل األمريكي ورفـض 
له؛ مثل مجاعة بين صدر الـيت تطـور مـسلكها إىل حـد              

داد وبعض املدن الشيعية، بعد أن دعـا   مواجهات عنيفة يف بغ   
ويف املقابل اعترب احلاكم    . احملتل" إرهاب"مقتدى الصدر إىل    

   خارج الصدر األمريكي ا على القانون، ويهدد أمن     العسكري
 بل ومت استصدار أمر إليقافه بسبب اامه يف قـضية           العراق؛

طريق أمام  مقتل اخلوئي؛ األمر الذي صعد من التوتر، ومهد ال        
وكان . أول مواجهة حقيقية بني الشيعة واالحتالل األمريكي      

ذلك إيذانا ببدء مرحلة جديدة يف العالقة بني الشيعة واحملتـل       
 بل تراكمت  ولكنها مل تأت فجأة بدون مقدمات؛     األمريكي،  

كي ذاته بعنجهيته   يرمل الغضب اليت كرسها املسلك األم     عوا
ي، وافتقاده لرؤية عملية متكاملة     وجهله ملعطيات الواقع العراق   

  .لعراق ما بعد صدام

 ؛ أن الدستور املؤقت غري شـرعي      وبإعالن السيستاين 
يتأزم املوقف يف ظل احتماالت أن تؤدي املواجهات العنيفـة         

 إبريـل   يف(بني مجاعة الصدر وقوات االحتالل األمريكـي        
 فبـالرغم مـن     ؛ إىل دفع السيستاين إىل الراديكالية     )2004
ن األخري ساند   أ، إال   الفات املعروفة بني الصدر والسيستاين    اخل

 مع دعوتـه اجلمـاهري الـشيعية         فمثالً ؛بعض مواقف األول  
 أشـار إىل أن بعـض مطالبـها         ؛"تظل هادئـة  " أنالغاضبة  

 ويف نفس الوقت أدان أعمال العنف اليت تبنتـها          ،"مشروعة"
   .)77(قوات االحتالل

قارب شيعي إبان   ومن هنا تثور احتماالت حدوث ت     
 كما كان األمر طوال عام      ؛أكثر من ختفيفها  , تصعيد املواجهة 

  .كامل عاشته القوى الشيعية حتت نري االحتالل

ورؤيـة  ..  النظام السياسي العراقي املستقبلي    -ب
  :فضفاضة

 عندما  قاليدهم املعروفة برفض االستبداد   يتبع الشيعة ت  
وتـرتبط  . عد صدام ينادون بتطبيق الدميوقراطية يف عراق ما ب      

الذي تردد مـن قبـل     وهو األمر؛هذه الدميوقراطية باإلسالم  
 الذي أعلن عقب عودته     ؛غالبية زعماء الشيعة ومنهم احلكيم    

التحدي الرئيـسي   "ن  أ و ،"مستقبل العراق ينتمي لإلسالم   " نأ
ولكن القراءة اإلسـالمية    . "هو احلفاظ على استقاللية العراق    

راقي املـستقبلي ال تـرتبط بالطـابع    للحكم الدميوقراطي الع 
كثر مـن      أ كما أكد احلكيم وغريه      ؛اإليراين للدولة اإلسالمية  

ه التـصرحيات عقـب االحـتالل     وقد صدرت هذ  .)78(مرة
نه عند رصد تطور موقـف القـوى الـشيعية          أ إال   ؛مباشرة

املختلفة من الشق اإلسالمي للحكم ميكن مالحظـة ازديـاد     
بينما جاء التمسك بالدميوقراطية أكثر     . املرونة وعدم الوضوح  

حسما واستمرارية، وإن أضحى تصور دور الـشيعة أمـام          
االطوائف األخرى أقل طموح.  

 تتعدد قـوى    ؛ار جملس احلكم االنتقايل العراقي     إط يف
وضمن . اآلن يف العراق " احلكم" اليت متارس    "ة السياسية الشيع"

الـس   "-أوالً أساسية، هـي     قوىهذا التعدد تربز ثالث     

. احلكـيم الذي يقوده آل    " األعلى للثورة اإلسالمية يف العراق    
ـ . الذي يقوده آل اجلليب   " حزب املؤمتر الوطين   "-اثاني  -اثالثً

 حالـة   ورغم. بقيادة إبراهيم اجلعفري  " الدعوةحزب  "جناح  
ة الـشيع " قـوى    قد انتهجت  ف ؛التشرذم السياسي والتنظيمي  

 حماصرة  -ألولا :ة ثالثية األبعاد  ستراتيجية سياسي ا" السياسية
 ترفض جملس احلكـم     اليتالتنظيمات والشخصيات الشيعية    

 املنهجية الطائفية يف صوغ احلكـم       -الثاينو ،اواالحتالل مع 
وقد . األزمة العراقية " تدويل"أو  " أمركة "-الثالثو ،وممارسته
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ودوره يف صياغة    وجهت اآلراء الرافضة لالحتالل األمريكي    
 باعتبار أن   ؛ من النقد هلذه االستراتيجية    ال العراق كثري  مستقب

فالشيعة وفق هـذا   ؛ما جيمعها يف النهاية هو الرغبة يف السلطة 
املنظور تنطلق من رفضها للهيمنة الـسنية علـى الـسلطة           

طلب السلطة بأي وجه كان امللمـح        أن  كما رأوا  ،السياسية
  .)79("ة السياسيةالشيع" الذي يكاد خيتزل كافة مالمح الثابت

صبح جملس احلكم االنتقايل حقيقـة يف الواقـع         ألقد  
. السياسي العراقي، ولكن تباينت اآلراء حول مدى شـرعيته        

لقد اتفق الصدر مع كثري من القوى السنية يف اعتبار هـذا            و
بينمـا  . االحتالل" شرعنة" ألنه يساهم يف ؛الس غري شرعي 

 وتقبلت ،ا منها أقل تشددقفًاختذت كثري من القوى الشيعية مو     
على سبيل املثال يتأسس موقف الس األعلـى        ( التعامل معه 

 على ضرورة احملافظة على مـصاحل  ؛للثورة اإلسالمية املؤيد له   
 ولذا فإن جمرد املشاركة فيه ال تعطـي  ؛الناس وتنظيم أمورهم  
  .)80()مشروعية لالحتالل

 الـشيعة يف    لقينا نظرة على تكوين األعضاء    أ وإذا ما   
ى الس نالحظ حماولة األمريكيني عدم التركيز علـى القـو   

 املوازنة بينهم وبني القـوى      ونولحيا بقدر ما    ،ةيالدينية الشيع 
الشخصيات  العلمانية ومن يطلق عليهم يف اخلطاب األمريكي      

ا هناك حوايل ستة أعضاء من الثالثة عـشر عـضو         (املعتدلة  
). لتنظيمات ذات توجه ديـين    لشيعة هم ممن ينتمون مباشرة      ا

 ثالث عـشرة     قد مت ختصيص    أيضا نهأ تهومن اجلدير مالحظ  
 ،ما بعـد صـدام    فيحقيبة وزراية داخل أول حكومة عراقية       
 وهى احلكومـة الـيت   ؛واملعينة من قبل جملس احلكم االنتقايل 

اتتكون من مخسة وعشرين وزير.  

 ؛أما عن الشكل املقبول للنظام الـسياسي العراقـي        
ا ما تتم صياغته يف عبارات فضفافه جتمع مسلَّمات يتفق          فكثري

 وذلـك يف حماولـة      ؛ وتقبل تفسريات متنوعة   ،عليها اجلميع 
كثر من معاجلة املشاكل احلساسة الدقيقـة       ألتجميع األنصار   

ـ  ،اليت ستواجه أي صياغة سياسية يف املستقبل  ا  وتقـف عائقً
  . أمام أي فعالية سياسية منشودة

 من سـيناريوهات املـستقبل      وقف السيستاين مثَّل م 
وحمـوره املطالبـة    -السياسي للعراق ما بعـد االحـتالل        

ا يف صياغة موقف الشيعة من شكل      ا مهم  أساس -باالنتخابات
املرجع الـشيعي األعلـى يف       اوقد دع . النظام العراقي القادم  
 إىل إجراء انتخابات مباشرة يف      السيستاينالعراق آية اهللا علي     

  ويعـارض  .سيادةن أشهر الختيار حكومة عراقية ذات       غضو
 السلطة إىل العراقيني تقـضي      لنقلكية  يرا أم السيستاين خططً 

 ؛مؤقتـة مبطالبة جلان غري منتخبة باختيار حكومـة عراقيـة          
ويطالب بأن تكـون الـسلطة      . باعتبارها آلية غري دميقراطية   
مثل كيون تنظيم   ير يستبعد األم  حنيمنتخبة بشكل مباشر، يف     

 يوليـو هذه االنتخابات قبل املوعد املقرر يـوم األول مـن           
2004)   إىل اإلشـارة إىل     ا، مث امتد األمر   كما كان مقترح
 مع نقلٍ للـسلطة إىل العـراقيني بـدون          ،2005بداية عام   

ربط الـبعض بـني معارضـة       و .)انتخابات يف امليعاد األول   
 لرفـضهم   اعتراض الزعماء األكراد عليها   وبني  هلا   ينالسيستا

  .)81(بغدادالتخلي عن سلطام للحكومة املركزية يف 

 الدستور  يكونألن   فيه   اا دع السيستاىن بيان نشر  وقد  
ـ ا، ويضمن احترام األقليـة      تعددي"العراقي   ، "رأي األكثريـة  ل

 يف  "بـدور مركـزي   " املنظمة الدوليـة     مطالبتهباإلضافة إىل   
مطالبـة  ن  إ. )82("نفسهحكم  "مساعدة الشعب العراقي على     

تبدو صعبة كما يعلـم السيـستاىن       النتخابات  باالسيستاين  
كـي لكـي    ير األم القرارعلى   إال أا وسيلة للضغط      ؛نفسه

  . )83(البعض كما أشار،حيصل يف املقابل على مطالب أخرى

 السيستاين بانتخابات عامة حرة يشارك    طالبوعندما  
ف علـى   العراقي الختيار حكومة انتقالية تـشر    الشعبفيها  

 املؤقت الذي   احلكمرفض إشراف جملس    فإنه   ؛استالم السلطة 
يف حالة  قد هدد   و. كي على هذه االنتخابات   يرنه احملتل األم  عي

عدم االستجابة ملطلبه هذا بـرتع الـشرعية عـن جملـس            
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 يـة اهللا السيـستاين    آيف الوقت الذي كرر فيه      و. )84(احلكم
الل انتخابـات    الوطين املُرتقب من خ    السضرورة تشكيل   

السلطات االنتقالية العراقيـة    فإن   ؛اشعبيته   شرعي  لتدعيم عامة
 مرحلية وعوامل إجرائية تحـول دون       ا ظروفً هناكردت بأن   

 بل واألخطر مـن     ، القريب األجلتنظيم انتخابات عامة يف     
الرئيس الدوري لـس احلُكْـم االنتقـايل        ذلك ما لوح به     

 متديد فتـرة االحـتالل إن مل   باحتمال " جـي  ةعدنان الباج "
وقد هدد بعـض األئمـة      . االنتخاباتيحسم اخلالف حول    

 الـسلطة،   نقلالشيعة مبا يشبه العصيان املدين يف حالة تأخري         
 لالنتخابات  الذين مل يكونوا متحمسني   -السنة  وظهر من بني    

البـد  ف ؛ من يدعو إىل اإلسراع بتنظيمها     -يف الظرف الراهن  
 ؛ جديدة تستمد شرعيتها من الشعب العراقـي       آليةمن إجياد   

   .االنتخابوهو ما يوفره 

  الداعي املرجعية الدينية بالنَجف  موقف  جاء  ومن هنا   
الذي يقـع   -ؤقت  ن الس امل  وجوب إجراء انتخابات ليكو   ل

  وصـوالً  ،الدميقراطيةوبناء   الدائم   الدستوراد  على عاتقه إعد  
ا وال يظل معتمد   منتخباً   -2005إىل املرحلة النهائية يف عام      

  بنفسه عن التعـبري عـن     ى، وينأ الطائفيةاحلصص  نظام  على  
  . )85( حقيقياا وطنيا شرعيا ويصبح جملس،إرادة االحتالل

فض قد ر  العظمى السيد علي السيستاين      اهللاآية  وكان  
 الكي بتشكيل حكومة مؤقتة يف العـراق        يرح أم تزكية مقتر 

ا من أن ذلـك سـيزيد الوضـع          حمذر ؛تنبثق عن انتخابات  
 املرجـع الـشيعي علـى أن         وشدد .اتأزمالسياسي واألمين   

ا متثيل العراقيني بصورة    ال تضمن أبد  " االنتقايل   الستشكيلة  

يف إطار (ب تشكيله  املرتق املؤقتا إىل أن الس     ، مشري "عادلة
ال حيظـى   " )2003اتفاق نقل السلطة الذي أبرم يف نوفمرب        

 الس أنه لن يكون مبقدور ذاك       وأضاف ."بالشرعية املطلوبة 
 والتقيـد  ،وال احلكومة املنبثقة عنه القيام باملهام املسندة إليهما 

وشدد السيستاين على   .  احملدد للفترة االنتقالية   الزمينباجلدول  
  . )86("اا وشعب أرضالعراقاحلفاظ على وحدة "ضرورة 

السيستاين علـى   ومن األسباب األخرى وراء إصرار      
 خوفه من أن تتحول احلكومة املؤقتة إىل حكومـة       ؛االنتخاب
مـا  بافتعال  تل  قيام احمل  ا  ومما جيعل هذا االحتمال وارد    . دائمة

اخلـوف يغذيـه لـدى       وهذا ؛يتذرع به إللغاء االنتخابات   
ا على  يقبضتها تدرجي لسلطة االحتالل   حكام  إتزايد  تاين  السيس

 من خالل تنظيمات متتابعة تعطيهـا      ؛شئون العراق ومستقبله  
صعب على أي سلطة مقبلة أن تبدل        حيث ي  ؛القانونية صفتها
لس   مشاورات بعد    هذا أظهر إصراره وقد  . امع أعضاء ا ، 

ا إىل تقارير   اداستن على أن يبادر إىل إعالن موقفه      ومت االتفاق 
 ؛خرباء يف الشأن العراقي قالوا بإمكان إجراء انتخابات عامة        

 إلعطائهـا    تكفي ا، ولكن نسبة املشاركة فيها    مثالية طبع  غري
لشرعية أعلى وأوسع بعد انتقال      ا متهيد ؛صفة الشرعية النسبية  

تنظـيم  العـداد و  اإلحـصاء و  اإلالسيادة وإجراء الالزم من     
  .ميناألو دارياإل

يف السيستاين    شرع ؛إحكام قبضة احملتل  وحىت ال يتم     
  بتحسني شروط  ؛ عن حل وسط   -مع أعضاء الس  -البحث  

بـني التعـيني وبـني       ؛ا جلعله حالة وسطً   االختيار أو التعيني  
القاعدة الشرعية يف عدم سـقوط       على أساس ( االنتخاب العام 

يف   بالرغم من تشكيك آية اهللا السيـستاين       )امليسور باملعسور 
     باإلضافة  ،ا على العراقيني  كفاية ما يطرحه احملتل ليكون تيسري 

ذلـك  بعد  إىل األمم املتحدة وقد اجته السيستاين. إىل غموضه 
ولكن بـدون     بأن يكون للمنظمة الدولية دور ورأي      اطالب ،

بالرغم من حتفظ بول برمير يف       .إثارة املشاكل مع األمريكيني   
وتعـددت  ذا التوجه،   ا   ترحيب  كويف عنان  أبدىفقد   ؛البداية

 صدرت عـن  و، العاممنيسبل االتصال بني جملس احلكم واأل 
 تصرحيات أقرب إىل السلب منها إىل اإلجياب فيما         بول برمير 
   .املسار اجلديد املقترح خيص

السيـستاين  ويف الوقت الذي تـصاعدت مطالبـة        
 ظهرأمما   ؛أعضاء الس خفت هذه املطالبة عند      ؛االنتخابب

ا جاء  مبعد  ا  السيد، خصوص  كأنه تعارض مع موقف   و األمر
 الرئيس الدوري للمجلس  ( جي   ةيف كالم السيد عدنان الباج    
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البديل ن  أطرح   الذي   ؛السيستاينب بعد لقائه ) يف ذلك الوقت  
لـصعوبة  سنتني    العملية  هو تأجيل  يونيو عن نقل السلطة يف   

:  السلطة قال نقلعلىا عن تصميمه  وتعبري .االنتخاباتإجراء  
وإذا كانت األمم املتحدة عاجزة أو غري راغبة يف لعـب دور            "

يقودنا إىل تأجيل عمليـة انتقـال     فإن ذلك لن ؛مهم يف العراق  

   .)87("السلطة

موقـع   أمهيـة    اكتشف برمير قبل فوات كل الفرص     
      ّكـان - هزة لـدور  السيستاين، ورمبا انتبه إىل عالمة قوة ممي 

ا ي أن السيد ال حيمـل مـشروع        وه -يعتربها عالمة ضعف  
سياسي حيـث   ؛اإلرشادي القوي   بل يتشبث بدوره   ؛اا خاص 

 لذا  ؛يصعب معارضته من األطراف السياسية متفرقة وجمتمعة      
 تعرب عـن     اليت  خطب وِده يف كثري من التصرحيات      سارع إىل 

يعد ذلك  فهل  . لدور السيستاين الكبري  " واحترامه"  "تشجيعه"
 التعيني واالنتخاب؟ أم    أجل حل وسط بني   تنازالت من   بداية  

  ؟)88(واقع لتهدئتهحماولة لاللتفاف حول ال

 ا مماثالً أما عن القوى الشيعية األخرى اليت تتخذ موقفً       
 تـأيت   ؛اليات املتحدة ورمبا بدرجات أكرب    يف التعاون مع الو   

تنظيمات مثل حزب الـدعوة والـس األعلـى للثـورة           
  .اإلسالمية

 نإ:  يف عدة مبـادئ    ةر حزب الدعو  وميكن إجياز فك  
 واختيار شكل احلكم يف العراق مـن        السياسيصياغة النظام   

رية حبكل مواطن عراقي    ويتمتع  حق الشعب العراقي وحده،     
 احلق يف تشكيل أحزاب سياسية      وللمواطنني،  العقيدة والفكر 

 ووحدة  الوطنيةمبا ال يتعارض مع أسس االستقالل والسيادة        
 الـصحافة  حريـة جيب ضمان كما  ،  م إليها  واالنضما العراق

لكل التنظيمات السياسية واجلمعيات االجتماعية والنقابـات       
 مبا حيقق وحـدة الـشعب العراقـي         ؛املواطننياملهنية ولكل   

حقـوق  حبماية  حزب الدعوة    كما يؤمن    .ومصاحله الوطنية 
 يف املـشاركة    هـا ضـمان حقوق  و والقومية   الدينيةاألقليات  

خابات العامة واحملليـة، وختـصيص مقاعـد        السياسية واالنت 

 الس الوطين تتناسب واحلجم الـسكاين هلـذه         يفملمثليهم  
باإلضافة إىل محاية احلقـوق     األقليات داخل اتمع العراقي،     

  .  األقلياتهلذهالثقافية والدينية 

هذا احلـزب   تأثر  إىل  األستاذ حممد عبد اجلبار     ويشري  
والية ة   يف إيران بصيغ   اإلسالميةورة  يف الفترة اليت تلت قيام الث     

 ختتلف بعـض    صيغة وهي   ؛ اليت طرحها اإلمام اخلميين    الفقيه
 احلـزب  ولكن .الشيء عن الصيغة اليت طرحها اإلمام الصدر      

 واقعية، وخفض   سياسيةحتول يف الفترة األخرية إىل شعارات       
من سقف أهدافه املعلنة، ومل يعد يطـرح مـسألة الدولـة            

 بعض اجلماعات املنشقة     باستثناء ؛ والية الفقيه  والاإلسالمية،  
 الـدعوة حزب (  مثل؛اليت ما زالت تعمل باسم حزب الدعوة   

/ مؤمتر الشهيد الصدر، وحزب الدعوة اإلسـالمية      / اإلسالمية
الـس  /  وحزب الـدعوة اإلسـالمية     احلسني،مؤمتر اإلمام   

لة  الدو مبقوليتزالت متمسكة     وهي اموعة اليت ما    ؛)الفقهي
  . )89(اإلسالمية ووالية الفقيه

وأكد حزب الدعوة مفهوما خمتلطًا للنظام الـسياسي        
فـويض سـلطة    ن ت إ حبيث   ؛ميزج بني الشورى ووالية الفقيه    

عين احتكاره للسلطة بـدون مـشورة       تصنع القرار للفقيه ال     
 ويشارك حزب الدعوة    .)90(اخلرباء واملؤهلني للعب هذا الدور    

  . من خالل رئيسه إبراهيم اجلعفريتقايلاالنيف جملس احلكم 

وقد أعلن أحد قيادات حزب الدعوة أنـه بتأسـيس          
% 60لشيعية وهى   نظام دميوقراطي يف العراق؛ فإن األغلبية ا      

 فالسلطة لن تكون لعبة صفرية، وكـل        لن متثل أي مشكلة؛   
األقليات ستشعر بالطمأنينة؛ فإذا حاز الشيعة على حقـوقهم         

 والـيت   ؛sectaireأسيس دولة قطاعيـة     فلن تظهر احلاجة لت   
ستكرس االنقسامات الداخلية، وتزيد من الصراعات مع دول        

  .)91(اجلوار

ية؛ متتلك منظمـة    ومثل الس األعلى للثورة اإلسالم    
 )عامة آية اهللا حممد تاقي املدرسـي      حتت ز (العمل اإلسالمي   

وقـد  . بإيران أيضا؛ حيث أقام ا     -بشكل أو بآخر  -روابط  
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 ويف نفـس الوقـت    ،م موقفه برفض احلرب األمريكيـة     اتس
ونادى بإقامة حكم متثيلي ألغلبية الشعب     . مهامجة نظام صدام  

  .)92(يف العراق

يف ( رجال الدين املتكتلني يف أحزاب سياسية عدة         إن
 مل يـدعوا إىل  )ها الس األعلـى وحـزب الـدعوة       تمقدم

حقيـق   سـوى لت   -من وراء السيستاين  - االنتخابات املبكرة 
بينها كسر شـوكة العلمـانيني      من   ؛أهداف سياسية داخلية  

 وإجبـارهم  ،كينييرن متتعوا بعالقات وطيدة مع األمالشيعة مم 
 والقبـول بأدوارهـا     ،على التقرب من املرجعيات الدينيـة     

 خيفي الدينيون رغبـة يف      البعض أن ال يستبعد   بل و . السياسية
 مستغلني  ؛لفقيه ومنط خمفف من نظام والية ا      ،بناء حكم ديين  
اإليـراين  ومرشد الثـورة   بني السيستاين  ا قدمي ايف ذلك خالفً  
فرضـيات  ما زال األمر على مـستوى ال      لكن  . علي خامنئي 

فرجـال الـدين الـشيعة      . قد تكون خاطئة  اليت  ستقبلية  امل
دورهـم يف   يريدون توسـيع     -وفق هذه النظرة  – نوالعراقي

: مـستجدات عدة    ملواجهة ؛أو يف الشارع  السلطة السياسية   
 الـذي   ؛الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر    حتجيم   -اأوهل

 ،هميتلك سجالً من التعارض مع السيستاين ورثه عـن والـد          
 ؛األخرىالطوائف الدينية   متديد الدور الشيعي أمام      -هاثانيو

 -هاوثالث ،بالعلمانية على احلكم  مطعم   طابع شيعي    إضفاءعرب  
ا ود مقطوعة لألكراد مبنحهم حقً     عن وع  ئاهلادالتراجع املنظم   

ا يف حكم أنفسهم يف إطار الدولة العراقية الواحـدة         فيدرالي. 
وبالرغم من ذلك قد تكون هذه األسباب يف ذاـا كافيـة            

التقارب احلاصل بني اجلليب والسيـستاين      للتشكيك يف داللة    
تبدو اإلشكالية كبرية عندما يصر     لكن  . )قبل وفاته  (واحلكيم
احلالـة الـشيعية بـدينييها    لني علـى النظـر إىل      بعض احملل 
متحمسة من أجل تغيري احلالـة      على أساس أا     ؛وعلمانييها

   إىل  ،واألكـراد الشيعة  يضطهد  نــي  العراقية من حكم س 
دون فيه هم الس93(واألكرادنة حكم شيعي املضطه(.  

ويف ذلك احلني يقف الصدر متخذًا موضعا خمالفًا من         
ة رفضه للمحتل األمريكي، وداعيا يف مرحلة       حيث تزايد درج  

وكان جـاي   . "إرهابه"الحقة إىل تصعيد املواجهة معه، بل و      
جارنر احلكم األمريكي السابق قد دعا مقتدى الصدر حلضور         

ولكنـه  ) 2003 إبريل   28يف  (مؤمتر القيادات يف الناصرية     
 إنه ال يبغي املشاركة يف حكومة تـسيطر عليهـا      رفض قائالً 

يات املتحدة، وكذلك رفـض حـزب الـدعوة هـذا           الوال
ولكن عند جميء بول برمير اشترك كل من حزب         . االجتماع

الدعوة والس األعلى للثورة اإلسالمية يف جملـس احلكـم          
االنتقايل، يف حني استمر الصدر على رفضه، وأعلن الحقًا أنه          
يتشكك يف قدرة األمريكيني على إنشاء حكومـة عادلـة يف     

  حتـد   هناك  وسيظل .)94( طاملا يعارضون دولة شيعية    العراق،
 وهو إدماج قـوى مثـل       ؛مام األمريكيني لفترة طويلة   أكبري  
 بدون أن يمن على     ،"يالعراق الدميوقراط " الصدر يف    ةمجاع

  .)95(النظام السياسي

اجتاه متفائل بتجمع الشيعة حول مطلـب   هناك  يظهر  
املشهد السياسي  ل   وما قد حيدثه من تقارب داخ      ،االنتخابات

 فالتجديد باملطالبة بإجراء انتخابات متثيلية      ؛الشيعي يف العراق  
يدعم مـن    ،أفق احلركة الشيعية العراقية   ا يف   يإجيابا  تطورعد  ي

زعيم املؤمتر الوطين العراقـي أمحـد       (بني علمانييها   الروابط  
لس األعلـى  اوالسيد السيستاين (ورجال دينها  ) اجلليب مثالً 

 نسيجالأي تقارب ضمن    ن  أويعترب البعض   ). رة اإلسالمية للثو
 على جممل احلالـة     إجيابية الداخلي سيعكس تأثريات     الشيعي
فرص  فتزداد بذلك    ؛اا سلمي خاصة إذا ما انتهج ج     ؛العراقية

 إمكانـات ق  عمتت و ،االعتدال داخل احلركة الشيعية العراقية    
. سلمني يف اخلـارج   ة يف العراق وغري امل    تفامهها مع غري الشيع   
 ؛الـديين والعلمـاين لبعـضهما الـبعض        وحيتاج كل مـن   

 حظـوظهم يف أي     أن يعرفـون    -ومنهم اجلليب -فالعلمانيون
انتخابات مستقبلية سيئة ما مل يضمنوا دعم املرجعية الـشيعية   

 الشيعة قد يفـشلون يف      أن أما رجال الدين فيعتقدون      ،العليا
 ضمان دور أساسي هلم      على -مع الواليات املتحدة  -التفاهم  

 مـع  التعـاون  إذا مل يـستثمروا ورقـة       ؛يف مستقبل العراق  
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وطيـدة مـع الغـرب       بعالقـات  الذين يتمتعون    العلمانيني
  .)96(والواليات املتحدة

لقد كانت هناك رغبة لدى فقهاء احلركـة الـشيعية         
 وأـا   ،الشعبية يف إثبات مركزية وأمهية هذه احلوزة العلمية       

 وذلـك   ؛قوة من اجلماعات األخرى املنفيـة     األكثر شعبية و  
. باتباع مجيع السبل السلمية املمكنة لتوصيل هـذه الرسـالة         
ولكن من ناحية أخرى تدرك هذه اهلرياركية الدينية الفقهيـة          

حبكـم  " ألصحاب العمائم "أن الواليات املتحدة لن تسمح      
 فإن اهلـدف  ؛ما علق الشيخ عبد الرمحن السويلي  وك .العراق
، كما مت استبعاد    " الشعب خيتار  يدع" :لواليات املتحدة إبالغ ا 

النموذج اإليراين يف احلكم كنموذج ملهم للنظام الـسياسي         
حكم إسـالمي ضـامن   " فاهلدف هو ؛العراقي فيما بعد صدام 

ومن هنا أراد الوجه العام للحوزة أن يؤكد علـى    . "للحريات
 خمرج  وميثل. )97(األسلوب غري العنيف للتعامل مع األوضاع     

ا مل الـشيعة بـالنظر للخريطـة         مالئم االنتخابات حالً 
الدميوجرافية العامة للعراق، ولكنه وال شك ميثل معضلة أمام         

مثل السنة  ( الطوائف العراقية األخرى     يوباق احملتل األمريكي 
 ولكن مع العمل    ، اليت حتبذ نظاما دميوقراطيا عراقيا     )واألكراد

 أو على األقل عدم متاديه ليسيطر       ،عيعلى حتجيم الدور الشي   
  .على النموذج السياسي بأكمله يف املستقبل

يف الوقت الذي جاء مبدأ االنتخاب ليوحد الـشيعة         
سألة دور الشريعة    تأتى م  ؛تلف جتمعام العلمانية والدينية   مبخ

عراق ما بعد صدام لتجتمع حوهلا معظم القوى        اإلسالمية يف   
 ، مثل الس األعلى للثورة اإلسالمية     ؛سيةالشيعية الدينية الرئي  

 ولكن بـدون حتديـد إىل أي    ،وحزب الدعوة وحركة صدر   
 االذي من املتوقع أن يثري مزيد       وهو األمر  ؛مدى وبأي وسيلة  

 ويزيد مـن قلـق العلمـانيني        ،من اإلشكاليات يف املستقبل   
  .)98(الشيعة

  : املوقف الشيعي من الدستور املؤقت-

 أو ما عرف    ،دار الدستور املؤقت  واجهت عملية إص  
ليس  الفاتاخل حيث بدت    ؛اا صعب  خماض "بقانون إدارة البالد  "

ا  بل أيـض   ؛وخارجهوبني  لس احلكم   افقط فيما بني داخل     
 خاصة حول املواد الدستورية اليت تتنـاول        ؛فيما بني أعضائه  

وقـد أدت اعتراضـات     . دور الشريعة اإلسالمية يف العراق    
وهنـاك  . )التاريخ (تأجيل توقيع الدستور املؤقت   الشيعة إىل   

 وذلـك علـى   ؛موقف شيعي عام متحفظ من هذه الوثيقـة     
ول ئاملس(فقد قال حامد البياين     .  الشيعية مستوى مجيع القوى  

ن الشيعة سيبذلون   إ )البارز بالس األعلى للثورة اإلسالمية    
ا أكد التزام الشيعة مبا وقعـو    و ،ما يف وسعهم لتغيري الوضع    

 ؛ ولكن إذا أتيحت هلم الفرصة لتغيريه يف املـستقبل         ،عليه
  .)99(فإم سيبذلون ما يف وسعهم

وهـو  (قـانون إدارة الدولـة      ين  وقد اعترب السيستا  
ا أمام  عائقً) 2004الدستور العراقي املؤقت املوقع يف مارس       

 لضرورة املوافقة على أي قانون انتقايل       ا ودع ،الدستور الدائم 
ويف نفس الوقت جـاءت      .)100( وطنية منتخبة  من قبل مجعية  

بعض فقرات قانون إدارة البالد العراقي معربة عن رغبـة يف           
ـ   ومنها   ؛االستجابة للمطالب الشيعية   أن انتخـاب   التحديد ب

اجلمعية الوطنية باالقتراع الشعيب املباشر سـيجرى يف ينـاير          
 وذلك بعد أن أصرت املرجعيات الـشيعية علـى          ؛2005

 بعدما اعتربت بعثة تابعـة لألمـم        ، لالنتخابات حتديد موعد 
نه لن يكون باإلمكان إجراء انتخابات عامـة قبـل          أاملتحدة  

 30عملية نقل السلطة من سلطة االئتالف إىل العـراقيني يف       
 .)101(2004يونيو 

ث دتتركز املخاوف اآلن حول آثار التطور الكبري احلا       
 إليه من   ي يؤد  وما ميكن أن   ،يف موقف الصدر جتاه االحتالل    

الفرصـة  " ويفوت   ،انقسام خطري يف الدوائر الشيعية العريضة     
املتوفرة أمام الشيعة لالستحواذ على دور مهيمن يف        " التارخيية

وفق بعـض الـدوائر      ؛النظام السياسي املستقبلي يف العراق    
 يؤمن بأن الدميوقراطية ستـسمح     وما زال السيستاين  . الشيعية
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فعـال بـالنظر إىل أغلبيتـهم       للشيعة بلعب دور سياسـي      
  .)102(العددية

اعترض الشيعة على السلطات املعطاة لألكـراد؛       قد  و
وتركزت %. 20الذين ال ميثلون على أقصى تقدير أكثر من         

هذه االعتراضات داخل الس نفسه؛ حيث اعترض عليهـا         
 من أعضاء الس الشيعة؛ حيث سادت بينهم الشكوك         ةمخس

وقد أثارت الفقرة اليت تعطي     . نفصاليةحول نوايا األكراد اال   
 )املشار إليها بكردستان  (لثلثي سكان ثالث حمافظات عراقية      
.  كثريا من االعتراضات؛حق الفيتو على الدستور الدائم املقبل     

وقبل أن يوافق هؤالء األعضاء على التوقيع تشاوروا مع آيـة           
ظات  ولكن مع بعض التحف    هللا السيستاين؛ الذي أيد الدستور    ا

كما أن الفقرة اخلاصة بالفيدرالية اعتربهـا األعـضاء         . عليه
الشيعة قنبلة موقوتة؛ ألا تعطي احلق لألقلية الكردية لـرفض       
قرارات األغلبية العربية؛ مما يعطيها الدور األكرب يف صـياغة          

  .)103(الوضع املستقبلي للعراق

- ر نقدا أكثر حدة للدسـتور املؤقـت       وقدم الصد 
فهو .  استمرارها ببقاء االحتالل   تة مرهون  مؤق طوةًباعتباره خ 

يرفض وضع دستور للبالد حتت مظلة االحتالل، وأكد علـى     
 وشكك يف قدرة الس احلاكم علـى        ،ضرورة خروج احملتل  

  .)104(تويل شئون السلطة مبفرده

 بزغ آية   ؛ الغزو األمريكي للعراق   طوال عام كامل تال   
ويف . يل الشيعة يف العراق   اهللا السيستاين كصوت رئيسي لتمث    

املقابل اجته الصدر للتعامل مع هذه احلقيقة اجلديـدة كـأمر           
فرضته املتغريات اجلديدة وتوازنات الواقع السياسي، وعمـل        
 ين؛على عدم تصعيد هجومه على املوقف السياسي للسيـستا        

ختالفات يف الرؤى اليت تدور معظمها حـول        البالرغم من ا  
ور الفقهاء يف احلياة العامة سياسـيا       رغبة الصدر يف تعظيم د    

وبالفعل بدأ السيستاين  . اواجتماعي  يلعب دور  ا يف احلياة   ا بارز
 النقد املوجه للخطط األمريكية     يه يسيطر عل  ،السياسية العراقية 

ولكن بدأ جنـم الـصدر    .)105(يف نقل السلطة إىل العراقيني

ة؛ مـن  يتصاعد على حساب آية اهللا السيستاىن ألسباب كثري      
أمهها مالئمة خطابه الراديكايل ملطالب ومعانـاة العـراقيني         
مجيعا، وليس الشيعة فقط؛ خاصة بعد تـداعيات اإلحبـاط          

  .عقب صدور الدستور املؤقت يف صورته النهائية

  : مالحظات ختامية-

 ما زالت األحداث تتداعى     ؛حىت كتابة هذه السطور   
صـعوبة التنبـؤ    بشكل يزيد من ،بشدة على الساحة العراقية   

مبسارها وإدراك مساحات التغيري فيما تنتهجه القوى الشيعية        
  .املختلفة من رؤى وسياسات

 بـاقي تنظيمـات      مثل مثلها-ن اجلماعات الشيعية    إ
 تعمل يف إطار مرحلة ما بعـد        -الطوائف املختلفة يف العراق   

سقوط النظام السلطوي الذي جثم طويالً على صدر الشعب         
ومن هنـا   .  من موارد فعاليته السياسية    اه كثري فقدأ و ،العراقي

 معظمها كـان    ؛امتألت الساحة الشيعية بعدد من التنظيمات     
ن فكرهـا   عما يف اخلفاء أو يف اخلارج، وجاءت لتعرب         إ عامالً

ورؤيتها جتاه القضايا املصريية اليت مير ا العـراق، وتالقـت          
 جـاءت   ؛يةوأمام هذه التعددية التنافس   . واختلفت فيما بينها  

 ال  ؛املرجعية النجفية كمحور مؤسسي مهم للعمل الـشيعي       
 عن نفسه يف كوادر وهياكل تنظيمية حزبية، بقدر مـا           يعرب

 والدور املركـزي  ،هب الشيعي ذيعكس الطابع اهلرياركي للم   
  .الذي يلعبه اتهد يف توجيه فكر ومسلك املسلم الشيعي

ص يف الداخل   من األمهية إدراك العالقة بني العام واخلا      
 فالشيعة كجماعة متمايزة تلتف حول مطالب عامة        ؛الشيعي
ا على املستوى التنظيمي     يف الوقت الذي تتمايز داخلي     ؛جتمعها

هداف ختلق  أوالفكري مجاعات تشترك كل منها يف دعاوى و       
.  ومتيزهم عن غريهـم    ،هاؤمنطقة متمايزة يلتف حوهلا أعضا    

 ممـا يزيـد   ؛ األجزاء كثر حول بعض  أن أو   ا مجاعت يقتوقد تل 
ا وتداخالًاخلريطة الشيعية تعقيد.  

 من القضايا املصريية اليت تـتحكم يف        كما هي وكان  
مستقبل العراق أمهية كربى يف إعادة ترتيب مكانـة القـوى        
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 حىت باتت هـذه     ؛ وعالقاا ببعضها البعض   ،الشيعية املختلفة 
تتبعهـا  املواقف الفكرية مبثابة املتغريات املستقلة الـيت قـد          

.  مثل العشرية والقبيلة واحلزب وما إىل ذلـك        ؛متغريات تابعة 
ا الشعب العراقي      ونظر ؛ا للظروف املوضوعية الصعبة اليت مير 

كانت إشكالية كيفية التعامل مع احملتل األمريكـي حتظـى          
ا على االعتـراف    ا كبري  خاصة وأا تؤثر تأثري    ؛بأولوية كربى 

 ،يت تتم حتـت مظلـة االحـتالل   بشرعية وقبول الترتيبات ال   
 فعندما ساد اختيار عدم املقاومـة     . ومبباركة الواليات املتحدة  

حىت تلك اليت تعارض االحتالل     (بني مجيع اجلماعات الشيعية     
سلبية بصوت أعلى مثـل  شد وتنتقد هذه ال   أبلهجة   األمريكي

ا اخلطوات البطيئـة الـيت       تقبل الشيعة مبدئي   )مجاعة الصدر 
 وإنشاء النظام ،يات املتحدة لنقل السلطة للعراقيني  ترعاها الوال 
وا يف التفاوض حول التفاصيل     أما بعد صدام، وبد   فيالسياسي  

كثـر  أبينما عندما تعـاىل صـوت       . واإلجراءات والكيفية 
 ا للوجود أمريكي ونزل إىل الـشارع ليوقـد         احلركات رفض
 تراجع احلديث عن شكل النظام الـسياسي        ؛حركة املقاومة 

 فتأجج الصراعات املضادة لالحتالل حتم معاجلـة        ؛تقبلياملس
ـ  ، وهى املوقف من االحتالل األمريكي     ؛القضية احلالة  يت  وال

 أو تلك الرامسة    ، سواء اليومية  ؛هم من ممارساته املختلفة   هي أ 
  .ملستقبل العراق

وعلى مستوى الرؤى السياسية اليت تعـاجل املنظومـة      
تى الدميوقراطية وعلى رأسـها      تأ ؛السياسية املستقبلية للعراق  

 فهي قـضية ال تـثري       ؛ا لإلمجاع بني الشيعة   االنتخابات حمور 
كمسألة مقاومة احملتـل     (ا فيما بني القوى الشيعية     كبري جدالً
 أو االخنراط يف    ،).  أو االشتراك يف جملي احلكم االنتقايل      مثالً

 واالشتراك يف جملـس     ،العمل السياسي حتت مظلة االحتالل    
ن اطمئنان الشيعة ألغلبيتهم العددية جيعلهم      إ. م االنتقايل احلك
ا إلجراء عملية انتخابية، وتعد     كثر الطوائف العراقية سعي   أمن  

بالنسبة لكثري منهم فرصة تارخيية لتصحيح املعضلة التارخييـة         
 وهي كوم أغلبية تعامل كأقلية داخـل     ؛اليت عاشوها لقرون  

رخيية الصعبة اليت مر ا الـشيعة   فلقد ألقت اخلربة التا  ؛العراق

يف العراق بظالهلا على حاضر الشيعة وتـصورهم للـشكل          
  .األفضل للمستقبل

الشيعة مجاعة متمايزة ديناميكية، ولكنها عراقيـة يف        
تعاين نفـس   و وجزء من النسيج العراقي العام،       ،اية املطاف 

كن ول. وق لنفس آماله يف االستقالل والدميوقراطية     ت وت ،أزماته
 تصور الشيعة لدورها يف حتقيق مثل هذه الغايات هو األمـر          

 حبيث  ؛الذي بات حمل جدل حىت داخل السياق الشيعي ذاته        
يتعذر احلديث عن إمجاع شيعي عام حول املسلك الـصحيح       

طالب بني   للمقاومة و   فبني داعٍ  ؛للوصول إىل هذه الطموحات   
جتـاه  د موقفهـا    للتهدئة انقسمت القوى الشيعية عند حتدي     

ملنظومـة  يف ا  وبني رافض ومتـشكك      ،االحتالل األمريكي 
مؤمن بضرورة  بني  السياسية اليت تصاغ حتت إدارة االحتالل و      

      ن إا لتغيريه يف املـستقبل      التعامل مع الواقع املر كما هو ساعي
 تباينت التنظيمات والشخصيات الشيعية يف مواقفها       ؛استطاع

 ولـشكل   ،فة احلالية ويف نظرا للمؤسسات السياسية الضعي    
ولكن تظل أهداف مثل احلفـاظ      . النظام السياسي املستقبلي  

 وتأسـيس   ، لتحقيق اسـتقالله   ي والسع ،على وحدة العراق  
 بل  ؛ا جيتمع حوله ليس الشيعة فقط      أمر ؛يمنوذجه الدميوقراط 
 على مـستوى الوسـائل      ين ظل التحد  إو. مجيع العراقيني 
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