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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 كرجل  السيد السيستاني ، يتناول فيه دور      األمريكي ممعهد السال  من   رد صا لتقرير خاص  في هذا العدد ترجمة   

ين الفئات العراقية المتنازعة، وبعد أن يتطـرق         ودوره كوسيط ب    الدولة الجديدة في العراق    ناءبدين معتدل في    

السيستاني التاريخية والفكرية، وحجم شبكته الحوزوية وإرتباطاتها العالمية، ويشير التقريـر           ى خلفيات السيد    ال

، ومؤكـداَ كـذلك      محمد إسحاق الفياض  آية اهللا العظمى     ، مركزاَ على مكانة وأهمية     خالفته سألةمكذلك الى   

  . في العراقةي في الحياة السياس، بعد رحيل والده محمد رضاالشاب  دور إبن السيد السيستانيىعل

  :ولمن يريد اإلطالع على النص األصلي، فهو موجود على الرابط التالي

http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr187.html 

  :فيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا التقريرو

 يتواصل في التوسع و ٢٠٠٣يناقش هذا التقرير الدور الديني للسيستاني في إستقرار عراق ديمقراطي منذ 

 ، كما ستساهم الشبكة الدينية للسيستاني في بناء المجتمع ٢٠٠٥إلى ما بعد فترة إنتخابات كانون األول 

   ستقرالمدني العراقي والحكومة المحلية ، وهي من المميزات المركزية لعراق م

 
كما إن السيستاني سيستطيع بتدخل ممثليه وأتباعه في شؤون الحكومة اإلقليمية وتوسيع برامجه العامة 

الشعبية في جنوب العراق ، سيستطيع أن يعّزز المجتمع المدني بطرق كانت مستحيلة أيام نظام صدام 

  ةلعاماالستبدادي ، الذي فرضت فيه رقابة صارمة على الحكم المحلي والبرامج ا

 
وعلى أية حال ، فإن حضور السيستاني سيخلق مشاكل لمختلف المجموعات العلمانية في العراق التي يعتمد 

   عليها إستقرار وهيكلية حكومة الوحدة الوطنية المنتخبة بقيادة نوري المالكي

 
ن تأثيره قد إنخفض منذ تفجير المرقد الشيعي في سامراء، وعلى الرغم من بقاء السيستاني رقماً قوياً فإ

  قوالصراع الطائفي قد قلّل من قدراته على المساعدة في دمقرطة العرا
 

َيصف األول منها السيستاني بوصفه شخصية سياسية ودينية رئيسية . يقسم هذا التقرير إلى أربعة أقسام 

  . في العراق ، تتجاوز مقّره في النجف و الحوزة وشبكته العالمية

 
ا في العراق، هو االستكشاف السريع لكيف إن السيستاني واألمر الثاني بعد يوم إنتصار االحتالل بقيادة أمريك

 ودعى ٢٠٠٣إبتداءاًَ بغزواته األولى في السياسة عندما رفض فكرة تعيين جمعية دستورية في صيف عام 
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  النتخابات مبكرة، قد ساهم في بدء ما يدعى اليوم الدمقرطة االنتقالية للعراق 

 
  قديمه فكرة اإلسالم مصدراً للسلطة الشرعية والتركيز الثالث على دور السيستاني في ت

 
  قويناقش الفصل الرابع العالقة السياسية للسيستاني وشبكته ومستقبل العرا

 
في الستينات ، عندما تأسس حزب الدعوة بوصفه واحداً من األحزاب اإلسالمية العراقية األصل ، رفض 

كما إنه بقّي على مسافة ولكن بعالقة ودية من آية اهللا روح اهللا . السيستاني االشتراك في أي تنظيم شيعي 

  يم محمد رضا بهلوخميني ، الذي نُفيَّ إلى العراق لنشاطاته السياسية في إيران أيام نظاال

 
على أية حال ، رجال الدين الهادئين  ليسوا غير مهتمين بالسياسة، وفي الوقت نفسه ، رجال الدين الهادئين 

       يمكن أن يبقوا بعيدين عن السياسة في الوقت الذي يتأكدون فيه، بإن المبادئ اإلسالمية تحترم 

  ةلحياة العامفي ا

 
  إن رجال الدين الهادئين ، اليريدون المشاركة في الحكم وال يفترضون رقابة عليا على الحكومة

 
وكممثل لإلمام الغائب، يمكن أن يبقى ولفترات طويلة بعيداَ عن القضايا السياسية، ولكن أثناء فترات 

 فعالية في السياسة ، اإلنحطاط والفساد السياسي ووقوع ظلم خطير او إحتالل أجنبي، يمكن أن يكون أكثر

  ةعن طريق تقديم النصح واإلرشاد، وحتى عن طريق الدعوة الى إقامة القانون المقدس في الحياة العام

 
السيستاني ، الذي درس كتابات العديد من أفكار اإلصالحيين ، هو مدافع قوي عن هذه المدرسة األخيرة 

  ١٩٩٧للفكر ، التي إنبثقت في العالم الشيعي بعد إنتخابات محمد خاتمي عام 

 
 المطلق لمجلس الخبراء إن مفهوم السيستاني في والية الفقيه ، إذن ، يرفض بوضوح مفهوم الخميني للدور

   بوصفه عضو رسمي في الدولة، والشؤون السياسية اليومية لهذا المجتمع

 
إن سلطة المرجع ، تكمن في الدفاع عن اإلسالم والمجتمع اإلسالمي وليس في السلطة المطلقة على كل 

  نشؤون الدولة كما ظهرت في شكلها االستبدادي في إيرا

 
ية التي ينتمي إليها آية اهللا العظمى ، فإن مبادئ الديمقراطية مثل المشاركة السياسية ، ووفقاً للمدرسة الفكر

  هفي الحقيقة ، تعّزز، واإلنفتاح ، ليست ال تناقض اإلسالم فحسب ، بل) المسؤولية(والمنافسة والمحاسبة 



 التحدي الصهيوين              )١٦٩(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف           التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                     ٤٤ من٤                                     ٢٠٠٧ -كانون األول           
 

 
تستطيع األمم المتحدة أن تلعب دوراً حاسماً بجلب السيستاني إلى مقدمة المفاوضات وعملية المساومة بين 

          الممثلين السياسيين المتنافسين على مختلف مواضيع الدستور ، خصوصاً منها الفيدرالية 

  وتوزيع عائدات النفط

 
وعلى األمم المتحدة أن تستمر في دور التوسط بين السيستاني والواليات المتحدة ، كما فعلت في الحكم 

    وفير أرضية سياسية آلية اهللا في المساعدة على منع إنحدار ، وذلك بت٢٠٠٣االنتقالي المؤقت عام 

  ةالعراق إلى دولة فاشل

 
أن الصراع الطائفي على السلطة سينتهي بإنتهاء مسألة الدستور قبل ، إلى حٍد بعيد، من غير المحتمل

وحيث إن حكومة الوحدة الوطنية تواجه تفككاً محتمالً في المستقبل  . ٢٠٠٧االستفتاء الوطني في صيف 

لعنف سيستمر في مطاردة فإن االقريب بسبب عدم قدرة حكومة المالكي التغلب على التوترات الطائفية ، 

  ةالمجتمع العراقي لسنوات قادم

 
في قضية البصرة ، تكمن المشكلة بصورة رئيسية في المشهد السياسي الفئوي للمحافظة الغنية بالنفط، 

يستمر  –الفضيلة و مقتدى الصدر وأتباعه  ومنظمة بدر وميليشياتها  –حيث الميليشيات الثالث الرئيسية 

  ةالقتال بينهم على األراضي والسيطرة العسكري

 
وطالما إن المالكي قد فشل في إيجاد األمن بإستعمال المزيد من القوات في المدن المضطربة، مثل بغداد 

          ش الدولة الناشئ والسنة وفصائل والبصرة ، فإن العراق قد يرى زيادة في التوتر بين جي

  ةشائر األهوار الشيعيع

 
حتى اآلن ، على أية حال ، إن التوترات الطائفية الداخلية، خصوصاً بين قوى الصدريين والمجلس األعلى، 

والعالقات مع قوى االحتالل قد أضعفت قدرة السيستاني في تكوين بعض ) الفيدرالية(بشأن ملفات المحافظات 

  أشكال الوحدة بين الشيعة 

 
متنافسين بين الشيعة بدأت خالفاتهم تطفو على السطح بعد لقد ضعفت قوة السيستاني بسبب مجموعة 

  ٢٠٠٥إنتخابات كانون الثاني 

 
 ، والسيستاني يزداد إنزعاجاً بسبب االنقسامات الشيعية ، وتبعاً لذلك قل نشاطه في العملية ٢٠٠٥منذ 

إن إحجامه عن التدخل في السياسة العراقية هو عامل سلبي بالتأكيد ، إلنه سيوفر . السياسية العراقية 
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إلى أي مدى، وتحت . ه غيابه فرصة عظمى للصدريين والمجموعات الشيعية األخرى لملئ الفراغ الذي يحدث

  أي ظروف، سيعود السيستاني إلى الحياة السياسية كوسيط ، الزال األمر مشكوكاً فيه 

 
لقد أوضح السيستاني إنه ال يستطيع السيطرة على شخصيات مثل الصدر في المجتمع الشيعي العراقي 

  فحسب ، ولكنه سيمارس التأثير الملطّف على شيعة العراق إلنتقالة سلمية إلى الديمقراطية في العراق

 
 ، عاد الصدريون إلى مقاعدهم في البرلمان العراقي ، الذي أنتخبوا فيه في ٢٠٠٧ كانون الثاني ٢١في 

 ، وهذا مؤشّر على إن للسيستاني تأثيراً دائمياً على المجتمع السياسي الشيعي ،على ٢٠٠٥كانون األول 

          لمجموعات الرغم من تضاؤل سلطته في وجه الصراع الطائفي والمنافسة المتنامية بين ا

  قالشيعية في جنوب العرا

 
على الجيش األمريكي ضد التمرد ، فإن السيستاني سيمتنع من وطالما إن أية حكومة مستقبلية ستعتمد حتماً 

  رعلى األقل في الوقت الحاض_ معارضة أي وجود للقوات األجنبية تضمن االستقرار للبلد 

 
على صناع السياسة أن يدركوا إن أي عمل عسكري محسوس في المنطقة قد يثير غضب السيستاني 

  وأتباعه في بلدان مثل أفغانستان و العراق و إيران  ولبنان

 
مع شبكة السيستاني من خالل ) عملي(إن هدف الواليات المتحدة ينبغي أن يكون تأمين تعاون براغماتي 

الحكومة العراقية ، وُيطِمئن آية اهللا العظمى على إن األهداف البعيدة المدى للواليات المتحدة هي حماية 

  إلستقرار في المنطقة إستقالل العراق ، وتحريره من االحتالل العسكري وإدامة ا

 
وإن لم تفعل فإن . على الواليات المتحدة أيضاً أن تعلن نيتها لحماية المواطنين العراقيين من حرب طائفية 

 لرفض خطط نظام ٢٠٠٤السيستاني قد يدفع مئات اآلالف من الشيعة ، كما فعل في كانون الثاني 

  ةالمؤتمرات الحزبية االنتخابي

 
 ، فليس لرجل دين آخر في فترة ما بعد صدام مثل ٢٠٠٦على الرغم من تناقص تأثير السيستاني منذ شباط 

هذه السلطة في العراق ، ووفاته قد تعّجل في صراع داخل الطائفة الشيعية نفسها مما قد يتسبب بمشاكل 

  بفي الجنورئيسية في بغداد ومدن العراق األخرى 

 
بغض النظر عن من سيكون الخليفة ، فإن الشخص الذي سيستمر بإدارة مركز السيستاني في النجف بعد 

  وفاته قد يكون محمد رضا السيستاني ، أكبر أوالده والوكيل الموثوق به عند أية اهللا العظمى
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  "تتجنب حكومة الواليات المتحدة المواجهة مع شيعة العراق واألهم، السيستاني" لقد إقترح نصر بحكمة أن 

 
 ، هو فشل في إدراك ٢٠٠٣إن إهمال السيستاني ، كما فعل بريمر وسلطة التحالف المؤقت في صيف 

          السلطة الروحية المتجذّرة والتأثير التاريخي للمؤسسة الدينية على المستوى المحلي في 

  قعراق ما بعد صدام في العرا

 
و تدخل آية اهللا السيستاني ورجال الدين اآلخرين على ومحاولة بناء عراق جديد من دون مشاركة أ

  مالمستوى المحلي لن يكون واقعياً إلى حٍد بعيد وبالتأكيد غير حكي

 
جهود السيستاني إلدخال الدين في الديمقراطية الدستورية العراقية ، ال ينبغي أن ينظر إليها على إنها أمٌر 

ديد يختلف بشكل بسيط ولكنها عرٌض إلحتمال خلق نظام ديمقراطي ج) أو إنها مناهضة للديمقراطية(سلبي 

  ةعن النظام الديمقراطي المعروف في الواليات المتحد

 
  ينصح صناع القرار بعدم تقليل دور آية اهللا العظمى السيستاني في مسعاهم لهذا العراق الجديد
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تقرير خـاص   / معهد الواليات المتحدة للسالم     

  ١٨٧: رقم 

مقرطة عراق ما   آية اهللا السيستاني ود   

 بعد البعث 

  بابك رحيمي : بقلم 

 ٢٠٠٧/ حزيران 

  ص ملخّ
 السيـستاني صبح  أ ،   ٢٠٠٣منذ ربيع عام     �

من آيـات اهللا    ، ض فضل الممولين   أبرز و أمن  

 ومن ثـم    –العظمى المقيمين في مدينة النجف      

أقـوى  وقد بقـي واحـداً مـن        . في العراق   

ب الـشيعة مـن     وقـرّ  في العراق    الشخصيات

  . في الشرق األوسط الكبيربعضهم 

زاد االنترنيت من حجـم      ،   ١٩٩٧منذ عام    �

 إلـى   للسيستاني االجتماعية   مةووسمعة المنظ 

  . درجة مدهشة وعلى أساس عالمي 

تقليـداً شـيعياً    تبع السيـستاني    أوكوالده ،    �

 يرجع تاريخياً إلى ثـورة الدسـتور        ديمقراطياً

ستمرت مـع   إو ١٩١١ – ١٩٠٦الفارسية عام   

ــة ال ــالححرك ــاتمي يةاإلص  – ١٩٩٧ (لخ

٢٠٠٥ .(  

ـ   لألمام الغائب وبوصفه الممثل العام     � ن إ ، ف

 الهادئ يمكن أن يبقى بعيداً تمامـاً        السيستاني

عن جميع األمور السياسية ، ولكن في أوقـات         

االنحطــاط األخالقــي المحــسوس  والفــساد 

ــسياسي و ــم، أو االحــتالل تــشراءسإال  الظل

 فاعليـة فـي     أن يصبح أكثر  األجنبي، فيمكنه   

 وذلك بتدخله في نـشاطات      ،الشؤون السياسية 

 التوجيه ، أو حتى الترويج      ومثل االستشارات   

  .  المقدسة في الحياة العامة ةعيللشر

 ،للسيـستاني لقد أصبحت الشبكة الدينيـة       �

 للحكم المحلـي  وبشكل متزايد ، مصدراً مهماً      

في جنوب العراق ، حيث العديد من العراقيين        

ارهم ويقبلون القيام بالواجبات التي     ستئجإيمكن  

 . ما تقوم بها الحكومة ةًعاد

عتبار اإلسـالم مكونـاً     إإن اإلصرار على     �

 لـم يكـن     ، في تدوين الدستور العراقي    ساسياًأ

 دولـة إسـالمية   القصد منه أن يجعل العراق      

 علمانيـة   قييـد تل ولكـن    ،تعتمد على الشريعة  

 لهويـة الوطنيـة   ا التي قد تحـرف      الدستور

  . ها اإلسالمي ثراتمعتمدة على ال

 ،تقليل التوتر الطائفي   في   السيستانيساهم   �

بالعمل مع القادة الـسنة والـشيعة اآلخـرين         

مبـادرة  لترتيـب   ) بضمنهم زعماء العـشائر   (

 لكي تشكل جبهـة متحـدة       ،المصالحة الوطنية 

 سنية مـع التأكيـد علـى المفـاهيم          –شيعية  

ــة إلاإلســالمية المــشتركة ؛ و يــة الوهابدان

 المناهضة للشيعة والتطرف الـشيعي      المتطرفة

جتمـاعي  إالمناهض للسنة ؛ ولتشكيل تضامن      

  . من خالل التجميع الطائفي في العملية الرسمية

ة لهـا   ي شخصية دينية رئيس   السيستانييبقى   �

صـانعة للـسالم    بوصـفها   ،  البـارز تأثيرها  

 بين الفئات الشيعية المختلفة والمجاميع      ووسيطة
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تنافس على  ت التي   ،البصرة وكركوك العرقية في   

الهيمنة االقتصادية والمناطقية فـي المنـاطق       

   . البالدالشمالية والجنوبية من 

غير قادر علـى    طالما إن الجيش الحكومي      �

 السني والميليـشيات الـشيعية      محاربة التمرد 

بشكل مستقل ، فمن غير المحتمل ، إلـى حـٍد           

نـسحاب  إ السيـستاني  إلـى        يدعو نأبعيد ،   

  .  من العراق أمريكي

بتثبيـت  ة  ي بصورة رئيـس   السيستانييهتم   �

 يرفض  ،وبالوقت نفسه ،  في المنطقة    ستقرارإلا

 ، أمريكية مجازفة عسكرية أي شكل من أشكال     

  وسالمة  ةوحدض للخطر الجسيم    يمكن أن تعر 

ستقالل البالد اإلسالمية في الشرق األوسـط      إو

  . الكبير 

ال شخصاً  الزالسيستانيعلى الرغم من إن   �

 منـذ   تدهورتأثيره قد   ن  إقوياً داخل العراق ، ف    

 في  سامراءتفجير المسجد الشيعي المقدس في      

من تزايـد العنـف      وما تبع ذلك     ٢٠٠٦شباط  

 أنينبغي علـى واشـنطن      .  الشيعي –السني  

ر الحرب الطائفية ، لـن      نحست مالمنه  أتدرك  

يكون هناك طريق فعال للسيستاني ليتدخل أو       

علـى   . بالعملية السياسية العراقيـة   يشترك  

 السيستاني   تشرك واشنطن ، على أية حال ، إن      

ـ   دوربسبب ال اآلن ،    ي يمكـن أن   ذ اإليجابي ال

نحـسرت  إقرطة العراق إذا ما     ميقوم به في د   

  .     التوترات الطائفية 

  لفؤعن الم
كان السيد بابك رحيمي زميالَ أقدماَ في معهـد         

  .٢٠٠٦ و٢٠٠٥السالم األمريكي عامي 

هو اآلن بروفيسوراَ مساعداَ فـي الدراسـات        

اإلسالمية واإليرانية في جامعة كاليقورنيا، سان      

  .دييغو

وهو متخصص في تاريخ القـرون الوسـطى        

والتاريخ اإلسالمي الحديث، وقد نشر عدداَ من       

المقاالت، تتعلق بالتاريخ الـديني والـسياسي       

  .للعراق وايران وتركيا

بـين  : ير كتـاب عنوانـه    يعمل اآلن على تحر   

مراسم محّرم وصعود اإلجواء    :اإلحتفال والعزاء 

الجماهيرية اإليرانية فـي الفتـرة الـصفوية،        

، ســيجهز للنــشر فــي عــام ١٦٦٦- ١٥٦٠

٢٠٠٨.  

  مقدمة 
كان من نتائج إسقاط نظام صدام حسين البعثـي         

 هـا ات التي تقود  و من قبل الق   ٢٠٠٣في نيسان   

ق مـن الحكـم     الواليات المتحدة وتحرير العرا   

 من العالقـات    نبثاق عصر جديد  إاالستبدادي ،   

إن .  الحكومية في تاريخ العـراق       –االجتماعية  

ستئصال نظام سياسي علماني أحادى الحـزب       إ

وبلورة نظام ديمقراطي جديد في العراق قد فتح        

رضاً خصبة لنمو أحـزاب سياسـية مختلفـة         أ

وجمعيات مدنية تشكلت علـى أسـاس عرقـي         

ثل هذه المنظمات تمثـل تجمعـات       م . وطائفي

دينية جديدة ذات شبكة عاملة متميزة وأجهـزة        

 التي هيمنت بـشكل     ،تنظيمية مدنية وميليشياتية  
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متزايد على المشهد السياسي لعـراق مـا بعـد          

 –جندات طائفية ومناهـضة     أ وتستخدم   ،البعث

ستمرت فـي النـشوء     إنبثقت و إلقد  . االحتالل  

ـ     ة الجديـدة التـي     ضمن األجواء العامة العراقي

 القديمـة   بالتقسيمات الطائفية والعرقية  تصفت  إ

الفراغ في   التي كان سببها جزئياً      ،منها والجديدة 

  .  الذي نشأ بعد فترة الحرب السلطة

الحركـة  والمثال الجيد على هذا األمـر هـي         

يقود هذه الحركة رجل الدين الشاب       . الصدرية

 – ، الذي يتمتـع بأتبـاع شـبه          مقتدى الصدر 

 بين الجماهير الـشيعية فـي المنـاطق         ينطائفي

لقد  . الكوت ومدينة الصدرالحضرية األفقر مثل  

 من حركة إلى منظمـة      الصدريةنشأت الظاهرة   

 – ٢٠٠٣سياسية متقدمة في السنتين مـا بـين         

إن معظم التنامي السريع في شعبية       . )١( ٢٠٠٥

 يكمن في المـشاعر     الصدريينمجموعات مثل   

الل التي تزداد تـشدداً ، وعلـى        المضادة لالحت 

األغلب في المناطق األفقر بين السكان الـشيعة        

التي تشعر بأنها   ،  ) خصوصاً في مدينة الصدر   (

  . ة في بغداد الحكام السنّقبل قد أقصيت من 

ـ     –من ناحية عالقات المجتمـع       ن إ الدولـة ، ف

 الدينيـة   – هذه الحركات الـسياسية      صعود نجم 

   ماً تحت نظام البعـث ،      المختلفة الذي كان محر

ر بفترة جديدة في تاريخ العراق الـسياسي ،         يبشّ

 تقود إلى تشكيل    خصخصة الدين كهبوط حاد في    

 ، التي بدورها ، تؤثر على       أديان شعبية جديدة  

في تناقض حاد لدولـة  . ) ٢( عمليات بناء الدولة  

تسيطر على المجالين الخاص والعام تحت سلطة       

رت فترة مـا بعـد      شّنظام صدام حسين ، وقد أ     

 ،  تطوير مجتمـع مـدني جديـد      االحتالل إلى   

جمعيـات دينيـة وحركـات      معظمه يتألف من    

على تركيب الدولـة    ) يجاباًإسلباً و ( تؤثر   طائفية

إن التأثير الشامل لمختلف المجاميع     . العراقية  

اإلسالمية كان واضحاً في صـياغة الدسـتور        

    .٢٠٠٥الدائم في صيف عام 

آيـة  ور رجل دين شيعي هادئ ،       ن ظه إلذا ، ف  

 ، الـذي     الحسيني السيستاني  ياهللا العظمى عل  

جاء ليلعب دوراً سياسياً هاماً في العراق ، يعمل         

عصر ما بعد   في   ،للعالقة الحرجة للدين  ر  كمذكّ

 ، دعـى    ٢٠٠٣منذ صيف عـام     . ) ٣(الحرب  

نتخابات ديمقراطيـة وإشـراك     الى إ  السيستاني

تورية حكومة عراقية    الذي يسبق دس   ،المواطنين

لدور الفعال للمؤسسة الدينية    لج  كما رو . شرعية  

 لكـي   ،في الجمعيات المدنية ومؤسسات الدولـة     

يحمي مجتمعاً مدنياً حيوياً ضد النهوض المحتمل       

للقوى االستبدادية خالل المرحلة االنتقالية إلـى       

 ظاهرة السيـستاني  إن ما كشفته    . الديمقراطية  

هو كيف إن شبكة يقودهـا  في الوقت الحاضر ،   

رجال دين يمكن أن يصلحوا مجـاالت الـدين         

غلب األحيان متوافقة   أوالسياسة بوسائل تبدو في     

 الحفـاظ علـى     السيستانيويواصل  .  ومتكاملة

المفهوم الالعلماني للـسياسات الديمقراطيـة ،       

     ى ما كانت تهدف    التي، من سخرية القدر ، تتحد

،  أي–قبل الغزو إدارة بوش إلنجازه في العراق 

 كنمـوذج   تشكيل ديمقراطية تحررية علمانيـة    

  . تقتدي به الدول األخرى في الشرق األوسط 
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يناقش هذا التقرير الدور الديني للسيستاني فـي        

يتواصل ،   ٢٠٠٣ستقرار عراق ديمقراطي منذ     إ

نتخابـات كـانون    إفي التوسع إلى ما بعد فترة       

نيـة   ، كما ستـساهم الـشبكة الدي       ٢٠٠٥األول  

للسيستاني في بناء المجتمع المـدني العراقـي        

والحكومة المحليـة ، وهـي مـن المميـزات          

 السيـستاني كمـا إن     . المركزية لعراق مستقر  

تباعـه فـي شـؤون      أسيستطيع بتدخل ممثليه و   

الحكومة اإلقليمية وتوسيع برامجه العامة الشعبية      

      ز المجتمع  في جنوب العراق ، سيستطيع أن يعز

ق كانت مستحيلة أيام نظام صـدام       المدني بطر 

االستبدادي ، الذي فرضت فيه رقابة صـارمة        

 ، خصوصاً   على الحكم المحلي والبرامج العامة    

ن إ. التي كانت تُدار من قبل رجال الدين الشيعة         

تقوية المجتمع المدني سيشكل تحدياً لتيار معاداة       

الديمقراطية في التمرد وللتـوترات الداخليـة و        

زالت تعمل كقوى تعرقل االستقرار في      التي ال   

 خصوصاً في مناطق الغالبية الـشيعية       –البالد  

وعلى . سفل دجلة   أالمطلقة في جنوب العراق و    

 سـيخلق   السيـستاني ن حـضور    إأية حال ، ف   

مشاكل لمختلف المجموعات العلمانية في العراق      

ستقرار وهيكلية حكومة الوحدة إعتمد عليها يالتي 

وعلـى  .  ة بقيادة نوري المالكي   الوطنية المنتخب 

ن تأثيره  إ رقماً قوياً ف   السيستانيالرغم من بقاء    

نخفض منذ تفجيـر المرقـد الـشيعي فـي          إقد  

ل من قدراتـه    ، والصراع الطائفي قد قلّ    سامراء

  . لمساعدة في دمقرطة العراق على ا

يـصف   .  أقـسام  ةيقسم هذا التقرير إلى أربع    

خصية سياسية  ش بوصفه   السيستانياألول منها   

ه فـي    في العراق ، تتجاوز مقر     ةيودينية رئيس 

واألمر الثاني  .  العالمية ته الحوزة وشبك   و النجف

ـ    ار  اصتنإبعد يوم    فـي   االحتالل بقيـادة أمريك

 هو االستكـشاف الـسريع لكيـف إن         ،لعراقا

 بغزواته األولى في الـسياسة      اًَبتداءإ السيستاني

 فـي   ةجمعية دستوري عندما رفض فكرة تعيين     

قـد   ، ودعى النتخابات مبكرة   ٢٠٠٣صيف عام   

ساهم في بدء مـا يـدعى اليـوم الدمقرطـة           

والتركيز الثالث علـى دور      . االنتقالية للعراق 

اإلسـالم مـصدراً     في تقديمه فكرة     السيستاني

وينـاقش الفـصل الرابـع       . للسلطة الشرعية 

العالقة السياسية للسيستاني وشـبكته ومـستقبل       

  . العراق 

  تاني وحوزة النجف السيس
في بناية صغيرة من الطابوق مـن طـابقين ،          

   ج من طريق مزدحم يؤدي     داخل ممر قديم متعر

إلى ضريح اإلمام علي ، يعيش أعلى المراجـع         

 يجلـس   آية اهللا على السيـستاني    في العراق ،    

على فراٍش خفيف على األرض من غرفة بفناء        

من المؤته  كبير خالية من الزينة تلي غرفة وزير      

 ، يــستقبل محمــد حــسن األنــصاريالــشيخ 

لون اره الذين يدخلون الغرفة ، يقب      زو السيستاني

   مون عبارات االحتـرام    محبساً في إصبعه ويقد

يطلب . حتراماً في العراق    إلرجل الدين األكثر    

الزائرون النصيحة في مواضيع تتـراوح بـين        

الزواج والطالق ومن أحكام التقوى إلى الملفات       
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في بيته ، الـذي يحميـه حراسـه         . ية  السياس

رضا  أبناءهثاني أكبر   المخلصون ويدار من قبل     

ية اهللا العظمى هيئة مخلصة     آ، يرعى   السيستاني

ـ  و الـوزراء    و الطلبة   ومن النشطاء    ن ي الممثل

شبكته العالمية  والوكالء الذين يعملون ويديرون     

 من الحوزات والمساجد والمؤسـسات      الواسعة

الهند إلى نيجيريا ومن لندن إلـى       من  . الخيرية  

فـضل  أنيويورك ومن قم إلى النجف ، تمثـل         

الجمعيات الدينية المؤسسة في عراق مـا بعـد         

  . صدام 

 فـي مدينـة     ١٩٣٠ آب   ٤ولد السيستاني فـي     

إيرانية شمال شرق مشهد ، وينتهي نسبه إلـى         

نه من سـاللة    إد ، وهذا يعني     نه سي إالحسين ،   

جل دين بارز   ر ،    حسيني ا سيد محمد  ملّ. النبي  

صفهان ، عـين ليكـون شـيخ        إيقيم في مدينة    

ـ ساإلسالم للمحافظة الشرقية اإليرانيـة        ستاني

 ١٦٩٢ (السلطان حسين الصفوي  وذلك من قبل    

، آخر شاه من الـساللة الـصفوية        ) ١٧٢٢ –

وبعد هذا التعيـين    . للميالد  ) ١٧٢٢ – ١٥٠١(

ـ ستقرت أسرة الحسيني في س    إ ستان ، حيـث    ي

ثت هناك حتى سقوط اإلمبراطورية الصفوية      مك

قد " سيستاني"ن اللقب   إمن المحتمل    . ١٧٢٢في  

سـم أسـرة    إأضيف في القرن الثامن عشر إلى       

الحسيني كوسيلة لتحديد الهوية المحلية للعائلـة       

صـفهان فـي القـرن      إبعد هجرتهم من مدينة     

  . السابع

السيد علـى بـن الـسيد    كان والد السيستاني ،     

 رجل دين على درجـة      ،ضا السيستاني محمد ر 

عالية من االحترام في كٍل من النجف وسامراء        

 عاد إلـى    – ١٨٩٧عند إتمام دراسته في      –و  

وبوصفه رجـل ديـن     . المدينة اإليرانية مشهد    

طالع بالسياسة ، كان والـد السيـستاني        إعلى  

يتصل بعدد من رجال الدين العراقيين من المقام        

م خراساني ومحمد حـسين     الشيخ كاظ الرفيع ،   

 ،  كمدافع عن الدستوريين  شتهر  إ ، الذي    نائيني

" تضح ذلك في كتابه المناصر للديمقراطية       إكما  

ومشاركته في ثورة الـشيعة عـام        "ةتنبيه األم 

على الـرغم مـن عـدم       .  في العراق    ١٩٢٠

وضوح مدى مـشاركته فـي ثـورة الدسـتور          

ــة  ــ) ١٩١١ – ١٩٠٦(اإليراني ــد إ، ف ن وال

متعاطفـاً مـع موقـف      تاني كان بالتأكيد    السيس

ي كـان يميـل     ذل الداعم للديمقراطية، ا   النائيني

س  در كان قد لنـائيني ا.السلطة الملكية    ديدلتح

 ، والخـوئي هـو      آية اهللا أبو القاسم الخـوئي     

ـ الراعي وال   للسيـستاني فـي النجـف ،        دمرش

والمعروف بموقفه الهادئ في التعامل مع دولـة        

ـ و. وائل التـسعينات    أنات و البعث في ثماني    اذه

ـ     ي بالتقليـد  سك السيـستاني    وضح ، جزئياً ، تم

الفصل ع فيه في     ، والذي سنتوس   الهادئ للشيعة 

  .  من هذا التقرير الثاني

بدأ السيستاني حياته الدراسية الدينية في الخامسة       

مـسجد  من عمره ، عندما درس القـرآن فـي          

 في مشهد ، حيث كان أبـوه يعمـل          وهرشادغ

كـان الوقـار واالحتـرام      . كبيراً لرجال الدين    

والً وقبل كل شيء ،     أالشعبي للسيستاني يكمن ،     

مما ) سيد(نه مولود من أسرة علوية      أفي حقيقة   
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ـ      اَبتداءإمنحه الوقار     اَ بين الشيعة لكونـه مرتبط

ثانياً ، الخلفيـة  . جسدياً وروحياً بالرسول محمد    

ي منـذ القـرن     الدينية والتعليمية ُألسرة السيستان   

ر له الرأسمال االجتماعي ليتـابع      السابع مما وفّ  

  . حياة الدراسة الشرعية اإلسالمية 

مـراً  ألم يكن األصل اإليراني للسيستاني يمثـل    

 بوصفه رجل ديـن مولـود فـي         ،لغير صالحه 

ن العديد من الـشيعة العـراقيين       ، وذلك أل  مشهد

ليه بوصفه عربي ينحدر مـن      االزالوا ينظرون   

وعلى الرغم من كونـه     . ة الرسول محمد    سالل

رفض تقديم طلب منحه جـواز      (يرانياً  إمواطناً  

ولهجته اإليرانية الثقيلة عندما يتكلم     ) سفر عراقي 

تباعه العراقيين  أالعربية ، حيث يقول العديد من       

يراني المظهر ، ولكنه عربي     إإن السيستاني    "

بـأي  يهتم بحمايتهم   و ة أبوي ته، شخصي " الباطن

  .) ٤( منث

 ، سافر السيستاني الى مدينـة       ١٩٤٩ في عام   

الشهير آية  ، حيث درس على يد رجل الدين        قم

نتمائه القوي  إ ، المعروف ب   اهللا محمد بروجردي  

التي تدعو إلـى     ،   المدرسة الهادئة للشيعة  إلى  

ن يبتعدوا عن الـشؤون     أإن رجال الدين ينبغي     

، شارك  بينما في قم     . اإلدارية للسياسة اليومية  

في دروس مع آيـات اهللا الكبـار المعاصـرين          

كان  . آية اهللا مرتضى منتظري   اآلخرين ، مثل    

 منتظري وسيـستاني   يمتدح   آية اهللا بروجردي  

ثـم هـاجر     . )٥(فضل طالبه في قم     أبوصفهم  

والً إلى كربالء ثم إلى النجف      أبعدها السيستاني   

 تحت إشراف ثالثة من     حاز، ، حيث    ١٩٥١عام  

ـ   آيـة اهللا  بـرزهم  أدين البـارزين ، و    رجال ال

لقب مجتهد ، الذي يعني خبيراً في       على   الخوئي

 مستمر في التعليم والتدريب     ،الشريعة اإلسالمية 

رجل  رجال الدين له بوصفه      ةويتميز بنظرة بقي  

صبح أفي الثالثين ،     . ذو تقوى إسالمية عالية   

 الذين  ،واحداً من ثالثة مجتهدين فقط    السيستاني  

 رخصة مكتوبة لممارسة علم الـشريعة       يمنحون

   . الخوئيمن قبل رجل دين كبير مثل 

 عاد إلى النجف ليبدأ حياة التعلم       ١٩٦١في عام   

لـم يغـادر    . وكتابة اآلثار الدينيـة    ،التدريسو

      ات قليلـة   السيستاني النجف منذ أقام فيها إال مر

 ٢٠٠٤جداً ، مثـل الحـج فـي الـسبعينات و            

 رفـض   ٢٠٠٣منـذ   . ندنللمعالجة الطبية في ل   

تـستفيد  السفر إلى إيران غالباً النه ال يريد أن         

رض أ من سفره إلى     الحكومة اإليرانية سياسياً  

  .) ٦(وطنــه

في الستينات ، عندما تأسس حـزب الـدعوة         

بوصفه واحداً من األحزاب اإلسالمية العراقيـة       

األصل ، رفض السيستاني االشـتراك فـي أي         

قي على مسافة ولكـن  نه بإكما   . تنظيم شـيعي  

ي ذ ، ال  آية اهللا روح اهللا خميني    بعالقة ودية من    

نُفيَّ إلى العراق لنشاطاته السياسية في إيران أيام        

حياة السيستاني بعد    . محمد رضا بهلوي  نظام  

 وخـالل الحـرب     ١٩٧٩الثورة اإليرانية عام    

غيـر  ) ١٩٨٨ – ١٩٨٠(العراقية اإليرانيـة    

خالل ذلك الوقـت ،      . معروفة نسبياً للمحللين  

ظل منزوياً حيث كان نظام البعث يراقب عـن         

كثب النجف خالل فترة الثمانينات حتـى بدايـة         



 التحدي الصهيوين              )١٦٩(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف           التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                     ٤٤ من١٤                                     ٢٠٠٧ -كانون األول           
 

التسعينات ، خصوصاً بعـد فـشل االنتفاضـة         

من المعروف ، على أيـة       . ١٩٩١الشيعية عام   

  ١٩٩٢ عام   آية اهللا الخوئي  نه بعد وفاة    إحال ،   

ـ         ي بدأ السيستاني يظهر كزعيم ديني متميـز ف

   . النجف

وتبدو عملية التعاقب بعد وفاة الخوئي مختصرة       

ن الخـوئي كـن     ولكنها مشكلة إلى حٍد ما ، وأل      

يقود المرجعية في العالم الشيعي بعد وفاة آية اهللا         

 ، الذي كان واهبـاً للعطايـا        ١٩٨٩خميني عام   

ـ         ووذ ن إ دخل واسع من الضرائب الدينيـة ، ف

ووفقاً لما  . منافسته في حقوق الخالفة قد تولدت       

قاله أحد المساعدين األقدمين للسيـستاني فـي        

كانت رغبة الخوئي األصلية أن يعـين       النجف ،   

على أية حال ، كان الموت       . صهره كخليفة له  

لسيـستاني  جعل من ا  المفاجئ لصهر الخوئي قد     

كمرشح قيادي ، على الـرغم مـن معارضـة          

ورث  ١٩٩٢بعد وفاة الخوئي عام     . البعض له   

اني شبكة واسعة من األوقاف وشبكة مالية       السيست

فـي  ) المرجـع (جعلت منه رجل الدين األعلى      

  . العراق 

 كان السيستاني تحـت     ٢٠٠٣ إلى   ١٩٩٢ومن  

المراقبة من قبل نظام صدام ونجى مـن عـدة          

منع صدام السيستاني مـن     . غتيال  محاوالت لإل 

 علـى تباعـه   أصرف األموال التي يتسلمها من      

مسجد غلق  أ ١٩٩٣ وفي عام    المجتمع الشيعي ،  

 كان السيستاني يـؤم المـصلين   ذي ، ال  ةخضرال

ضطره إلى تقليل ظهوره العلني إلـى       إفيه، مما   

  .بعد الحدودأ

غتـال  إ ، وخصوصاً بعد أن  ١٩٩٨بتداءاً من   إو

 عـام   آية اهللا محمد صـادق الـصدر      البعثيون  

بتعد السيستاني عن التدريس وكان نادراً      إ ١٩٩٩

  ولفترة تناهز الخمـس سـنوات       . ما يغادر بيته

لم يزر السيـستاني مرقـد      ) ٢٠٠٣ – ١٩٩٨(

المـشاكل األمنيـة    . اإلمام علي المجاور لـه      

وقبضة بغداد القويـة علـى النجـف أجبـرت          

السيستاني على مراقبة بنيته المالية الـضخمة       

 . عن ُبعد ، ألنها تقع في المدينة اإليرانية قـم         

ــه ،  ــوق ب جــواد وبمــساعدة صــهره الموث

 ، وهو بنفس الوقت أكبر ممثليـه        شهرستانيال

ستمر السيستاني في إمكانيـة     إخارج العراق ،    

  . جمع إيرادات ثابتة وهو يقيم في النجف 

  شبكة السيستاني الدولية 
الحوزة العلمية في النجف هي مجموعـة مـن         

والمؤسسات العلميـة الدينيـة     حلقات الدراسية   ال

عليـا الـذين    يحكمها رجال دين من المرتبـة ال      

يتسلمون الضرائب الدينية من المحبين الـشيعة       

تاريخياً ،  كان دفن علـي ،        . من أنحاء العالم    

بن عم محمد وأول أئمة المسلمين الشيعة ، في         إ

 قد أسس لهذا المركز الديني ،       ٦٦١النجف عام   

قدس المواقـع   أالتي يعرفَه الشيعة بأنه واحد من       

) ٧(الدينية  
هدت تحوالت رئيسية   ولكن النجف ش  . 

الـشيخ محمـد     ، عنـدما هـاجر       ١٠٥٧عام  

 ، وهو زعيم ديني شيعي من بغداد إلى         الطوسي

النجف ، ومنها بدأ شكالً منتظماً من التـدريس         

الشيعي وشكل جامعة أشـبه بالمؤسـسة التـي         

ال تمثل الحـوزة    . الزلت قيد العمل حتى اآلن      
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طة مركزاً ثقافياً فحسب ولكن مصدراً مهماً للسل      

د مقـر  نها تجس إالسياسية والدينية لشيعة العالم ؛      

 الحكومـات ذات    تهـاوي التعليم الشيعي مقابل    

من العهد السلجوقي إلى نظـام      السيطرة السنية   

   . البعث التكريتي لصدام حسين

ن آية اهللا العظمـى     إقدم رجال الدين ف   أوبوصفه  

 المـذكورة فـي     حلقـات يسيطر على معظـم ال    

تبـاع  األوكبير من الطالب    ال عددالالنجف، ذات   

 لبنان  ومعظمهم من إيران    (في العراق والخارج    

لقد أسست هذه الندوات عن طريـق       ،  ) سوريا و

 توسـعت  ٢٠٠٣الضرائب الدينية ، ومنذ نيسان   

خصوصاً من   (بتدفق رأس المال األجنبي   مادياً  

إلـى المنـاطق    )  الكويت  وإيـران    وبريطانيا  

 البنى التحتية للحوزة    تتألف. الجنوبية من البالد    

ثـت إلـى مؤسـسة       ور من ماليين الدوالرات  

 على شكل ضرائب دينية وأوقـاف       ،السيستاني

دينية ، وهي مؤسسات تدعم بصورة علنيـة أو         

  . شخصية الفقراء والمحتاجين 

ويقصد ) الزكاة(م المؤمنون الضرائب الدينية     يقد

بـن  إمنها مساعدة الفقراء والمحتاجين األيتـام و      

غطي يدفع ل يجزء من الزكاة    . بيل والغارمين   الس

. تكاليف جمع الزكاة من قبل اإلداريين الدينيين        

 ضريبة سـنوية  و من ناحية أخرى ، ه والخمس

ـ خمعينة يدفع الـشيعي بموجبهـا          قيمـة    سم

ــوهرات   ــذهب والمج ــضة  وال األرض والف

 البحرية والتي تـصرف     المقتنياتواألرباح من   

 أبناء الـسبيل    واأليتام   وفي الغالب للمحتاجين    

ُعـشر  على أية حـال ،      . هل بيته   أوللرسول و 

 يفترض أن يدفع لمرجع التقليد األكثـر        الخمس

علماً وتقوى بين رجال الـدين والـذي يتوقـع          

ن يقلدوه في كل أمور الحياة اليومية       أ) المقلدون(

دور مرجع التقليد   . ويتبعوه في الشؤون الدينية     

ية طالما هو في السلطة     حاسٌم في المؤسسة الدين   

 اإلمام الغائب ، وهـو الثـاني        – نائب اإلمام    –

 ٨٧٤ختفـى منـذ     إعشر من نسل محمد الذي      

 –للميالد والذي تتوقع عودته في نهاية الزمـان         

. توزيع األموال المجموعة لألغراض الدينيـة       

الهبات الدينيـة هـي بالدرجـة األولـى مـن           

 وكـذلك   ث لرجال الدين  ضي، تاريخياً تور  ااألر

تعطى مصادر مالية جوهرية للزعماء المجتهدين       

) أو عـدد مـنهم  (بحيث إن رجل ديـن واحـد     

ع حسب ما يراه مناسباًيستطيع أن يوز.  

تاريخياً ، هذا النظام المالي الديني مبني علـى         

ـ      التجـار  ة مـن    سيالدخل الوارد بـصورة رئي

 التي يعطونها إلى    اتصحاب الصناع أاألغنياء و 

خصوصاً منهم علماء الـشيعية أو      (رجال الدين   

سـتقالل عاليـة عـن      إوبدرجة  ) السلطة الدينية 

  . الدولة 

هذه المؤسسة الضخمة يمثلهـا ويـشغلها آالف        

الوكالء ، أو وكالء مصادق علـيهم رسـمياً ،          

هو شبكة معقـدة    إن نظام الوكالء    . حول العالم   

تفاعل على أساس يومي عن     يي  ذ ال ،ممثلينمن ال 

دارة إواالنترنيـت لمراقبـة و    طريق الهـاتف    

تتـألف الـشبكة    . المؤسسة المالية للسيـستاني     

الماليــة للسيــستاني مــن آالف مــن األفــراد 

سعة اجتماعية و إوالناشطين الذين يشغلون شبكة     
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 تتراوح بين بنـاء المـدارس إلـى         –للخدمات  

الهبات الدينية ، ومن المستشفيات إلى المكتبات       

ه وتمثل وجهة نظره     والتي تتفاعل وتدير أموال    –

  .في عدد من المدن حول العالم 

يمكن النظر إلى نظام الوكالء بوصفه مؤسـسة        

ـ مرتبطة  ،   ومراتبية   مركزية   ـ النجف  ب سلطة ك

عليهـا  وقم كقاعدة مالية يعتمـد      ،  دينية رمزية 

  و لدعم االقتصادي ل السيستاني في النهاية     اممثلو

على أية حال ، شبكة الـوكالء تعتمـد         . الديني  

تُستلم الضرائب  . على أسلوب ال مركزي أكثر      

الدينية من الوكيل المحلي الذي يرسـل بـدوره         

 منها إلى قم ويوزع الباقي فـي المنطقـة          اَجزء

للوكالء غالبـاً   . المحلية الدينية التي يديرها هو    

فلسفات متنافـسة عـن كيفيـة إدارة عائـدات          

الضريبة الدينية وكيفية صـرفها وكـم ينبغـي         

ويشكل هذا المركزية إلى حٍد ما      . االصرف منه 

غالباً ، ال يتطلب مـن       . )٨(وشبكة ذاتية الحكم    

ن يقدم تقريراً لغيره من أصحاب أالوكيل المحلي 

نهم جميعاً قد   أالدرجات العليا ، على الرغم من       

حملوا المسؤولية من قبل وكيل بدرجة أعلـى،        

وفي النهاية ، من قبل آيـة اهللا العظمـى كمـا            

) وصـوالت (م  نهم تقديم مستندات تسلّ   يتطلب م 

  .األموال وصرفها في المركز المحلي 

 ، الذي   سيستانيالمحمد رضا   بن السيستاني ،    إ

ــين ،   ــف وصــهريه االثن ــي النج ــيش ف يع

ومرتـضى   ، الذي يعيش في قـم        الشهرستاني

 ، الذي يعيش في لنـدن ، هـم أكبـر         كشميري

نهـم يقـودون    إ. الوكالء ، ويدعون بوكيل تام    

ستمروا في  إ و ١٩٩٢سة السيستاني منذ عام     مؤس

لعب دور مهم في نشر شبكة السيـستاني منـذ          

 ىتـد قموالوكيل المهم اآلخر هو سيد       . ٢٠٠٣

 ، مدير مركز السيـستاني فـي مدينـة          محمدي

الكويت، حيث يتسلم مبالغ ضخمة من األمـوال        

 وربما تـسبب المبـالغ      ،من األثرياء الكويتيين  

موضوع ، بظهور توتر بين     الطائلة الداخلة في ال   

الوكالء الذين يتنافسون غالبـاً علـى الـسمعة         

والسيطرة على إدارة مراكزهم الموقرة     ) الشهرة(

على سبيل المثال ، لم يصادق محمـد        حياناً ،   أ

سيستاني على االستثمارات المالية التي     الرضا  

شهرستاني في قم ، ولكنه نـادراً مـا         الأجراها  

   . هقراراتفي يتدخل 

 مـن   اَتحمل الوكالء مسؤولية إرسـال جـزء      ي

 التـي يـصرف     ،لنجـف الى ا األموال الخيرية   

معظمها لطالب الحلقات الدراسـية والمراكـز       

مثل أجـور الحـراس     (الخيرية والحكم المحلي    

 إن نقـل    ،ومن الواضح ) الشخصيين للسيستاني 

األموال إلى العراق ال يجري عبـر األنظمـة         

من قبل الدولـة ،     المصرفية التي تدار وتراقب     

ولكن بمساعدة العديد من العراقيين التقاة المحبين       

للسيستاني الذين يسافرون على أساس يومي بين       

ويبـدو إن   . إيران والعراق وسوريا والكويـت      

مبالغ المساعدات المرسلة سنوياً إلى العـراق       

وطبقاً لتقرير صدر عـن مكتـب        . ضخمة جداً 

 – ٢٠٠٣ نه بـين عـامي    ، أ السيستاني في قم    

 إحـدى  أرسل المركز في سبع مناسبات       ٢٠٠٤

وعشرين حافلة كل واحدة تزن خمـسة أطنـان         
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 وتحمل مختلف المواد الخيرية ، مثل األقمـشة         

الطعام والمواد الطبية التي يبلغ مجموعها بليون       

الـى المـدن    ) ما يعادل مليـون دوالر    (تومان  

 و كـربالء    وكوفـة   ال والعراقية مثل النجـف     

نه في  أكما ورد    . )٩( العمارة وسامراء  والبصرة  

 أعطت مؤسسة السيـستاني مبلـغ       ٢٠٠٤عام  

 دوالر إلى إمام جامع الكاظميـة فـي         ٢٥,٠٠٠

مع مـا    . )١٠(بغداد لتوزيعها على شكل خيرات      

المبلغ ( تقريباً شهرياً    ن دوالر اليي م خمسةيقارب  

عت على شـكل    وز) ٢٠٠٤تنامى بسرعة منذ    

ب والمدرسين في مدن لطالعلى اعت رواتب وز

  شبكة السيـستاني   ،  كربالء ومشهد ومثل دمشق   

ار زداد زو إفضالً عن ذلك ، فكلما       . )١١( تتنامى

ويـساعد  ،  ) معظمهم إيرانيون (العتبات المقدسة   

على ذلك الطيران المباشر بين طهران  والنجف        

 من خـالل     ،   ية اهللا زداد الدخل المالي آل   إ كلما

   . )١٢(ل ثابت الضرائب الدينية بشك

 ظهرت شـبكة السيـستاني    منذ سقوط صدام ،     

فضل المؤسسات المدنية الدوليـة     أبوصفها من   

نحاء أتنظيماً في العراق مع مكاتب ليس فقط في         

 أذربيجان  ويضاً في أفغانستان    أالعراق ، ولكن    

 و الهنـد    و جورجيـا    و بريطانيا   و البحرين   و

عربيـة   ال و باكستان   و لبنان   و الكويت   وإيران  

.  تركيا  والواليات المتحدة      و سوريا   والسعودية  

 ،  ٢٠٠٣ومع تنامي أهمية السيستاني منذ عـام        

 من المؤسسات المدنيـة  اَفقد أسس مركز قم عدد    

سكن إلقامة طالب   ومنها العديد من المكتبات     ضب

 مستشفى للعيـون وحتـى      والحلقات الدراسية   

مركز لعلم الفلك يحتوي على تلـسكوب عـالي         

 ومؤسسات عامة مماثلة في العديد      ،تقنية في قم  ال

 و اصـفهان    ومن المدن اإليرانية مثـل أيـالم        

يدعم مركـز السيـستاني     . ) ١٣(شيراز  وتبريز    

طالب الحلقات الدراسية ويدفع لهـم المرتبـات        

ويقدم لهم كذلك الضمان الصحي لهم ولعـوائلهم        

   ) ١٤(خالل فترة الدراسة 

التنامي ، ربما جزئياً    ستمرت حوزة النجف ب   إلقد  

بسبب الرواتب المجزية والمكاسب األخـرى ،       

ستعادة منزلتها الرفيعة في العالم اإلسالمي      إفي  

 ، عندما   ١٩٢٠الشيعي بعد فشل االنتفاضة عام      

غادر العديد من رجال الدين المدينة إلى قـم ،          

النجـف  ألنها المركز الديني لشبكة السيستاني ،       

 منه تؤسس وتدار العديد      الذي اليوم هي المحور  

ومنـذ  . من مراكز السيستاني في أنحاء العراق       

 فتح مركز النجف مؤسسات البصرة      ٢٠٠٣عام  

ال .  الكـوت  وسـامراء       و الكوفة   و كربالء   و

 توفر هذه المؤسسات الكتب وخدمات االنترنيت     

 ولكن تقدم كذلك وسائل التدريس التـي        فحسب،

علم الدين بل   يستطيع معها العراقي العادي أن يت     

وحتى األمور العلمانية ، بضمنها التصفح علـى        

  على الرغم من إن      .االنترنيت ألغراض تربوية  

هذه المراكز الزالت صغيرة نسبياً السباب أمنية       

ن العراقيين يبحثون عن االستـشارة الدينيـة        إف

كذلك  والدعم المالي من المؤسـسات الخيريـة         

  . للسيستاني 

 مركـز   و مركز النجف    أهم هذه المؤسسات هو   

د هذا المركز   شي. المرتضى لإلرشاد اإلسالمي    
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 ، ويـصدر مجـالت والنـصوص        ٢٠٠٥عام  

الدينية والثقافية وينشر أشرطة دينيـة ويـوفر        

كمـا تستـضيف    . مجاالً لطقوس محرم الشيعية   

اً آخر ومكتبـة تـوفر      يالنجف مركز دينياً رئيس   

الخدمات لطالب الحلقات الدراسية والخـدمات      

االجتماعية للمساجد في المدينة وما جاورها من       

يوفر مركز الخدمات الحرفية    . المناطق الريفية   

في النجف التدريب على علوم الحاسبات وينظم       

مسابقات بين فئات المجتمع لكل مـن الـشباب         

. ع الدينية والعلمية    يالذكور واإلناث في المواض   

ـ    لىعالوة ع  ن المركـز   إ الوظائف االجتماعية ف

د خدمات تدريب   عالمي آلية اهللا في النجف يزو     ال

مكثفة للحاسبات لطـالب الحلقـات الدراسـية        

وأهالي النجف ، وكذلك مؤتمرات في المواضيع       

الدينية ، تسمح للطالب بالتفاعـل مـع طـالب          

الحلقات الدراسية من أقطار أخرى تتراوح بين       

 اَكما تأسست عدد   . )١٥(إيران والواليات المتحدة    

 وكز االنترنيت في مدن مثـل كـربالء         من مرا 

   . )١٦(الكاظمية  والبصرة 

لقد زادت شبكات االنترنيت من حجم وشـهرة        

ومكانة المؤسسات االجتماعية للسيستاني على     

عتراض عدد  إ وعلى الرغم من     .النطاق العالمي 

 بشأن إمكانية نشر    ،من رجال الدين الكبار في قم     

ـ    من  الرذيلة   السيـستاني  ن  إخالل االنترنيت ، ف

لقد .  االنترنيت   ثمركان المرجع األول الذي يست    

 اَ بنـاء  ١٩٩٦أسس مركز االنترنيت في قم عام       

 ، ومنـذ    الـشهرستاني على فكرة قدمها صهره     

 مـن   اَذلك الوقت والمركـز يستـضيف عـدد       

   ١٧(ها إيـران    المؤسسات الدينية ومواقع مقر( . 

ـ           ن إووفقاً القوال بعض مـساعديه فـي قـم، ف

ني وصهره يؤمنون بأن االنترنيت كـان       السيستا

تباع السيستاني  أوسيلة الوصول إلى الماليين من      

لـم يـروا الرذيلـة فـي        . في عصر العولمة    

التكنولوجيا الحديثة بل وجدوا القدرة واإلمكانية      

لقـد وجـدوا إن      . نشر القضية الـشيعية   على  

  . اإلسالم قلب العلم واالنترنيت شاعريته

اإلعالمـي والمعلومـاتي     المركـز    آل البيت، 

،  )١٨(شهر مركز للحاسوب فـي ق     أالعالمي هو   

 من أهم مواقـع االنترنيـت       اَيوفر المركز واحد  

ــشيعي   ــط ال ــي الوس ــة ف -www.al(الديني

shia.com (        وهو المحـور لمواقـع عديـدة ،

من أكبر   ،سة لنشر حديث أكثر من خمسين     مكر 

 ،  آية اهللا علي خـامنئي    دين ، بضمنهم    رجال ال 

أمـا  . المرشد األعلى للجمهوريـة اإلسـالمية       

الموقــــع الشخــــصي للسيــــستاني ، 

)www.sistani.com ( إ، ف م المعلومات  نه يقد

 التي تتراوح بين فقرات األخبـار عـن         االدينية

العملية ذات  السيستاني إلى اإلجابة على األسئلة      

في الحقيقة في مكتب صـغير      . الطبيعة الدينية   

في الطابق األول من المركز ، يتسلم السيستاني        

 سؤال يومياً يخـص مواضـيع       ١٠٠٠أكثر من   

تتراوح من التقوى الشخصية إلـى الـسياسية ،         

معظم األسئلة ترسل إلى النجف ، حيث يجيـب         

 عليها السيستاني ومن ثم يرسلها ممثلوه بدورهم      

أما البقية فيجيب عليها رجـال الـدين        . إلى قم   



 التحدي الصهيوين              )١٦٩(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف           التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                     ٤٤ من١٩                                     ٢٠٠٧ -كانون األول           
 

لين من السيستاني شخصياً في مركزه في       المخو

  .قم 

يقود السيستاني أحد أكثر الـشبكات العالميـة        

تقدماً في المنطقة من خالل وسائل المعلومـات        

 ويوازي أهمية وسلطة وقوة     .الرقمية المتفوقة   

اهللا فضل ممول آليات    أبرز و أنه  أالسيستاني هو   

.  في العـراق     –  التوسع -، و الباقين في النجف  

نتشار شبكته عبر االنترنيت وحصوله علـى       إوب

صـبح  أكميات متزايدة مـن المبـالغ الماليـة         

السيستاني شخصية ذات نفوذ يستطيع أن يجمع       

  . الكبير الشرق األوسط  ويقربهم عبرالشيعة

  السيستاني واالنتقال إلى العراق الديمقراطي 
 ، لـه  ييستاني بأول ظهور سياسي رئيس    قام الس 

 ،  ٢٠٠٣ حزيران   ٢٦في عهد ما بعد صدام في       

صدر مكتب السيـستاني فـي النجـف        أعندما  

نتداب سلطة التحالف   إى فيه   تحد) بياناً(مرسوماً  

، التي كانـت تُـشكل حكومـة        )CPA(المؤقتة  

فـي  . مؤقتة لنقل السيادة إلى الحكومة العراقية       

نتخابات عامة  إسيستاني ب بيان مقتضب ، طالب ال    

  ن إن كل عراقي رجل كان أو امرأة        فورية ، وبي

   ت لممثليه الرسميين للجمعية    يجب عليه أن يصو

ستفتاء إ ثم يؤكد ذلك في نهاية األمر ب       ،الدستورية

سـتجابة  إثم فيمـا بعـد ، و       . )١٩(وطني عام   

صدر السيـستاني   ألمراسل الواشنطن بوست ،     

   :مة عراقية ديمقراطيةبيانه األشهر في دعم حكو

خطة سـلطة التحـالف     [الطريقة التي صورتها    

النتخاب أعضاء المجلـس التـشريعي      ] المؤقتة

االنتقالي ال تضمن تشكيل البرلمان الذي يمثـل        

 إلى طريقة اينبغي تغييره.  فعلياً يالشعب العراق

وتلـك الطريقـة هـي      . من ذلـك    ضأخرى ت 

رلمان من  حيث يتشكل الب  ] المباشرة[االنتخابات  

ــادل   ــلوب ع ــيلهم بأس ــراقيين وتمث إرادة الع

   . )٢٠(وسيحمونه من أي تحٍد لشرعيته 

 ،التأكيد أعاله كان واحداً من عدٍد من البيانـات        

شجب فيها السيستاني تدخل الواليات المتحدة في       

نقل السلطة وبنفس الوقت كان يدعو لنقل السلطة        

   .نتخابات ديمقراطية إبسالم عن طريق عملية 

 تشرين الثاني بين    ١٥تفاق  إعلى أية حال ، كان      

سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم العراقي ،       

دعى لتسريع نقـل      بول بريمر ن من قبل    المعي ، 

 المجلـس   –نتخابات أساسها   إالسلطة على شكل    

كانت رؤية سـلطة  . ٢٠٠٤ حزيران  ٣٠بحلول  

ـ         يالتحالف المؤقتة عملية من سبع خطوات تبق

 المتحدة خاللها سيطرتها المتشددة على      الواليات

تجري االنتخابات بعـد    . نقل السلطة للعراقيين    

مؤتمرات تحضيرية معقـدة تنتخـب جمعيـة        

وتصوغ دستور يتوقع أن يصادق عليه من قبل        

  . ستفتاء وطني عام إ

 كان السيستاني ضد خطة المؤتمر التحـضيري      

، والً وقبل كل شيء ، وفقاً للسيستاني        أ: لسببين  

إن نظام المؤتمرات لم يبين على أساس نمـوذج         

الـذي يـشجع    " رجل واحد ، صـوت واحـد      "

العراقيين العاديين أن يـشاركوا مباشـرة فـي         

ثانيـاً ، إن نظامـاً      . نتخابات ممثليه الرسميين    إ

نتخابياً غير معروفاً ، ينظم ويرتب من قبل قوة         إ

محتلة أجنبية سيجعل العمليـة االنتقاليـة غيـر         
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من وجهة نظر كـٍل     " خيانية"بل وحتى   شرعية  

. من المؤسسة الدينية والعـراقيين االعتيـاديين        

نتخابات شـعبية   إ  تعتمد، وجهة نظر السيستاني  

ذات مـستوى مقبـول مـن الـشفافية         "مباشرة  

اً لتـشكيل عـراق     يمراً رئيس أيعتبر  " والشرعية

ديمقراطي ، نظام المؤتمرات التحـضيرية لـن        

 من حكومة غير شـرعية      يؤدي إال إلى االنتقال   

   . )٢١(إلى أخرى غير شرعية 

 ، وبينما   ٢٠٠٤في المنتصف من كانون الثاني      

تجـاه خطـة    إ يضغطون ب  CPAكان مسؤولوا   

المؤتمر التحضيري ، بدأت شبكة الحوزة بنشر       

كانت وفي ظرف أيام ،     . وجهات نظر السيستاني  

ة مـن   يوهي تعمل بصورة رئيس    شبكة الحوزة 

لمنتديات الدينية كانت قـادرة     خالل الجوامع وا  

على تنظيم مظاهرة وتشكيل جبهة شيعية متحدة 

لقـد   . نسبياً ضد خطط سلطة التحالف المؤقتة     

دت الشبكة وجلبت آالف المتظـاهرين فـي        وح

 الحلة والنجـف ، مطالبـة      و البصرة   :مدن مثل 

نتخابــات عامــة ونهايــة لخطــة المــؤتمر إب

  .التحضيري

 IGCالف المؤقتـة و   ستسلمت سلطة التح  إعندما  

خيراً لدعوة االنتخابات العامة حتى كانون األول    أ

 العديد في الواليـات المتحـدة ،        تأمل ،   ٢٠٠٤

بضمنهم وسـائل اإلعـالم وأكـاديميين نوايـا         

. السيستاني فـي الـدعوة النتخابـات عامـة          

نه بعد سنوات من الظلم من      أالمشككون يعتقدون   

لحقيقيـة  ن مصلحة السيـستاني ا  إدول  سنية ، ف    

  م هيمنة الـشيعة لتـشكيل حكومـة      كانت أن يقد

قدوا إن  تعإاآلخرون ، على أية حال ،       . أغلبية  

السيستاني كان يهدف إلى خلق دولة إسـالمية        

بصياغة دستور إسالمي مـن خـالل العمليـة         

 ومما فشل العديـد مـن المـراقبين         .االنتخابية

كـان فـي    ) أو حتى حاولوا أن يفهموه    (إدراكه  ب

عتقـاد السيـستاني    إ" ،   ري دايمونـد  الكلمات  

المخلص في الشرعية السياسية للعقد االجتماعي      

   . )٢٢(" بين الحاكمين والمحكومين

في أيام االنتقال المبكـرة ، فـشل        في الحقيقة ،    

مسؤولوا سلطة االئتالف المؤقتة في فهم المعنى       

الحقيقي لهدوء السيستاني الشيعي االرثوذوكسي     

كان رجل دين هادئ يـشير      ،   بالنسبة للكثيرين 

وسيـسمح للواليـات    : ال سياسي    "إلى شخص   

 من دون تدخل    اَ، جديد اَأن تصنع عراق  بالمتحدة  

على أية حال ، رجال      . زعماء الدين في البالد   

 ليسوا غير مهتمـين بالـسياسة،       هادئين  الالدين  

هادئين يمكـن   الرجال الدين   وفي الوقت نفسه ،     

الوقـت الـذي    في  اسة  أن يبقوا بعيدين عن السي    

إن المبادئ اإلسالمية تحترم فـي      ب ،يتأكدون فيه 

إن رجـال الـدين الهـادئين ،        . الحياة العامة   

اليريدون المشاركة في الحكـم وال يفترضـون        

وكممثل لإلمام الغائب،   .رقابة عليا على الحكومة   

يمكن أن يبقى ولفترات طويلة بعيداَ عن القضايا        

ات اإلنحطاط والفـساد    السياسية، ولكن أثناء فتر   

السياسي ووقوع ظلم خطير او إحتالل أجنبـي،        

يمكن أن يكون أكثر فعالية في السياسة ، عـن          

طريق تقديم النصح واإلرشاد، وحتى عن طريق       



 التحدي الصهيوين              )١٦٩(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف           التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                     ٤٤ من٢١                                     ٢٠٠٧ -كانون األول           
 

ـ الدعوة الى إقامة القانون الم      فـي الحيـاة     دسق

  .  العامة

، إن المسألة المهمة التي ينبغي أن ال تغيب عنـا         

 الذي يمكن أن يمارسـه      هي إن مستوى السلطة   

رجال الدين الكبار في الشؤون الدينية لم يكـن         

يوم ما معروفاً بصورة واضـحة فـي تـاريخ          

ويعود السبب الرئيسي في    . المسلمين الشيعة أبداً  

إن ما يقرر ويحدد مستوى المـشاركة       ذلك إلى   

السياسية لرجال الدين الشيعة يعتمـد بـصورة        

االجتماعيـة  رئيسية على القضايا التاريخيـة و     

هذه المرونة   . المعينة التي يواجهها رجال الدين    

تُعطيهم فسحةً معينة للتغلب على المشاكل علـى        

وذلك بإستعمال العقـل بخـصوص      ، نحو خالق 

تطبيق الشريعة المقدسة للوصول الـى أفـضل        

إن إستعمال األحكام العقليـة     . مصالح المجتمع   

عـة  كوسيلة للمعايير اإلسـالمية المتقدمـة لمنف      

هو مكّون متميز وأسـاس للمدرسـة       ، المجتمع  

األصولية في الشريعة، التي برزت بشكل بارز       

بين الشيعة في النجف في القرن الثـامن عـشر          

والفترة القاجارية في بالد فـارس فـي القـرن          

  . التاسع عشر 

علـى  " العقل" إن المفهوم المركزي في تطبيق      

أحكام الـشريعة المقدسـة طبقـاً للمتغيـرات         

االجتماعية والمشاكل السياسية يـسمح لرجـال       

المعرفـة  "الدين بالتصرف بإبداع، بنـاًء علـى        

، لتنظيم الشؤون السياسية واالجتماعية     " المحتملة

حيث إن األعلم من كل رجال الدين هو المرجع         

 وهو الـشخص الـذي تحكـم        –األعلى للتقليد   

 الدينية التي ينبغي    –سلطته الشؤون االجتماعية    

أي أنه قادر على البقاء     . ل مؤمن إتباعها    على ك 

بعيداً عن الوضع السياسي اليومي بينمـا يبقـى         

. دوراً حيوياً في الحياة العامة للمسلمين العاديين        

المشاركة المدنية قد دعمت الـسلطة الـسياسية        

 ١٨٩١ عام   إمتياز التبغ لرجال الدين الشيعة منذ     

 حيث ثـورة العـشرين      ١٩٢٠ حتى   ١٨٩٢ –

وآخرها تدخل ومـشاركة    ية في النجف ،     الشيع

  . السيستاني في السياسة العراقية 

الموقف النشط للسيستاني في عملية االنتقال إلى       

وذلـك  ، السياسة الديقراطية أمراً يمكن تصديقه      

لتمسكه بالتقليد الديمقراطي الذي يعود إلى تاريخ       

 ، التي دافع    ١٩١١ – ١٩٠٦ثورة الدستور في    

هللا العظمى المؤيدين للديمقراطيـة     خاللها آيات ا  

،  عن الحكم الديمقراطي المثـالي     النائينيأمثال  

ووفقاً لهذا التقليد ،     . بدالَ من الحكم االستبدادي   

في ، فإن دور رجال الدين يقود المجتمع المسلم        

الوقت الذي يّؤمن العقد االجتماعي بين الحـاكم        

علـى أيـة    . والمحكوم وترويج أفكار اإلسالم     

رفض السيستاني الـدفاع عـن مجلـس        ،  لحا

حماية أو هيئة رجـال ديـن لمراقبـة نتـائج           

الجمعية الوطنية و التعديل لصالح االسـتحقاق       

وقد يؤدي هذا إلى االعتقاد بأن       . )٢٣( اإلسالمي

إطار تفكير آية اهللا العظمى قريب مـن تفكيـر          

  ١٩٩٧ ما بعد    المفكرين اإلصالحيين اإليرانيين  

، الـذي  ور وعبد الكريم سروش   محسن كدي مثل  

 المبكر  التقليد الدستوري الشيعي  طورت أفكاره   

وأكدت أهمية االنتخابات وسياسة المشاركة بـال       
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السيـستاني ، الـذي درس      . هيمنة رجال الدين    

كتابات العديد من أفكار اإلصالحيين ، هو مدافع        

قوي عن هذه المدرسة األخيرة للفكـر ، التـي          

شيعي بعد إنتخابـات محمـد      إنبثقت في العالم ال   

   . )٢٤( ١٩٩٧خاتمي عام 

 ٢٠٠٣لقد كانت فتوتا السيستاني في حزيـران        

 بخصوص والية الفقيه قد     ٢٠٠٤وتشرين الثاني   

سلّطت المزيد من الضوء على مفهومه للحكـم        

وكمـا ذكـر     . الديمقراطي بطريقة أكثر إبداعاً   

 بـشكل واضـح ، وفقـاً لـرأي          ريدر فيـسر  

إلى حٍد  ،  يهتم   مبدأ والية الفقيه  ن  ، فإ السيستاني

، الذي ال يقتصر على     "بحكم رجال الدين  "، كبير

، مثل الدعايـة    ) األمور الحسبية (السلطة الدينية   

للقوانين الدينية، وجمع الـضرائب الدينيـة ، أو    

الـشؤون  "رعاية يتيم أو قاصر ولكنها تمتد إلى        

العامة التي يعتمد عليهـا النظـام االجتمـاعي         

إن فكرة السيستاني في تـدخّل       . )٢٥(" المياإلس

ديني موسع في الشؤون السياسية يستلزم الدور       

 عالي المرتبة في حمايـة      –الواضح لرجل دين    

المجتمع ، وخـصوصاً الملفـات والمواضـيع        

. السياسية المتعلقة مباشرة بوضع المجتمع المسلم     

إن مفهوم السيستاني في واليـة الفقيـه ، إذن ،           

ضوح مفهوم الخميني للدور المطلـق      يرفض بو 

لمجلس الخبراء بوصفه عـضو رسـمي فـي         

، والــشؤون الــسياسية اليوميــة لهــذا الدولــة

إن سلطة المرجع ، تكمن في الـدفاع         .المجتمع

عن اإلسالم والمجتمع اإلسـالمي ولـيس فـي         

السلطة المطلقة على كل شـؤون الدولـة كمـا          

  . ظهرت في شكلها االستبدادي في إيران

لى ضوء تمسكه بمثل هذا التقليد الديمقراطي،       ع

فإن النقطتين التاليتين هما أفضل مـا تـصف         

مساهمات السيستاني األكثر أهمية فـي مجـال        

  : دمقرطة العراق 

منـذ  .  الترويج لثقافة الديمقراطية الـسياسية    

 يدافع السيستاني بثبات عـن      ٢٠٠٣صيف عام   

ــزاب  ــشكيل األح ــة وت ــسات االنتخابي المؤس

ربما كانت مساهمة السيستاني األكثر     . اسيةالسي

أهمية هي دعوته للمشاركة السياسية و المواطنة       

بل لقد  في بناء سياسة ديمقراطية حيوية،       النشطة

ساعد في تشكيل االئـتالف العراقـي الموحـد         

، وهو من أبرز األحزاب السياسية الـذي        أيضاً

تسيطر عليه الشيعة و فـاز مـرتين بالمقاعـد          

كمـا إن   .  عضو   ٢٧٥في برلمان من    الرئيسية  

الحكومـة   السيستاني مدافع قوي عن محاسـبة     

وتشكيل الشرعية المعتمدة على أنماط الـسيادة       

الشعبية، كوسيلة لتحدي ومواجهة خطط سـلطة       

 أرادت الـشكل المقلـوب     التحالف المؤقتة التي  

كما إنه أصـدر عـدداَ مـن     . لدمقرطة العراق   

وتطالب النساء  ت  الفتاوى تطالب بأمانة التصوي   

   )٢٦( بالمشاركة حتى من دون موافقة أزواجهن

يتألف  . مجتمع الحوزة المدني والحكم المحلي    

للسيستاني من كيان يضم " مجتمع الحوزة المدني"

منظمات دينية غير حكومية تعمل بالنيابة عـن        

السيستاني وتتفاعل مع بعضها كجمعية كبيـرة       

ـ . ومستقلة عن سيطرة الحكومـة       د غـذّى   لق
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وطريقة ممارسته للدين في النـشاط      ، السيستاني

) وعلى األغلب سيستمران في تغذية      (السياسي  

وذلـك  ، الديمقراطية والبناء السلمي في العراق    

إن شـبكة    . بتقوية المجتمـع المـدني للبلـد      

 مثـل   السيستاني المتنامية في المدن الجنوبية    

ــربالء   ــصرة ، ك ــارة ، الب ــة –العم  الكوف

تجني اآلن ثمار مشاركتها السياسية     ، ةوالناصري

من خالل مجتمع الحوزة المدني لتعزيـز بنيـة         

وباالعتماد ، المجتمع المدني المستقل عن الدولة    

  .على المواطنين الشيعة في العراق

فضالً عن ذلك ، أصبحت شبكة السيـستاني ،         

وبشكل متزايد ، مصدراً مهماً للسلطة السياسية       

يعمـل العديـد مـن       ، حيث    في جنوب العراق  

العراقيين بأجور، إلنجاز الواجبات التي عادة ما       

هذه الواجبـات   . تكون من إختصاصات الدولة     

 – في بعض مناطق الجنـوب       صيانة األمن منها  

 مـن قبـل رؤسـاء       –وخصوصاً في النجـف     

، الذين أثبتوا دائماً إنهم يمكن أن يكونوا        العشائر

ـ         شيعي فعالين في صيانة األمن بعد الـصراع ال

الداخلي على السلطة وبعد هجمات المتمـردين       

  .السنة على األوساط الشيعية والمدن المقدسة 

  السيستاني والدستور العراقي
إن أثر التدخل الفعال للسيـستاني فـي كتابـة          

) ٢٠٠٤(الدستوَرين ، قانون اإلدارة االنتقالية      

، كـان موضـوعاً     ) ٢٠٠٥(والدستور الدائم   

ديد مـن الحجـج كانـت       الع. لمناقشات ساخنة 

لمصلحة إهتمام السيـستاني فـي تقـديم دولـة         

إسالمية عن طريق الدستور الذي نجم عن طلبه        

" غير المختلف عليها  "بوضع الشريعة اإلسالمية    

كخصوصية مركزيـة للمؤسـسة التـشريعية       

العراقية و جزءاَ ال يتجزأ من صـيانة الهويـة          

لذلك ،  ونتيجة  . الوطنية للبالد والتراث الثقافي     

فإن العديد من المفكرين العلمانيين قد وضـعوا        

التزام السيستاني بالديمقراطية موضع تـساؤل ،       

، وعلى وجه التحديد مواضيع الحريات الفردية       

ونظروا بحرج، إلى إمكانيـة جعـل الـشريعة         

لقد . دستوراً ، مشابهاَ لما هو موجود في إيران         

ور نظر العلمانيون لدعوة السيستاني إلـى دسـت       

مـع  "شرعي يصون الخـصوصية اإلسـالمية       

الحقائق الدينيـة والقـيم االجتماعيـة للـشعب         

محاولة لفرض أحكام وقـيم     على أنها   " العراقي

 تعتمد على مجموعة المبـادئ األخالقيـة        معينة

والعقابية المتزمتة، مثل قطع اليد فـي جريمـة         

   . )٢٧(السرقة ، رجم الزاني ، والموت للمرتد 

نظـر هـذه فـشلت فـي إدراك         ولكن وجهة ال  

معتقدات السيستاني بشأن العالقة بـين الـدين        

 نداءه العلني ألسلمة الدستور ال      .ودستور الدولة 

يراد منه تشكيل مؤسسة حكومية تعتمـد علـى         

الشريعة و يكون التشريع الديني فيهـا القيمـة         

المعيارية الوحيدة للعدالة ، ولكـن لـضمان إن         

) المهمة جـداً  (در  اإلسالم ، بوصفه أحد المصا    

للسلطة الـشرعية ، ال يقـصى عـن الهيئـة           

وعلى أية حـال ، وافـق       . التشريعية العراقية   

السيستاني على الدسـتور فـي تـشرين األول         

) ٢( ، وبذلك أعطى موافقته على المادة        ٢٠٠٥

من الدستور ، التي ال تشير إلى اإلسالم بوضوح 
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كمصدر للتشريع ولكن أيـضاً تمنـع تمريـر         

نين التي تخرق مبادئ الديمقراطية في مجال    القوا

بالنسبة للكثيـرين ،    . الحقوق الفردية والحريات    

ولكن بالنسبة  . تناقض الشروط   ) ٢(كانت المادة   

للسيستاني ، كانت المادة هـذه تـشكل الـشكل          

األكثر شرعية في السلطة السياسية ؛ من المهـم         

  .أن نفهم لماذا يعتقد بصحة هذا االعتقاد 

اً للمدرسة الفكرية التي ينتمي إليها آيـة        ووفق 

اهللا العظمى ، فإن مبـادئ الديمقراطيـة مثـل          

المشاركة السياسية ، والمنافـسة والمحاسـبة       

واإلنفتـاح ، ليـست ال تنـاقض        ) المسؤولية(

 . في الحقيقـة ، تعـّززه     ، اإلسالم فحسب ، بل   

وبينما كان السيستاني يشارك في عملية صناعة       

ة إلى إختيار مجلـس دسـتور       الدستور، بالدعو 

منتخب شعبياً وبشكل مباشرة وذلك في تـشرين        

 ، فإن السيستاني كـان يـشعر أن       ٢٠٠٣الثاني  

الدستور وسيلة إلعادة تأكيد سـيادة الـشعب ،         

وإنعكاساً للمعـايير اإلسـالمية فـي الفـضيلة         

مع تذكرهذا األمر ، من المهم جداً عدم        . والعدالة

للدسـتور بفكـرة    إرباك مفهـوم اإلسـالميين      

: السيستاني الدستورية لديمقراطيـة إسـالمية       

         فبالوقت الذي يبحث فيه اإلسالميون عـن جـر

الدولة إلى التزام كلي بنظام الشريعة اإلسالمية ،        

فإن السيستاني هـدفَ إلـى مالئمـة الـشريعة         

اإلسالمية جنباً إلى جنب مع المعايير الـشرعية        

نها والسياسية  األخرى ذات األهمية االجتماعية م    

  . في الحياة اليومية 

ولسنا بذلك نقول إن فكرة السيستاني عن القـيم         

. الديمقراطية تعتنق المبادئ الديمقراطية بالكامل      

كما هو الحال مـع الـديمقراطيات المدعومـة         

األخرى ، فإن األحزاب والجمعيات الدينية مثل       

الحركة االجتماعية المحافظـة التـي يقودهـا        

 في الواليات المتحدة قد      البروتستانت اإلنجيليون

وبهذا . يكون لديهم فهم خاص عن الديمقراطية       

فإن وجهات نظر السيستاني المحافظة     المعنى ،   

إجتماعياً بشأن الحاالت االجتماعيـة للنـساء       

 تشبه وجهات نظر عدد مـن القـادة          والرجال

 الدينيين في الواليات المتحدة مثـل المرحـوم       

وفي سياق   . )٢٨(  روبنسون جيري فالويل وبات  

الرؤى المتنافسة في المبادئ األخالقية العامـة ،        

سيبذل السيـستاني جهـده لجعـل الـشريعة         

 ، على   اإلسالمية قاعدة القانون المدني العراقي    

سـيرفض تمريـر    الرغم من إنه بالوقت نفسه      

 الذي تـسيطر    النمط اإليراني في النظام الديني    

  . عليه المؤسسة الدينية 

على أية حال ، دور السيستاني      ، ألكثر أهمية   وا

. على تأسيس الحكومة الفيدرالية في المساعدة   

لقد كانت الفيدرالية واحدة مـن أهـم الملفـات          

المثيرة للجدل ، حيث يخشى العديد من الـسنة         

وبعض العرب الشيعة من أن تسير األمور فـي         

إلى دولة أمـم     تقسيم العراق نهاية المطاف إلى    

ع حصول الكرد على الحكم الذاتي فـي        متحدة م 

على الرغم من إن السيـستاني بقـي         . الشمال

محايداً في الملف الجدلي للفيدرالية ، فإنه رفض        

وإعتمد النمط المتعدد األعـراق     الطائفية بثبات   
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 والطوائف لحكومات فيدرالية فـي المحافظـات      
لقد قبـل حكمـاً محليـاً وإدارة ذاتيـة           . )٢٩(

ـ (للمحافظات   ، ولكنـه رفـض حكـم       ) اليمأق

خصوصاً إذا مـا     ،   الفيدرالية العرقية والطائفية  

. إشتملت على أية سيطرة على الموارد الوطنية      

وخصوصاً النفط ، الذي يعتقد إنـه ينبغـي أن          

ومهمـاً كـان نظـام      . يتقاسمه جميع العراقيين    

فإن السيستاني حريص علـى وحـدة       الحكم ،   

اق إلـى   العراقيين ، ويعـارض تقـسيم العـر       

   . عرقية وطائفية) أقاليم(محافظات 

وبالوقت الذي سيكون فيـه ملـف الفيدراليـة         

الموضوع الرئيس في مسألة التعديل الدستوري      

المقترح من قبل اللجنة الدستورية فـي مـايس         

نموذجاَ مبسطاً   ، فإن السيستاني قد يدعم       ٢٠٠٧

 – يوافق جميـع األطـراف       لحكومة دستورية 

 على دعمها ، علـى      –الشيعة  الكرد ، السنة ،     

سيتحدى أي قـانون    الرغم من إنه بنفس الوقت      

وعلى  . يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية    

تطيع المرء أن يتوقع إن السيستاني      األغلب ، يس  

منهمك تماماً في إنهاء عملية صياغة الدستور و        

التوسط بين المجاميع الشيعية المتنافـسة التـي        

تحاول تحديد لغة التعديالت وتقاوم أية محاولـة        

  .الستبعاد النظام الشرعي العراقي 

وإذا تأملنا المواد المختلف عليها في الدستور ،        

لعراقيــة يمكــن أن تتوقــع فــإن الحكومــة ا

السيناريوهات التالية مع األخذ بنظر االعتبـار       

دور السيستاني فـي إكمـال عمليـة صـياغة        

  : الدستور 

سيلعب السيستاني دوراً في التوسط     بالتأكيد ،    ·

 مثل الدعوة   بين المجاميع المناهضة للفيدراليـة    

والصدريين ، والمجـاميع المؤيـدة لهـا مثـل          

ورة اإلسالمية في العـراق ،      المجلس األعلى للث  

فإنـه  ، وحيث إن موضوع الفيدرالية مثير للجدل     

في نهاية المطاف سيعود إلى مائـدة النقاشـات         

بإنتظار إستفتاء آخر يتوقع أن يحصل بعد إعالن        

اللجنة الدستورية تعديلها المتوقع للدستور فـي       

   . ٢٠٠٧مايس 

الموافقة علـى الدولـة    عند رفض السيستاني     ·

 ، فإن السيـستاني     دية على أساس طائفي   االتحا

هـذه   . سـيقاوم ذلـك   على أغلب االحتماالت    

قد تشجع المجلـس    المقاومة ، على أية حال ،       

األعلى علـى قيـام منظمـة بـدر العـسكرية           

بالسيطرة على مدينة النجـف وتهـيمن علـى         

إضعاف سلطة   مما سيزيد من     – الحلقات الدينية 

السيناريو يـشبه   هذا  . السيستاني المتآكلة حالياً  

سيطرة حراس الثورة العسكريين على المدينـة       

المقدسة قم في السنوات األولى من عمر الثورة        

 ، على الرغم من إحتجـاج       ١٩٧٩اإليرانية في   

  . العديد من رجال الدين األقدمين الهادئين 

التأثير المحتمل لمجموعات مثـل المناهـضين       

ـ         ى للفيدرالية والمؤيدة لها ومنظمـة بـدر عل

. العملية السياسية ستشكل تهديداً حقيقياً للعراق     

في مثل هذا الموقف ، يحتـاج السيـستاني أن          

يكون له تأثيراَ فـي التوسـط بـين الممثلـين           

السياسيين ، خـصوصاً بـين الـسنة العـرب          

واألحزاب الشيعية المشتركة في تعديل الدستور،      
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وعلى الرغم من إن سلطته ال ينبغي أن تُطغـى          

  . لية الدستورية بإمالء أجندة معينة على العم

تستطيع األمم المتحدة أن تلعـب دوراً حاسـماً         

بجلب السيـستاني إلـى مقدمـة المفاوضـات         

وعملية المساومة بين الممثلـين الـسياسيين       

 ،  المتنافسين على مختلف مواضـيع الدسـتور      

. خصوصاً منها الفيدرالية وتوزيع عائدات النفط     

تستمر في دور التوسط    وعلى األمم المتحدة أن     

بين السيستاني والواليات المتحدة ، كما فعلت في 

 ، وذلـك    ٢٠٠٣الحكم االنتقالي المؤقت عـام      

بتوفير أرضية سياسية آلية اهللا فـي المـساعدة         

   .)٣٠( منع إنحدار العراق إلى دولة فاشلةعلى 

ـ   إعطاءعالوة على ذلك ،        ة اإلسالميين الهيمن

ـ  ة الـسياس  ىعل لجنـة المراجعـة     و   ة العراقي

 ١٥التصور المـسبق إلسـتفتاء      والدستورية ،   

يضمن تعيـين    ، ينبغي أن     ٢٠٠٥تشرين األول   

عدد من العلمـانيين وحكـام غيـر مـرتبطين          

هـذه   . بالشريعة في المحكمة االتحادية العليـا     

التعيينات ستتضمن التوزيع العـادل لألعـضاء       

ن العلمانيين والدينيين لتفسير ملفات حقوق اإلنسا     

وخصوصاً في مواضع تخص حقوق الطفولـة       

ويمكن إنجـاز هـذا األمـر بجعـل         . والمرأة  

النصوص الدسـتورية تـضمن مكانـاً للكتلـة         

يمنع وتبني نظام   ) المتحررة( التفكير   –الليبرالية  

   . من االحتكار) علمانية أو دينية(أية مجموعة 

وبكلمة أخرى ينبغي على الحكومـة العراقيـة        

بتسهيل تفاعل سياسي صـحي      الجديدة أن تهتم  

بين األعضاء العلمـانيين ومـن ذوي التفكيـر     

 في نظام عراقي قضائي جديـد وفـي         الشرعي

عبارات أوسع ، إن المعهد القـضائي العراقـي         

ينبغي إعادة النظر فيه مـستقبالً مثـل نظيـره          

األمريكي ، كتدخله بشكل ثابـت فـي عمليـة          

علـى  . التفاوض لمختلف الملفـات األخالقيـة       

الفئات العلمانية   األغلب إن القضاة سيتفقون مع      

والدينية ، على أية حال ، فإن مثل هذا المنتدى          

القانوني المتعدد اإلتجاهات ال ينبغي أن ينظـر        

ولكـن ميـزة    ، إليه كعامل مؤٍذ للنظام السياسي    

حيوية لحكومة ديمقراطية صحية فـي عمليـة        

  . إعادة تعديل ماضيها االستبدادي 

 وفترة ما بعد إنتخابـات كـانون        السيستاني

   ٢٠٠٥األول 
كيف يمكن أن يساهم السيستاني في التـرويج        

والتشجيع للديمقراطية بعد إنتخابـات كـانون       

 فيما يلي سيناريوهات مختلفة     ؟٢٠٠٥األول        

يستطيع السيستاني وشـبكته أن يعملـوا لمنـع         

) أو ربما خلق صـراعات جديـدة      (الصراعات  

  . طية إنتقالية لما بعد الحربوتأييد حكومة ديمقرا

مبــادرة المــصالحة (التحــديات الطائفيــة 

  ) الوطنية
على الرغم من أن موجة العنف قد بدأت عـام          

 ، فإن الهجوم اإلرهابي علـى المـسجد         ٢٠٠٤

 ٢٠٠٦ شباط ٢٢ في سامراءالذهبي الشيعي في 

قد أدى إلى تصاعد العنف الطائفي الحربي بين        

ي الذي كـان غائبـاً      المجتمعين السني والشيع  

من غيـر   .  عملياً في التاريخ العراقي الحديث    

أن الـصراع الطـائفي     ، إلى حٍد بعيد  ، المحتمل
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على السلطة سينتهي بإنتهاء مسألة الدستور قبل       

وحيث إن   . ٢٠٠٧االستفتاء الوطني في صيف     

حكومة الوحدة الوطنية تواجه تفككاً محتمالً في       

رة حكومـة   المستقبل القريب بسبب عـدم قـد      

المالكي التغلب على التوترات الطائفيـة ، فـإن         

العنف سيستمر في مطاردة المجتمـع العراقـي        

  . لسنوات قادمة 

كـان  ، في خضم الفوضى الطائفيـة العارمـة        

. حضور السيستاني بركة ولعنة في آن واحـد       

في الجانب اإليجابي، كان دائمـاً يعـارض أي         

ى ضبط  إنتقام شيعي ضد هجمات السنة ودعى إل      

النفس ، خصوصاً بعد حوادث مثل مأساة جسر        

 ١٠٠٠ عنـدما قتـل      ٢٠٠٥الكاظمية فـي آب     

شخص تقريباً في حالة ذعر بين زائرين شـيعة         

على جسر يؤدي لمسجد الكاظمية، عندما ُأشـيع        

بل لقد  . وجود إتحاري يستهدف المراسيم الدينية      

دعى إلى ضبط النفس حتى بعد الهجـوم الـذي         

وكما أوضـح   . لذهبي في سامراء    دمر المسجد ا  

سـنبذل  " محمد رضا السيستاني     ،إبن السيستاني 

جهدنا للسيطرة على الشيعة من أي هجوم للثأر        

من السنة بسبب الهجمات األخيرة ونحن نعتقـد        

إن هذه الهجمات ليست إال محاولة لتأجيج نـار         

  .  )٣١(" الفتنة بين الشعب العراقي

كان تأييـد   بي ،   على أية حال ، في الجانب السل      

السيستاني لالئتالف العراقي الموحـد كحـزب       

سياسي طائفي قد ساهم فـي التـوترات بـين          

على الرغم من إن آية اهللا لم يكن أبداً         . الطائفتين

فإن دعمه للحزب الذي تهيمن     يشجع الطائفية ،    

عليه الشيعة قد ساعد علـى تمهيـد الطريـق          

تخابات لتنامي العداء بين السنة والشيعة منذ إن      

ذلك ألن معظـم الـسنة       . ٢٠٠٥كانون الثاني   

شعروا بإزدياد تهميشهم بل وممارسة التعـسف       

من قبل شرائح مـستبدة معينـة مـن حكومـة           

االئتالف العراقي الموحد ، يعني عمليات فـرق        

   )٣٢(الموت الغامضة التابعة لها والمعادية للسنة 

منذ تفجير المـسجد الـذهبي ، تقـّوض دور          

ني بوصفه صاحب التأثير الملطف على      السيستا

الميليشيات الـشيعية وذلـك بـسبب الـدعوة         

وحيـث إن    . الجماهيرية لإلنتقام مـن الـسنة     

 علـى   الوهابيـة الهجمات السنية التي تقودهـا      

األوساط الشيعية التي تنامت مـع التفجيـرات        

العشوائية ألماكن العبادة ، والمواكب الجنائزيـة       

م شيعي من خالل قوى     واألسواق، صاحبها إنتقا  

قد أدى إلى إضـعاف قـدرة       الشرطة العراقية ،    

ووفقاً لما   . السيستاني على كبح جماح الشيعة    

إن لنـا قيودنـا     " ،   محمد رضا السيستاني  قاله  

وهناك حدوداً لما يمكن أن نفعله لوقـف إراقـة          

  .  )٣٣(" الدماء الطائفية

يمكن للسيستاني أن يساهم في تقليل التوترات       

ئفية وذك بالعمل مـع الزعمـاء الـدينيين         الطا

بضمنهم الزعماء  (اآلخرين من السنة والشيعة     

للدخول في مبـادرات المـصالحة      ) العشائريين

 تشكيل جبهـة متحـدة      :الوطنية بأهداف ثالثة    

 سنية مع التأكيـد علـى األمـور    –قوية شيعية   

الدينية المشتركة ؛ للتعبير عن إدانة المتطـرفين        

اهــضين للــشيعة والمتطــرفين الوهــابيين المن
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المناهضين للسنة ؛ ولتشكيل تضامن إجتمـاعي       

. من خالل إحتفاالت لتجمعات بين الطـائفتين        

ينفذ هذا المشروع على مستوى تجمع مـدني ،         

حيث إن مثل هذه المبادرة قد تـسهم بـصورة          

غير مباشرة في عملية بناء المجتمع المـدني        

  . اق الحاسمة في دفع الديمقراطية في العر

قد يتضمن المشروع زعماء دينيون من منـاطق       

حضرية وريفية رئيسية في العراق وخـصوصاً       

القادة السنة ، الذين يمكنهم االستفادة أكثر مـن         

مثل هذه المبادرة حيث يمكنهم أن ينظموا العديد        

من المناسبات األكاديمية ، والدينيـة والـشعبية        

العراقيين التي تقوي وتعزز الروابط الوطنية بين 

إن قصدي من   . عبر الخطوط العرقية والطائفية     

هذا المشروع المقترح ، هو أن أقـول إن أيـة           

محاولة لمصالحة المجتمع العراقـي ، المنقـسم        

على نفسه حسب الهوية العرقية والطائفية يتطلب     

إستغالل المناسبات التي يمكن أن يشارك فيهـا        

 كل فرد من أفراد المجتمـع وأن يـشعر إنهـا          

  . تخصه 

التحّديات داخل الطائفة الواحدة والعـشيرة      

  الواحدة 
 ، شهد العراق سلسلة من      ٢٠٠٥منذ صيف عام    

اإلشتباكات داخل الطائفة الواحدة في المحافظات      

 ٢٦وأكثرها إساءة للسمعة هو إشتباك    . الجنوبية  

 ، عندما حـارب     الصدريين وفيلق بدر  آب بين   

علـى للثـورة    أتباع الصدر ميليشيا المجلس األ    

بغـداد و البـصرة و      اإلسالمية في العراق في     

 بين  ٢٠٠٦إشتباكات مايس    . كربالء  والنجف  

موقعها ،  ، المنظمة العسكرية الشيعية       الفضيلة

البصرة و الصدريين ومنظمـة بـدر التابعـة         

للمجلس األعلى في المدينة الجنوبية البـصرة،       

سلطت الضوء على توسع الـصراع الـشيعي        

 الشيعي ويكشف التوتر داخل الطائفة غير       مقابل

  .المسبوق في التاريخ العراقي 

في قضية البصرة ، تكمن المـشكلة بـصورة         

رئيسية في المشهد السياسي الفئوي للمحافظة      

 حيث الميليشيات الثالث الرئيسية     الغنية بالنفط، 

الفضيلة و مقتدى الصدر وأتباعه  ومنظمـة         –

قتال بيـنهم علـى      يستمر ال  – بدر وميليشياتها 

وعلى الـرغم   . األراضي والسيطرة العسكرية    

فـصائل  من إن معظم األعمال العدائية هي بين        

 ، وأتباعـه    الفضيلة والمجلس األعلى و الصدر    

الذين يسيطرون على قـوة شـرطة البـصرة         

والمستشفيات ، ويستمرون في البحث عن فرض       

في المحافظة حيث ليس للصدر جذور       تأثيرهم  

بعد إنفـصاله عـن االئـتالف       . سنده  عميقة ت 

العراقي الموحد ، وهو االئتالف الشيعي العراقي       

 ، كان طمـوح     ٢٠٠٦الحاكم ، في خريف عام      

الصدر أن يلعب دوراً أكبر في مستقبل الـبالد         

معتمداً بالدرجة األولى على ميليشياته المخلصة      

بعد   تنامت في العدد والقوة       التي يبدو أنها  ، له  

 ، عندما هزمت بقوة من قبل       ٢٠٠٤صيف عام   

  . قوات الواليات المتحدة في كربالء والنجف 

على أية حال ، قد يزداد التوتر داخل الطائفـة          

وذلك بسبب عدم    ضعف سلطة المالكي  سوءاَ مع   

قدرة حكومته على توفير األمن وتأكيد سـلطة        
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، حيث األحزاب الـسياسية     بغداد على البصرة    

ر تتنافس للسيطرة علـى     الشيعية ورؤساء العشائ  

وطالما . المنطقة والمناطق العشائرية وأراضيها     

إن المالكي قد فشل في إيجاد األمـن بإسـتعمال          

المزيد من القوات في المدن المضطربة، مثـل        

بغداد والبصرة ، فإن العراق قد يرى زيادة في         

التوتر بين جيش الدولة الناشئ والسنة وفصائل       

 إن مشكلة العـشائر ،      .عشائر األهوار الشيعية  

على أية حال ، ثانوية بالقيـاس إلـى مـشكلة           

الميليشيات ، التي بقيت مخلصة إلـى مختلـف         

األحزاب السياسية الكرديـة منهـا والـشيعية ،         

ومختلف المحافظات وتـشكيل قـوى الـشرطة        

هذه التركيبة العـسكرية    . واألمن العراقية فيها    

ي عراق  تعيد تأكيد االنشقاق العرقي والطائفي ف     

التركيبة الطائفية للجيش ، تتألف     . ما بعد البعث  

، في الغالب من ميليشيات كردية وشيعية متنافسة      

وتواصل في دفع التوترات الطائفيـة األخـرى        

حيث يواجه العرب السنة إحساساً متعاظماً مـن        

في نفس الوقت ، سيواجه      . الخوف وعدم األمان  

يداً كلما تحرك   المالكي بالتأكيد خالفاً شيعياً متزا    

ليس فقط نزع سالح منظمـة بـدر ،         ، لمعالجة

  . ولكن الصدر وجيش المهدي التابع له أيضاَ 

إن تعقيدات األحزاب السياسية الشيعية تـوحي       

بإحتمال المزيد من التوتر في مدن مثل، بغداد و         

البصرة وحتى المدينة الشمالية كركوك ، حيـث        

كن أن تـسبب    األقلية العرقية التركية الشيعية يم    

،  طائفيـاً مـع الكـرد الـسنة        –نزاعاً عرقيـاً    

والمجموعات الموالية للصدر قد تبحـث عـن        

إستثمار التوتر بدوافع المكانة السياسية وفـرض      

  . التأثير 

مثالياً ، يمكن أن يعـرف السيـستاني بوصـفه          

شخصية دينية رئيسية، لها تأثير كبير كـصانع        

ة وحتـى   للسالم ووسيط بـين الفئـات الـشيعي       

المجاميع العرقية ، خصوصاً فـي مـدن مثـل          

حيـث يمكنـه أن يحمـي       ،البصرة وكركـوك    

المجموعات الشيعية األصغر ، مثل حزب الوالء       

اإلسالمي و قاعدته كـربالء ، ضـد منظمـة          

المجلس األعلى المؤيدة إليران وخصوصاً ضد      

الصدر ، التي تسيطر ميليشياته على كربالء منذ        

ات بين أتبـاع رجـال      حيث الصراع  . ٢٠٠٣

الدين الشيعة المحافظين منهم والشعبيين قد تؤدي       

 . إلى العنف في مدن مثـل البـصرة وبغـداد         

السيستاني وشبكة من مجموع رجال الدين يمكن       

ومثـال  . أن يخطوا خطوات نحو صنع السالم       

هو إجتماع الثاني من كـانون      ، على هذا الدور  

يث جمع   ، الذي قاده السيستاني ح     ٢٠٠٧الثاني  

وحث الصدر وحزبـه    ، األحزاب الشيعية سوية  

  .على العودة إلى حكومة المالكي 

حتى اآلن ، على أيـة حـال ، إن التـوترات            

، خصوصاً بين قوى الصدريين     ية الداخل ةالطائفي

والمجلس األعلى، بـشأن ملفـات المحافظـات        

والعالقات مع قوى االحـتالل قـد       ) الفيدرالية(

في تكوين بعض أشكال    أضعفت قدرة السيستاني    

لقد ضعفت قوة السيـستاني     .  الوحدة بين الشيعة  

بسبب مجموعة متنافسين بـين الـشيعة بـدأت         

خالفاتهم تطفو على السطح بعد إنتخابات كانون       
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إنتقد السيستاني الحكومة التـي      . ٢٠٠٥الثاني  

 لعدم  ٢٠٠٥يقودها االئتالف العراق الموحد عام      

اقيين العـاديين   قدرتها على تأمين حماية العـر     

. وطلب من الحكومة تحسين األمن في الـبالد         

كان رئيس الوزراء في الحكومة االنتقالية التـي        

إبراهيم  ،   ٢٠٠٥أعقبت إنتخابات كانون الثاني     

غير قادر علـى االسـتجابة لطلـب         الجعفري

كانت حكومة الجعفـري مفككـة       . السيستاني

لدرجة ال يستطيع معها توفير جـيش مركـزي         

 عن والءات الميليشيات التابعـة للمجـاميع        بعيد

وعلى الرغم مـن العالقـات       .الشيعية المختلفة   

الجيدة بين المالكي والسيستاني ، فـإن رئـيس         

الوزراء الجديد أيضاً لم يكن قادراً على تحقيـق         

أية نتائج ذات معنى، بتشكيله حكومـة الوحـدة         

نتيجة لذلك ، شهد العراق نشوء تمرد       . الوطنية  

   . أقوى وتفجرت الحرب الطائفيةسني 

 ، والسيستاني يزداد إنزعاجاً بـسبب       ٢٠٠٥منذ  

االنقسامات الشيعية ، وتبعاً لذلك قل نشاطه فـي         

إن إحجامـه عـن      . العملية السياسية العراقيـة   

التدخل في السياسة العراقية هو عامـل سـلبي         

بالتأكيد ، إلنه سيوفر فرصة عظمى للصدريين       

ية األخرى لملئ الفراغ الذي     والمجموعات الشيع 

، إلى أي مدى، وتحت أي ظروف      . يحدثه غيابه 

سيعود السيستاني إلى الحياة السياسية كوسيط ،       

   .الزال األمر مشكوكاً فيه 

  تحّدي الصدريين 
منذ الغزو الذي قادته الواليات المتحدة للعراق ، 

ظهر الصدريون كواحد من الحركات الـشعبية       

ولكن الحركـة    . ا بعد صدام  األساسية لفترة م  

تشكّل في الوقت نفسه أكثر التهديـدات جديـة         

لرجال الدين المحافظين نوعاَ مـا ، مـن ذوي          

التقليد الهادئ والذي يجسده أفضل تجسيد آية اهللا        

 منذ إحياء المدرسة األصولية فـي       –السيستاني  

  . الفكر في أواخر القرن الثامن عشر 

ة يكمـن فـي     الحركة الـصدري  " إرتداد"معظم  

) ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣(رفضها المبكر مـن عـام       

حيث إتهم بعض طالب الـدين      . لالحتكار الديني 

الشباب من أتباع الصدر، السيـستاني بتحويلـه        

، كما  " بيت تعلم نائم  "المدينة المقدسة النجف الى     

ظهرت الميول اإلرتدادية للحركـة الـصدرية       

برفضها السلطة الدينية لرجل دين عالي المرتبة       

إن . يحيى على حساب حكم مرجعية متقهقـرة        

التوتر بين رجل الـدين األصـغر المـتحمس         

الصدر، ورجل الدين الهادئ السيستاني وصـل       

إلى أسوء درجاته عندما إنتقد رجال ديـن مـن          

آية اهللا العظمى بل وحثّوه ورجال      أتباع الصدر،   

الدين الهادئين اآلخرين على مغـادرة العـراق        

ه المسألة الحرجة ، قامت     وفي هذ  . ٢٠٠٣عام  

قوى القبائل المحليـة بحمايـة رجـال الـدين          

، وإذا ما حدث صراع في المستقبل بين        الهادئين

أتباع الصدر والسيستاني ، فإن نفـس القبائـل         

المحلية قد تسارع إلى حماية المؤسسة الدينية في        

  . النجف 

إن تغيير موازين القوى بين الصدر و المؤسسة        

بعد ثالثة   . ٢٠٠٤ آب   ٢٦دث في   الهادئة قد ح  

أسابيع من القتال المكثف بين جـيش المهـدي         
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والقوات األمريكية والعراقية حول مسجد اإلمام      

على في النجف، وتمكن آية اهللا السيستاني مـن         

وفـي  . التوسط لصفقة وقـف إطـالق النـار         

إستعراض للقوة ضد نجم الـصدر الـصاعد ،         

التي ينبغـي أن    أثبت آية اهللا العظمى إنه القوة       

لقد أوضح السيستاني إنه    .  يحسب لها الحساب  

ال يستطيع السيطرة على شخصيات مثل الصدر       

في المجتمع الشيعي العراقي فحـسب ، ولكنـه         

سيمارس التأثير الملطّف على شـيعة العـراق        

. إلنتقالة سلمية إلى الديمقراطيـة فـي العـراق        

بمعنى ، إن منظمة السيستاني كانت قادرة على        

توفير الثقل المقابل لتحدي الصدر ، خـصوصاً        

في وجه التوتر المتزايد بين مختلف المجموعات       

   .  أمريكية–الشيعية وكذلك مع الجيوش االنكلو 

إن تمكن السيستاني من نزع سالح الميليـشيات        

الشيعية يعتمد الى حٍد بعيد علـى مـا إذا كـان            

 في  بإصدار فتوى نزع سالح الميليشيات    يرغب  

التوترات بين الطوائف من جهـة وبـين        وسط  

قـد   لحد اآلن   . الطوائف ذاتها من جهة إخرى      

في أعقـاب هجـوم      . )٣٤(تحفّظ من فعل ذلك     

سامراء لّمح السيستاني إلى إسـتعمال قـوى        

 ، حيـث    الميليشيات لحماية األماكن المقدسـة    

فشل الجيش الحكومي في تقديم مثل هذه الحماية        

 الميليشيات الـشيعية    إن تسامح السيستاني مع   . 

إنبثـاق  في قضية سامراء يسلّط الضوء علـى        

النغمة الطائفيـة المتـصاعدة لموقفـه تجـاه         

 أثناء بحثه عن السبل الكفيلـة       الشؤون العراقية 

. بحماية مجتمعه الشيعي ضد المتطرفين السنة       

إن قدراته ، وربما رغباتـه ، لتحديـد سـلطة           

   . الميليشيات تتضاءل

ن السيستاني يفرض سلطة قوية     على الرغم من إ   

فإن عدداً كبيـراً    على العديد من أتباع الصدر،      

آخراَ من أتباع الصدر يعتبرونه خائنـاً لعـدم         

وقوفه بوجه صدام حسين في التسعينات وبوجه 

 ٢٠٠٤ وفي صيف عام     ٢٠٠٣األمريكان عام   

سيتبعون العديد من الصدريين ، أغلب الظن ،        . 

دعـوة  ن إحتمال  بغض النظر ع زعيمهم الشاب 

كذلك ، العديـد     . السيستاني لنزع سالح قواته   

من المجموعات الغامضة ضمن جيش المهـدي       

سيتّحدون ضد  ، ومنشقوا الصدريين على األغلب   

أي حكم يصدر من قبل السيستاني لنزع سالح         

 ، خصوصاً مع إحتمال بقـاء القـوات         مقاتليهم

وطالمـا إن   . األمريكية مدة طويلة في العراق      

موعات االنشقاق هذه هي ضد إيران وبقوة ،        مج

فإن السيستاني قد يجد أجزاءاَ من جنوب العراق        

إلستضافة حوزة النجف ولكـل رجـال الـدين         

  . اآلخرين من غير العرب

إن مستقبل الحركة الصدرية قـد يـستند علـى          

المجموعات المنشقة هذه ، التي تستمر في بنـاء    

ور قواتها وسط الحرب الطائفية وضعف حـض      

وهنـاك إحتمـال كبيـر أن     . الحكومة العراقية 

يتحدى زعيم شعبي مسيطر آخرعلى المؤسسة      

 والحكومة العراقية واالحتالل    الدينية في النجف  

إن . الذي تقوده الواليـات المتحـدة للعـراق         

مواجهة السيستاني لمثـل هـذه االحتمـاالت        

ستفقده التأثير في أماكن مثل مدينة الـصدر ،         
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يولوجية مناهضة لالحتالل التـي     حيث تسود أيد  

   . يتبناها الصدريون

إن إستراتيجية السيستاني المستقبلية للتعامل مـع    

، على األغلب  . غير أكيدة حركة الصدر الزالت    

سيستمر السيستاني في التفاوض مـع الـصدر        

لـضبط الـنفس    وزعماء الحركة المـستقبليين     

 ، كما فعـل فـي آب عـام          والمزيد من الصبر  

 فـي لقـاء     ٢٠٠٤ا بعده في أيلـول       وم ٢٠٠٤

المنـافس الـرئيس     ، عبد العزيز الحكيم  تضمن  

في أوائل كـانون الثـاني      في لقاء مهم    . للصدر

 ، أقنع السيستاني الصدر علـى إنهـاء     ٢٠٠٧

 . )٣٥( مقاطعته لالئتالف والعودة إلى البرلمـان     

 ، عاد الـصدريون     ٢٠٠٧ كانون الثاني    ٢١في  

 العراقـي ، الـذي      إلى مقاعدهم في البرلمـان    

وهـذا   ،   ٢٠٠٥أنتخبوا فيه في كـانون األول       

مؤشّر على إن للسيستاني تأثيراً دائميـاً علـى      

 ،على الـرغم مـن      المجتمع السياسي الشيعي  

 في وجـه الـصراع الطـائفي        تضاؤل سلطته 

والمنافسة المتنامية بين المجموعات الشيعية في      

   . جنوب العراق

  مسألة اإلنسحاب األمريكي
باً على سؤال بشأن إحتمال التواجد األمريكي       جوا

محمـد رضـا    طويل األمد في العراق ، أجاب       

، الممثل ذو المكانة العالية آليـة اهللا        السيستاني

: السيستاني في العراق مسرعاً بالتصريح التالي       

قد نستطيع تحمل بقاء القوات األمريكية إلـى        " 

ن على أية حال ، إذا إستمر األمريكا      " مدى معين 

في تمديد بقاءهم فلن نحصل على حكمنا الـذاتي   

. ) ٣٦(ألنفسنا وهذا ال يتوافق مـع الديمقراطيـة         

وقد الحظ السيستاني الشاب فيما بعد إن سـبب         

عدم إصدار والده، فتوى ضد القوات األمريكية       

 كانت بصورة رئيسية بـسبب      ٢٠٠٣في ربيع   

التمرد الذي يقوده الشيعة في ذلـك        حقيقة، أن   

 قد يخلق زيادة في عدم االستقرار في البلد        الوقت

يعتقد  . الذي يعج بالحروب منذ أكثر من عقدين      

السيستاني إن الحركة األكثـر عقالنيـة كانـت         

 لكـي تنـشأ الحكومـة       الحفاظ على الهـدوء   

  . الديمقراطية التي ستمثل وتحمي الشعب العراقي

إن مالحظة السيستاني الشاب حاسمة في فهـم        

ي تجاه التواجد األمريكي فـي      موقف السيستان 

: العراق ، وهي تـشمل نقطتـين رئيـسيتين          

 ، إن القوات األمريكية تستطيع البقاء في        األولى

العراق طالما إن العراقيين بحاجـة إلـى هـذه          

 لتوفير األمن في فترة ما      لتدريب جيشهم القوات  

 ، على الواليات المتحدة     ثانياًبعد الصراع ؛ و ،      

 إسـتتباب اإلسـتقرار   بمجرد  أن تغادر العراق    

وإعالن الحكومة العراقية وجلب الحكم الـذاتي       

ولكن . لبالد مارست سفك الدماء لسنوات عديدة       

مثل هذه الرؤيا لإلستقالل سـوف لـن تتحقـق          

إذا ما إستمرت الميليشيات ذات التسليح      بسهولة  

 في  الثقيل مثل الصدر والتمرد العسكري السني،     

ايا الحسنة للعـراقيين ،     تشكيل تهديد مباشر للنو   

على الرغم من البناء التدريجي للجيش الـوطني        

  . العراقي بمساعدة األمريكان 

يفهم وبوصفه براغماتياً عملياً ، فإن السيستاني       

 ، وبسبب التمرد الـسني والتهديـد        هذه المآزق 
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الصدري فإنه قد ال يقاوم الوجود األمريكي فـي       

إن الجـيش   طالمـا   . العراق لفترة زمنية طويلة   

الوطني غير قادر على مقاتلة التمـرد الـسني         

فمن غير المحتمل إلـى      ، والميليشيات الشيعية 

حٍد بعيد أن السيستاني سيدعو إلى إنسحاب مـن         

وطالما إن أية حكومة مستقبلية ستعتمد      . العراق  

حتماً على الجيش األمريكي ضد التمرد ، فـإن         

السيستاني سيمتنع مـن معارضـة أي وجـود         

علـى  _ قوات األجنبية تضمن االستقرار للبلد      لل

  . األقل في الوقت الحاضر 

على أية حال ، تبقى هنالك تـساؤالت أخـرى          

ماذا سـيحدث لـو إن الواليـات        . وإختالفات  

المتحدة إتخرطت فـي تـدخل عـسكري ضـد          

ميليشيات شيعية مؤيدة إليران، التي قد تهدف       

اجمت إلى االنتقام للموقف في لبنان أو إذا ما ه        

هل سيصدر السيستاني الواليات المتحدة إيران ؟ 

يمنع فيها التمرد الشيعي مـن مهاجمـة        ،  فتوى

األمريكان والبريطانيين أم إنـه سـيعترض إذا        

أحدثت الهجمات األمريكية خسائر فـي األرواح       

بين المدنيين أو أحدثت إنتهاكاً لحرمة األمـاكن        

 قـد   المقدسة ؟ في الحقيقة ، كال هذين الموقفين       

حدثا بالفعل ، مرة في النجف في صـيف عـام           

إعترض السيستاني على الهجوم     عندما   ٢٠٠٤

 فـي   العسكري األمريكي ضد جـيش المهـدي      

 عنـدما   ٢٠٠٦المدينة المقدسة ، و في حزيران       

تكلم ضد دعم إدارة بوش إلسرائيل ضد حـزب         

هل سيحشد السيستاني الدعم ضـد      . اهللا لبنـان  

عـراق إذا مـا قـررت       القوات األمريكية في ال   

اإلدارة اإلنخراط في عملية عسكرية ضد إيران       

  ومنشآتها النووية ؟ 

لإلجابة على هذه األسئلة ، علينا أن نتـذكر إن          

بإدامـة  السيستاني معنـي بـصورة رئيـسية        

أية مغـامرة     ، ويرفض    االستقرار في المنطقة  

بوليسية أو عسكرية قد تعرض للخطر سـالمة        

وإستقاللها وأمنها في منطقـة     البلدان اإلسالمية   

على صناع السياسة أن    . الشرق األوسط الكبير    

يدركوا إن أي عمل عـسكري محـسوس فـي          

المنطقة قد يثير غضب السيستاني وأتباعه فـي        

  . بلدان مثل أفغانستان و العراق و إيران  ولبنان

يكون تأمين  أن  إن هدف الواليات المتحدة ينبغي      

ع شبكة السيـستاني    م) عملي(تعاون براغماتي   

من خالل الحكومة العراقية ، ويطِمئن آيـة اهللا         

العظمى على إن األهداف البعيدة المدى للواليات       

المتحدة هي حماية إستقالل العراق ، وتحريـره        

من االحتالل العسكري وإدامة اإلسـتقرار فـي        

على الواليات المتحدة أيضاً أن تعلـن        . المنطقة

 العراقيين مـن حـرب      نيتها لحماية المواطنين  

وإن لم تفعل فإن السيستاني قـد يـدفع         . طائفية  

مئات اآلالف من الشيعة ، كما فعل في كـانون          

 لرفض خطط نظـام المـؤتمرات       ٢٠٠٤الثاني  

إن الالعب األساسي هنا هو      . الحزبية االنتخابية 

 بها قادرة وراغبة    حكومة عراقية كفوءة موثوق   

ن لم تـستطع    وإ. على نشر السالم واإلستقرار     

الحكومة العراقية أن تفعل ذلـك ، فـإن علـى           

الواليات المتحدة أن تبحث عن طرٍف ثالـث ،         
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جلـب   ، لتعمل بإتجاه هدف   األمم المتحـدة  مثل  

  . اإلستقرار للبلد ضد الصراع الطائفي 

مـن سـيخلف    : عراق ما بعد السيـستاني      

    السيستاني ؟
لـى  السمة األكثر إرباكاً في تأثير السيستاني ع      

لم يعـين    . مستقبل العراق تتعلق بتأثير وفاته    

آية اهللا العظمى خليفة له لحد اآلن طبقاً لعمليـة          

يبلغ السيستاني  . إستخالف رجال الدين التقليدية     

 سنة من عمره وصحته قـد تتـدهور         ٧٦اليوم  

 ،  ٢٠٠٤بسهولة ، كما حدث في صـيف عـام          

. تاركاً زعامة المجتمع الشيعي العراقي خاليـة        

على الرغم من تناقص تأثير السيـستاني منـذ         

 ، فليس لرجل دين آخر في فترة        ٢٠٠٦شباط  

 ،  ما بعد صدام مثل هذه السلطة فـي العـراق         

ووفاته قد تعّجل في صـراع داخـل الطائفـة          

الشيعية نفسها مما قد يتسبب بمشاكل رئيـسية        

   . في بغداد ومدن العراق األخرى في الجنوب

ان السيستاني هو آية اهللا     المرشح البارز ألخذ مك   

 وهـو أفغـاني     محمد إسحاق الفياض  العظمى  

الفياض زميل قديم فـي     . المولد ، نجفي اإلقامة     

الحلقات الدراسية للسيستاني منـذ الخمـسينات       

ومـن المحتمـل أن      ،   ١٩٩٢وحليف لهّ  منذ     

وكوريـث ،   . )٣٧( السيستاني سيعينه خليفة له   

 مباشرة مع   فإن الفياض من المحتمل أن يتعامل     

األمريكان ويتدخل في العملية االنتقالية ؛ علـى        

أية حال ، فإنه من المحتمـل أن يثيـر عـداء            

، الوطنيين الصدريين الذين يرونه أفغانياً أجنبياً       

  . ال ينبغي أن تكون له كلمة في السياسة العراقية

هنالك رجال دين يقيمون في النجف أيضاً ؛ آية         

 ،  ومحمد سعيد الحكيم  بشير حسين النجفي    اهللا  

هنـاك  . هما أيضاً من المرشحين المحتملـين       

عـدا  (مشكلة رئيسية في الخليفة لمعظم الشيعة       

العرقية غير العربية للفياض    بسبب  ) الصدريين

الفياض أفغـاني والنجفـي هنـدي        – والنجفي

آية على أية حال ، ينبغي أن نذكر إن       . بالوالدة

ذرية والجنسية  كان من القومية اآل    اهللا الخوئي 

 ، مع ذلك فقد ُأحترم من قبـل معظـم           اإليرانية

. العراقيين العرب و الكرد والتركمان من الشيعة      

السيستاني نفسه أيراني ، وبقي أكثر رجال الدين        

. إحتراماً وذي أكبر عدد من األتباع في العراق       

من المهم أن نتذكر إن أهم مالمح الخالفة لرجل         

تقواه وعلمه بـين    ي هو   دين بمستوى السيستان  

 في المؤسـسات الدينيـة والوسـط        رجال الدين 

لذلك من غيـر المحتمـل أن       . الشيعي العالمي   

يكون النجفي والحكيم خلفاء ألنهما يعتبران أقل       

علماً من الفياض الذي يحترم بدرجة عالية مـن         

قبل شيعة العراق وخصوصاً من قبـل رؤسـاء         

  . العشائر في النجف 

ـ   سي هـو متـى ، وسـط هـذا          السؤال الرئي

االضطراب واالنتقال الديمقراطي في العـراق ،       

وكما  . سيتمكن السيستاني من تعيين خليفة له     

تقليدياً ، تتجنب المرجعية    ، مهدي خليجي أوضح  

تعيين خليفـة طالمـا إنهـا مـستمرة بتحمـل           

وذلك بسبب إحتمال وقوع الخليفة في ، المسؤولية

قوى اهللا بعد   الخطأ أو يظهر نقص في الورع وت      

 كما إن إختيار خليفـة قـد        .) ٣٨(المرجع نفسه   
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يخلق عداوة بين المرشحين المتنافـسين ، ممـا         

إن عملية اإلسـتخالف    . يخلق مشاكل للمجتمع    

ستكون قـضية تحـٍد ، قـد يـستوجب علـى            

السيستاني أن يدخل فيها بجديـة بالمـستقبل         

 ، وأياَ من كان الخليفة ، على أية حال ،           القريب

ه بالتأكيد سـيواجه مـسؤوليات مـشابهة        فإن

لمسؤوليات السيستاني وربما بـداعمين أقـل       

   .وسلطة دينية أضعف 

  السيستاني الشاب 
بغض النظر عن من سـيكون الخليفـة ، فـإن           

الشخص الذي سيستمر بإدارة مركز السيـستاني       

في النجف بعد وفاته قد يكـون محمـد رضـا           

وثـوق بـه    السيستاني ، أكبر أوالده والوكيل الم     

 في بداية أربعيناته ، كانت      .عند أية اهللا العظمى     

 مـن   األكثر قدرةً وتمكناً  سمعة محمد رضا بأنه     

، في النجف . جميع ممثلي السيستاني في العراق      

 إحترام كبير بين زعمـاء العـشائر      حافظ على   

المحلية والزعماء السياسيين الشيعة وهو علـى       

يتمتـع   . الـذكاء واللباقـة   درجة عالية مـن     

 منـذ   بمعظم ما تمتع به والده    السيستاني الشاب   

إنه رجل سالمة فـي دينـه وتقـوى          : ٢٠٠٣

وحكمة في توجيه الشعب العراقي ووحدته تجاه       

  . األعداء المحليين واألجانب 

وعلى الرغم من إن سلطته ستكون الثانية بعـد         

أية خليفة يخلف والده ، فإن السيستاني الـشاب         

 رئيسياً في تنظـيم وإدارة      يتوقع أن يلعب دوراً   

 . مركز السيستاني في النجف بعد وفـاة والـده        

وعلى األغلب ، سيستمر محمد رضا بمسؤولية       

ــة  ــسة الديني ــة للمؤس ــروة المتراكم إدارة الث

إذا ما مرض والده بشكل خطيـر ،         . للسيستاني

فإن محمد رضا قد يكون الوحيد من بين القـادة          

الحلول الـسياسية   الشيعة الذي يستطيع أن يقدم      

في الوقت الحاضر ، يسيطر     .  للمشاكل العراقية 

محمد رضا سيطرة تامة على شؤون والده فـي         

لقد حافظ علـى ظهـور قليـل         . مركز النجف 

 ضـد   توسيع والءات العـشائر   ونشاط عاٍل في    

التهديدات المحتملـة مـن المجـاميع الـشيعية         

  . المتطرفة 

صدريين من غير المحتمل أن ال    على أية حال ،     

سيستسلمون لمحمد رضا كما كانوا للسيستاني      

ومن المحتمل جداً بعد وفـاة       . ٢٠٠٤منذ آب   

القادة المحليون  السيستاني أن أتباع ، خصوصاً      

 الذين أصبحوا يتمتعون    لميليشيا جيش المهـدي   

 منـذ   الـصدر، باالستقالل بشكل متزايـد عـن       

قد يحاولون إما    ،   ٢٠٠٥إنتخابات كانون األول    

ولكـن هـذا     . إبن السيستاني أو إغتياله   طرد  

 منظمة بدر السيناريو سيعتمد أيضاً على رد فعل       

التابعة للمجلس األعلى اإلسالمي العراق تجـاه       

مثل هذا الموقف ، إذا ما حـدثت مـشكلة فـي            

السيطرة على  إذا ما حاول الصدريون     . الخالفة  

فـإن   . ٢٠٠٤ كما فعلوا في صيف عام       النجف

سيدعم محمد رضا على أغلب     المجلس األعلى   

 مواجهات دمويـة  سيؤدي هذا إلى     . االحتماالت

بين الصدريين والمجلس األعلى فـي مراكـز        

  .المحافظات في جنوب العراق 

  اإلستنتاجات والتوصيات 
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معهد الواليات المتحـدة    في محاضرة عامة في     

 ، وصـف النـاطق      ٢٠٠٥ في تمـوز     للسالم

 عن   سينور دانالرسمي لسلطة التحالف المؤقت     

 خالل فترة مـا     ظاهرة السيستاني حيرته بشأن   

في تلك األيام كنا نحاول دومـاً       :  " بعد الحرب   

 توتوأن نفهم ما إذا كان السيستاني رئيس أساقفة         

 سـينور فشل   وما تسبب في    " أو آية اهللا خميني   

وبعض أعضاء سلطة التحالف المؤقت ، الـذين        

خ وثقافـة   يفتقدون المعرفة الجدية بتاري   كانوا  

 ، هو أن يدركوا إن السيستاني       الحياة في العراق  

لم يكن توتو و ال خمينـي ؛ وبـشكل واضـح            

ولتقييمه وفهـم دوره    . السيستاني هو السيستاني    

في سياسة العراق ، على المرء أن يفهـم آراءه          

بالتقليد الديني المتميز    وأفكاره وأعماله بربطها    

 وفق الـسياق    الذي ينتمي إليه ، وأن ينظر إليها      

إن معرفة تاريخ    . التاريخي اإليراني والعراقي  

العراق وخصوصاً تقليـده الـديني قـد ينقـذ          

المسؤولين األمريكان من العديد من الخطـوات       

الخاطئة والعثرات التي يمكن تجنبها ، بـضمنها        

الفشل في تصميم خطة شاملة إلدخال السيستاني       

   . في العملية السياسية العراقية

 واشنطن قد فعلت فعالً حـسناً إذا مـا          ستكون

إحترمت وجهات نظر ولي نصر التي طرحهـا        

 ناقش    . في فصلية واشنطن   ٢٠٠٤صيف عام   

 وتمـرد قـوى     إنبعاث المسلمين الشيعة    نصر

  ٢٠٠٣الميليشيات السنية بعد سقوط صدام عام       

تتجنـب حكومـة    " لقد إقترح نصر بحكمة أن      

شيعة العـراق   الواليات المتحدة المواجهة مع     

بعد عامين ، إسـتمر     . ) ٣٩(" واألهم، السيستاني 

رأي نصر في إثبات حضوره وإستمر السيستاني     

بالسيطرة القوية على الكتل األكثر أهمية فـي        

العديد من الجمعيات المدنية     : بناء الديمقراطية 

و زعماء العشائر واألحزاب السياسية و المناطق  

 بعض الصدريين   حتى بين . الجنوبية من البالد    

 فـي   وحزب الفـضيلة   ليعقوبيوأتباع آية اهللا ا   

يمسك بدرجة عالية من    البصرة، فإن السيستاني    

  . السلطة 

إن إهمال السيستاني ، كما فعل بريمر وسـلطة         

 ، هو فـشل     ٢٠٠٣التحالف المؤقت في صيف     

في إدراك السلطة الروحية المتجـذّرة والتـأثير        

المستوى المحلي  التاريخي للمؤسسة الدينية على     

العالقـة  . في عراق ما بعد صدام في العـراق       

األكثر تأثيراً فـي دمقرطـة      بالشخصية الدينية   

ومحاولـة  .  بشكل حرج    متغيرة ستكون   العراق

بناء عراق جديد من دون مشاركة أو تدخل آية         

اهللا السيستاني ورجال الـدين اآلخـرين علـى         

يـد  المستوى المحلي لن يكون واقعياً إلى حٍد بع       

   .وبالتأكيد غير حكيم

ولكن االعتماد كثيراً على السيـستاني كوسـيط        

لقـد حـافظ    ، وصانع سالم خطأ كبيراَ أيـضاً     

السيستاني على سلطة تقليدية كبيـرة ، ولكـن         

سلطته محدودة بسبب الوضع الـسياسي علـى        

األرض ، الذي أصـبح غيـر مؤكـداً بـسبب           

التـأثير الحـالي     . التوترات الطائفية الحاليـة   

أصبح للسيستاني في العراق ، بناءاَ على ذلك ،         

لقد بقي شخصاً رئيسياً ذي شبكة مالية        . غامضاً
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ودينية ضخمة ، ولكن هذا التأثير يواجه تحـدياً         

متزايداً نتيجة للتوترات الطائفية وتصاعد نجـم       

قادة دينيون من ذوي المرتبة األقل ، مثل الصدر 

جتمعاتهم الذين يبحثون عن الشهرة لنفسهم في م      

  . الطائفية 

إذن كيف تستطيع بغـداد والواليـات المتحـدة         

  التعامل بفاعلية أكثر مع السيستاني ؟ 

اوالً ، على بغداد وواشنطن أن تدركا أنه مـالم          

تنحسر الحرب الطائفية ، فمن غير المحتمل أن        

السيستاني يستطيع أن يستعيد سـلطته التـي        

يحافظ وبالوقت الذي الزال     . ٢٠٠٦كانت قبل   

فيه على سلطة هائلـة علـى الـشيعة ، فـإن            

السيستاني سيكون غير قـادراَ علـى توسـيع         

  بناء مجتمـع مـدني       ةمؤسسته الدينية ومساعد  

حيوي في جنـوب العـراق وسـط الهجمـات          

المضادة للشيعة، التي تنفـذها الـسلفية الـسنية         

. والمنافسات بين مجموعات الميليشيات الشيعية      

مة المركزية مـن تحقيـق      وعندما تتمكن الحكو  

سيطرتها على المناطق الحـضرية الرئيـسية ،        

عندها فقط يستطيع السيستاني إستعادة سـلطته        

التقليدية والمحافظة على تماسك االئتالف الشيعي 

تدعم الواليات المتحدة بنـاء جيـشاَ        . السياسي

عراقياَ قوياَ ، لذلك ، وبصورة مباشرة سـيرتبط       

  . السيستانيهذا االمر بتعزيز سلطة 

ثانياً ، من األمـور األساسـية فـي العمليـة           

الدستورية، أن يلعب السيستاني دوراً رئيـسياً       

في التغلب على التوترات الطائفية في الحكومة       

األشهر التي تسبق تعـديل الدسـتور        . العراقية

 ، خصوصاً بعد التعديالت التي      ستكون حاسمة 

ـ         ا سيوصى بها ، والتي ينبغي أن يصادق عليه

وحيث إن الواليات المتحدة قـد      . بإستفتاء آخر   

 منـذ أن    فقدت التأثير على الحكومة العراقيـة     

 للسلطة ، وحيث إن الصدريين قد       المالكيصعد  

 وخـصوصاً   – في ظل حكمه     تعاظمت شعبيتهم 

 ٢٠٠٧ نيسان   ١٦منذ إنسحابهم من البرلمان في      

فسيــصبح األمــر حاســماً أكثــر إلدخــال  –

ة التفاوض لربط الجـسور     السيستاني في عملي  

يستطيع السيستاني أن يلعب دوراً لرجٍل  . بينهم

تحقيق تسوية بين الفئات السياسية بشأن       يريد

ملفات مثل إجتثاث البعث وإعادة توزيع الثورة       

  . النفطية 

النمط الطائفي من   لقد كان لموقفه المشرف ضد      

 ترحيباً من قبل العديد من الـوطنيين        الفيدرالية

 . تقسيم بلدهم قيين الذين كانوا يخشون من      العرا

كما شجع تدخّله أيضاً ، السنّة علـى مـشاركةٍٍ          

 –لكسر الهيمنة الكرديـة     سياسية أعظم كوسيلة    

ولكن إذا مـا     . الشيعية على الحكومة العراقية   

األجنـدات  فشلت المفاوضات الدستورية بسبب     

المجلس  التي تروجها مجموعات مثل      الطائفية،

 ، فإن الديمقراطية في العراق قد تصاب        األعلى

بضربة رئيسية وقد تتوسع التوترات مع تهميش       

   . أعظم للسنة

على الواليات المتحدة أن تكون واقعيـة       ثالثاً ،   

في تقييمها لما تتوقعه من السيستاني ، وعليها أن         

تدرك إن مصالح واشنطن ال يمكـن أن تتفـق          

علـى  كمـا إن    .  تماماً مع مصالح السيـستاني    
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الواليات المتحـدة أن ال تعتمـد كثيـراً علـى           

السيستاني كصانع للـسالم لخدمـة المـصالح        

على الواليات   . األمريكية في العراق والمنطقة   

ــار  المتحــدة ، خــصوصاً ، أن تتجنــب إعتب

السيستاني حليفاً يستطيع فعالً مـساعدة الجـيش      

األمريكي في حالة إنتفاضة الشيعة ضد االحتالل       

السيستاني ليس كما ورد في كـالم       .  األمريكي

مؤيــد "المــسؤولين األمريكــان رجــل ديــن 

آيـة  ،  "ضد األمريكان "كما إنه ليس    " لألمريكان

اهللا يشكك كثيراً في كل القوات األجنبية علـى         

األراضــي اإلســالمية ، ســواء كانــت فــي 

على األغلـب ،   . أفغانستان، العراق ، أو لبنان   

ريكـي إحـتالالً    يرى السيستاني ، الحضور األم    

ويعتقد أنه ليس لألمريكان الشرعية األخالقيـة       

وكمـا   . والسياسية إلبقاء قطعاتهم في العراق    

لوحظ سابقاً ، فقد إنتقل من الهدوء التقليـدي ،          

الذي يسود المؤسسة الدينية الى التحدي، وأحياناً       

مقاومة االحتالل األمريكي ، خصوصاً إذا كـان       

للخطر عالقات العقـد    يعّرض  مثل هذا االحتالل    

 بين المؤمنين المسلمين في البلـدان       االجتماعي

دعـوة السيـستاني إلـى إنـسحاب        . اإلسالمية

الواليات المتحدة من العراق قد ال يكون منهـا         

  . مفر ، وعلى واشنطن أن ال تهمل طلباته 

وأخيراً ، بدالً من إعتبار سياسة العـراق بعـد          

طية ليبراليـة   النظام البعثي فرصةً لخلق ديمقرا    

تستطيع أن تكون نموذجـاً للـشرق األوسـط         

على الواليات المتحدة أن تتوقع الظهور      ،  الكبير

 مع إنهـا    –" ما بعد الحرية  "المحتمل لديمقراطية   

، لكنها  " حرية سيئة "ليست بالضرورة أن تكون     

قد ال تكون متعاطفة مـع مـصالح الواليـات          

 قد  حررةالديمقراطية المت .  المتحدة في المنطقة  

ينظر إليها كخيار مثالي للعراق من قبل العديـد         

ولكــن فــي الواقــع، مـن صــناع القــرار ،  

 قد تتطور لتـصبح شـيئاَ       الديمقراطية العراقية 

يختلف تماماً عما توقعتـه الواليـات المتحـدة،         

عندما غـزت الـبالد بقـصد جعلـه نموذجـاً           

للديمقراطية التحررية للشرق األوسط لكي تنقل      

إلى  . سياسي الجديد الى جيران العراق    النظام ال 

حٍد بعيد، يمكن وصـف ديمقراطيـة العـراق         

الجديدة بالمجتمعية الهجينة والنظام التحّرري،     

  : قد يقدم المميزات الثالثة اآلتية 

 تختلـف   ممارسات للمواطنة والمحاسـبية      . أ

عما يمارس في الغـرب مـن الديمقراطيـة ،          

ممثلـين  خالل  بضمنها ممارسة المحاسبية من     

 المؤسسات الدينية  ، وخصوصاً    غير حكوميين 

  . التي تقودها السلطة الدينية 

 فـي تـشكيل     لعب اإلسالم لدور مهيمن      . ب

  . الحكومة من خالل التركيبة الحزبية السياسية 

عدائيـة  تعزيز دولة الديمقراطية قد تكـون       . ج

 ، خصوصاً لدول    بالفعل لدول ديمقراطية أخرى   

  . يا والواليات المتحدة مثل بريطان

مثالياً ، الشكل الديمقراطي لما بعـد التحـرر ال     

كـل  يتضمن حماية الحرية الدينية فقط، ولكـن        

الحريات الحديثة والحقوق المدنية ، فضالً عن       

مـن أجـل    ،  الحق ذاته من الحكومة المدنيـة     
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جهـود  . الوقوف مقابل االتجاهـات المطلقـة       

يمقراطيـة  السيستاني إلدخـال الـدين فـي الد       

الدستورية العراقية ، ال ينبغي أن ينظـر إليهـا          

أو إنهـا مناهـضة     (على إنهـا أمـٌر سـلبي        

ولكنها عرٌض إلحتمال خلق نظام     ) للديمقراطية

ديمقراطي جديد يختلف بشكل بسيط عن النظـام   

. الديمقراطي المعروف في الواليات المتحـدة       

هذا النظام الديمقراطي الجديد ، على األغلب ال        

يتضمن أية هيمنة للعلمانيين ، خصوصاً وجـود        

 ،  حزب سياسي علماني رئيسي فـي الحكومـة       

ـ       ى ولكن الممارسات الديمقراطية للوصـول ال

 ، والمنافـسة    ة والمحاسـبية والـشفافي    السلطة

  . والمشاركة أمر سليم 

 ، كما تفهـم     الديمقراطية التحررية بإختصار ،   

ال وتمارس بحسها الفيدرالي األمريكـي ، قـد         

 بـه كـل     مقياساً تقاس تكون  ) وربما ال يجب  (

أنواع الديمقراطيات األخرى ، خصوصاً الحالة      

مع هذا على الواليـات المتحـدة أن        . العراقية  

تعمل كل ما في وسعها لتهدئة ودعم الحكومـة         

العراقية الجديدة ومجتمعها المدني ، مع هـدف        

الحفاظ على مبدأ المحاسبة والمسؤولية المثاليـة       

سيادة الشعبية الذي شـاع فـي كـل أنـواع         وال

   . الديمقراطيات

البناء الديمقراطي هـو فـن تبنـي اإلحـساس          

بالمسؤولية ، تدعمه دولة قوية تستطيع تـوفير        

تتطلب الدمقرطـة   . األمن والسالمة لمواطنيها    

تشكيل المجتمع السياسي الـذي يـشعر أفـراده       

هو المؤسسات التي    بإنتمائهم إلى جسم جماعي،     

ثل وتسمح لهم بحكم أنفسهم عبـر الوسـائل         تم

  . الشرعية والشفافية 

، نجد إن العراق يفتقر إلى      وعند نقطة االتصال هذه     

كل من دولة ديمقراطية شرعية بالكامل ومؤسسات       

 ؛ كما يفتقر إلى إحساس التـضامن        سياسية شفافة 

الديمقراطي ، الذي صار يستبدل وبـشكل متزايـد         

لميليشيات الطائفية، خصوصاً   بالقبلية واإلقليمية وا  

 ، كما يفتقد دولة     في المناطق الشيعية جنوب العراق    

 ، وتعتمـد    مستقلة عن العسكرية األمريكية   عراقية  

دولة تستطيع  : ذاتياً وبشفافية على الشعب العراقي      

الحكم خارج فقاعة المنطقـة الخـضراء وتقاتـل         

   .هجمات المتمردين بدون مساعدة القوات األمريكية

في هذه البيئة ، على الرغم من ذلك ، فإن آية اهللا            

من المحتمـل   ، العظمى وشبكته االجتماعية الدينية     

أن يستمروا في كونهما قوة معتدلة لتتوسـط فـي          

 .التوترات الطائفية الحالية والمنافسات داخل الشيعة  

إن الدعم المخلـص للسيـستاني، لـسيادة الـشعب          

 الـسياسات   وحكومة عراقية موحـدة بعيـداً عـن       

، قد تكون واحدة من العوامل البالغة األهمية        الطائفية

للترويج للديمقراطية واالستقرار في بلٍد يبـدو أنـه         

ال يمكـن    ،   حرب أهلية واسـعة   ينزلق ببساطة الى    

للعراق أن يبقى موحداً بواسطة الجـيش العراقـي         

والقوة البوليسية ، حتى مع الـدعم الكامـل مـن           

 ما يحتاجه العراق هـو نظـام     .القوات األمريكيـة  

سياسي متكـون مـن ممثلـين مـن ذوي العقليـة            

الديمقراطية مخلصين للنظام الـديمقراطي الجديـد،       

. يضم كافة المجاميع العرقية والطائفيـة فـي البلـد         

ينصح صناع القرار بعدم تقليل دور آية اهللا العظمى         

  .السيستاني في مسعاهم لهذا العراق الجديد 
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  المالحظات 
، في محاولة إلعادة تعريف الدولة العراقية مـن ناحيـة           أجندة سياسية إسالمية  لم يقدم الصدريون    . ١ 

الرؤى العصرية للسلطة فحسب، ولكن عبئوا حركة أساسية تتألف من الشبان الشيعة المحـرومين مـن                

يتهم األيديولوجيـة  حقوقهم بدءوا باالستشهاد وأثاروا المشاعر المعادية لألمريكان ؛ فشاركوا شبكتهم وشعب       

لميليشيا تعتمـد علـى الـشعبية        قد يفيد لتصوير المد المتزايد       ٢٠٠٣بين العديد من العراقيين منذ ربيع       

  . والدين في عراق ما بعد البعث 

قد يوصف كظاهرة حديثة يدخل الدين فيها المنطقة الـشعبية ليـستجوب            " دين عام أو شعبي   "تعبير  . ٢ 

لدينية الشخصية واالجتماعية من تغلغل اإلدارة الحكومية ، في العملية فاتحـاً            ويتنافس أو يحمي الرموز ا    

منطقة شعبية جديدة ذات إنعكاسات دينية وتعبئة شبكة التفاعل الديني ، ويكسر الفـصل العلمـاني                 بذلك  

يـان  ، األد جوز كازانوفـا   ، راجع    للدين الشعبي لدراسة شاملة   " . السياسة"و  " الدين"الصارم بين أجواء    

  ) . ١٩٩٤جامعة شيكاغو ، مطبعة شيكاغو (الشعبية في العالم الحديث 

 فقط الـذين   الطائفة االثنا عشرية  في هذا التقرير يشير إلى      " الشيعة"مالم يذكر شيئاَ آخر ، فإن تعبير        . ٣ 

  . يمثلون الغالبية العظمى من سكان شيعة العراق 

 هذه ال يشارك فيها العديد من العرب السنة ، الذين يـرون             وفقاً لدراساتي الشكلية ، فإن وجهة النظر      . ٤ 

يلعب العنصر اإليراني دوراً رئيسياً فـي الرمـوز          . رجل دين طائفي من الجنسية اإليرانية     السيستاني  

  .  الشيعية في فترة ما بعد البعث –السنية 

   . ٢٠٠٥ مايس  ، قم ، إيران ،مرتضى منتظري الى المناقشات مع آية اهللا  إستناداً   .٥ 

   . ٢٠٠٦قم ، تموز ، في مركز السيستاني  إلى مناقشات مع طالب الحوزة العلمية  إستناداً    .٦ 

  . ينبغي مالحظة إن المسلمين السنة ، أيضاً يحترمون مرقد اإلمام علي بوصفه موقع مقدس رئيسي   .٧ 

بضمنهم ذوي المراتب   (لعديد من الممثلين    نتيجة لمثل هذه الشبكة الالمركزية للجمعيات المدنية فإن ا        . ٨ 

وهـذه مـشكلة    . ال يشاركون بالضرورة نفس وجهة النظر أو يوافقون على قرارات السيستاني            ) العالية

 . ٢٠٠٣وجهات نظر السيستاني بالنسبة لمواضيع سياسية معينـة منـذ           " واقعية"رئيسية في تقرير مدى     

" من الهدوء الى الميكافيليـة ؟     : لمتحدة والسياسة في العراق     السيستاني والواليات ا  "  ،   ريدر فيسر راجع  

   . ٦ – ٥) ٢٠٠٦ (٧٠٠ ، العدد المعهد النرويجي للشؤون الدولية

   ١١٤) : ٢٠٠٤إسالم ، : رقم (عبد الرحيم أغيغي باكشاشي ، فقيه راستيه    .٩

   . ٢٠٠٤ آذار ٣" كعاصمةآية اهللا العظمى يريد النجف : المسلمين الشيعة " ، ساندرو ماجستر   .١٠
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www.chiesa.espressonline.it/printdettaglio.jsp?id=7021&eng=y   

  ) ٢٠٠٧ شباط ، ١٤ ( 

". المـسلمين الـشيعة   "، راجع ماجستر ،      ٢٠٠٤الحساب التقديري لمصادر مالية ، السيستاني عام          .١١

السيـستاني  :  لمرجعية األخيـرة      "مهدي خليجي ألفضل دراسة حديثة عن نظام مالية السيستاني راجع         

 صـفحة ،    ٥١) ٢٠٠٦أيلول   (٥٩وجهة نظر سياسية رقم     " ونهاية السلطة الدينية التقليدية في التشيع       

 مليـون   ٧٠٠ مليـون دوالر و    ٥٠٠للسيستاني بين    طبقاً لخليجي ، الدخل السنوي       ١٠خصوصاً صفحة   

  " . ثالثة باليين دوالر وتقييم ثروته العالمية بحدود دوالر

  .   A19 ، ٢٠٠٤ آذار ١٩الواشنطن بوست " تفهم دور السيستاني" ، ولي نصر  .١٢

  . المستشفى هي ثاني أكثرالمشاريع أهمية في المنطقة    .١٣

.  يدفع أعلى راتب شهري لطلبة العلوم الدينيـة فـي قـم              لسيستاني ، ا  يعلى الخامنئ بعد آية اهللا      .١٤

 ١٠٠,٠٠٠شهرياً لطلبة الحوزة غير المتـزوجين و      )  دوالر تقريباً  ٧٧( تومان   ٧٠,٠٠٠السيستاني يدفع   

 دوالر  ١١٢( تومـان    ١٠٠,٠٠٠ومبلغ إضافي قـدره     . للطالب المتزوجين   )  دوالر تقريباً  ١١٢(تومان  

 ٢٥ إلى طالب حـوزة قـم        خامنئيوعلى أية حال ، يدفع آية اهللا        . طالب في نهاية العام     يدفع لل ) تقريباً

 ٧٠,٠٠٠ ، في النجف ، على أية حال ، طالب حوزة العراق يتـسلمون               السيستانيأكثر مما يدفعه     % 

ر ، الذي يدي  محمد رضا  تومان شهرياً من قبل إبن السيستاني ،         ١٠٠,٠٠٠تومان ومن لهم عائلة يدفع لهم       

  . ٢٠٠٦مقابلة المؤلف مع ممثل السيستاني ، قم ، ايران ، تموز . مركز النجف 

١٥.  www.holynajaf.net   

١٦.; www.basracity.net .  www.holykadhmia.net:   www.holykarbala.net  

         راجع . هذه المواقع تتضمن مراكز السيستاني في العديد من المدن بضمنهم بيروت ودمشق   .١٧
   www.sistani.org/html/far/main/index.php?page=9&lang=far&part=9.   

 مركز وقع آل البيتلم. بان اللذان يستعملهما المركز يقعان في كاليفورنيا في كندا و الحاس . ١٨

  المعلومات العالمي ، راجع
http://www.al-shia.com/html/eng/index.htm. 
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  " .السيستاني و الواليات المتحدة والسياسات في العراق"،   فيسرراجع      .١٩

 ISIM ١٧رقـم  ) ٢٠٠٦ربيع  : (٣٥ – ٣٤، " آية اهللا والديمقراطية في العراق"، جوان كولمقتبس من   .٢٠

Review .   

 كانون الثاني   ١٢نيويورك تايم ،    "االنتخابات المباشرة للجمعية العراقية يدفعها رجال الدين ،         " ،   إدورد ونج   .٢١

٢٠٠٤ ، A1 .   

: نيويورك (االحتالل األمريكي والجهد المفسد لجلب الديمقراطية الى العراق :  ، النصر المبدد الري دايموند  .٢٢

   . ٨٦ ،) ٢٠٠٥مكتبة التايمز 

مطبعة جامعـة   : NJبرنستون ، (الوصول إلى السلطة    :  ، الشيعة في العالم العربي المعاصر        إسحق نقاش   .٢٣

   . ٩، ) ٢٠٠٦ونستون ، 

   . ٢٠٠٦ تموز ، ١٨مقابلة المؤلف ، ممثل السيستاني ، قم ،    .٢٤

   . ١٤ – ١٣" السيستاني ، الواليات المتحدة والسياسات في العراق" ، فيسر  .٢٥

: نيويـورك   (الـصراع داخـل اإلسـالم ، كيـف سيـشكل المـستقبل              :  ، إنبعـاث الـشيعة       ولي نصر   .٢٦

W.W.Norton,2006 ( ،189   .  

، أحالم عامة، مركـز  " واشنطن كذلك: الشيعة العراقيون ، يصرون على الديمقراطية " ،  ألكسندر بيرنسون   .٢٧

  … ٢٠٠٣ تشرين الثاني ٣٠اإلعالم ، 

  راجع ٢٠٠٤/حزيران/١٠…" األكراد غاضبون: الرابح األكبر : السيستاني " ، ن كولجوا  .٢٨

        www.antiwar.com/cole/?articleid=2779.  
آية اهللا السيستاني ال يعترض :  ، إبراهيم الجعفري يقتبس عن السيستاني بشأن الدستور ٢٠٠٥آب ) ٥(في   .٢٩

   …الية إذا ما إختارها الشعب العراقي على عدم الموافقة على المبادئ الفيدر

الـشؤون  "الطاولة المستديرة،   : ماذا نفعل في العراق     " في مقالته    الري دايموند هذه النقطة ُأقترحت من قبل        .٣٠

   . ١٥٢ ، ٢٠٠٦آب / تموز . الخارجية 

   . ٢٠٠٥ آب ٨مقابلة المؤلف ، النجف ،   .٣١

لسبب قرر السيستاني أن يبقى على مسافة من االئتالف العراقي الموحد           كما وصفها ممثل للسيستاني ، لهذا ا        .٣٢

   . ٢٠٠٥في انتخابات كانون األول 

   . ٢٠٠٥ آب ، ٨مقابلة للمؤلف ، النجف ،   .٣٣
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 ، أصدر السيستاني بياناً يفضل فيه نزع سالح الميليشيات ، ولكنه لم يصدر فتوى رسـمية         ٢٠٠٦في مايس     .٣٤

  . أبداً 

 ٩الصدر يحث مواقف التيار الصدري بشأن الحكومة والبرلمان مع السيستاني، الـصباح،             " ،    الكعبي حسين  .٣٥

  … . ٢٠٠٧كانون الثاني 

   . ٢٠٠٥ آب ٨مقابلة للمؤلف ، النجف ،    .٣٦

   . ٢٠٠٦ تموز ١٧مقابلة للمؤلف ، قم ،    .٣٧

واشـنطن ، دي    (الدينية التقليدية لدى الـشيعة      السيستاني ونهاية السلطة    :  ، المرجعية األخيرة     مهدي خلجي   .٣٨

   . ١٨ . ٢٠٠٦معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى ، : سي 

 ٧ ، رقـم     ٢٧ الواشـنطن ، الجـزء          فصلية" . النتائج اإلقليمية إلنبعاث الشيعة في العراق     " ،   ولي نصر   .٣٩

)٢١) : ٢٠٠٤ .   

  مطبوعات ذات عالقة 
راجع اإلصدارات المتعلقـة بالديمقراطيـة       . معهد الواليات المتحدة للسالم    من   هناك عدداَ آخراَ من المطبوعات    

  .والعراق 

  :المواضيع األخيرة للمعهد تتضمن 

  ) .٢٠٠٧تقرير خاص ، آذار  (روبرت بريتوبقلم . فرق إعادة بناء المحافظات في العراق    -

  ) .٢٠٠٧ ، كانون الثاني تقرير خاص (فيب مارخارطة العراق السياسية الجديدة ، بقلم   -

  ) . ٢٠٠٧تقرير خاص تشرين األول  (ألن سكيوارتزسيناريوهات للتمرد في العراق ، بقلم   -

تقرير خاص،   (جوناثان مورو الدولة الفيدرالية العراقية وعملية التعديل الدستوري بقلم        : إمكانية ضعيفة للنجاح      -

  ) . ٢٠٠٦تموز 

  ) . ٢٠٠٦تقرير خاص ،  (فيب مارجدد؟ ماذا يريدون ؟ بقلم من هم القادة العراقيون ال  -

  ).٢٠٠٥تقرير خاص ، تشرين األول (أرك ديفزإستراتيجيات ترويج الديمقراطية في العراق بقلم   -
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