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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
، مجموعة األزمات الدوليـة   :  منشورة في موقع مركز أبحاث     ، إستراتيجية مهمة  دراسةل في هذا العدد ترجمة   

من أبحاث ودراسات إستراتيجية مهمة، تعتمد في جانـب         الذي له وزنه وإحترامه الدوليين، نظراَ لما يقوم به          

ي العالقة بالموضـوع    و وعلى التواصل القريب مع األشخاص ذ      واإلستطالع الميداني مهماَ منها على التحرك     

تأسيـسه فـي     والمراحل المختلفة التي مر بها منذ        في العراق  المجلس األعلى تتناول هذه الدراسة    . والحدث

عـدم  يشير البحث الى    .  بعد سقوط صدام   العب مهم في السلطة   ه وبرنامجه وتحوله الى      الى تغيير إسم   ايران

، ويوصي في خالصته التنفيذية وخاتمته      براغماتيته، ويشير كذلك الى     وجود أيديولوجية خاصة لدى المجلس    

  ) السلسلة من هذه١٦٣ا بأنه قد تمت ترجمة الخالصة التنفيذية لهذه الدراسة في العدد ننذكر ه(: بما يلي

 الذي يدعم وحدة البلـد فـي كـل المواقـف العامـة              حزب عراقي حقيقي  يضع خطوطاَ للحزب على أنه       -

 والتي أثبتت بأنها غيـر      التسع التخلي عن تأييده للمنطقة الشيعية الكبرى للمحافظات      والسياسات  الحقيقية مع     

 .متفق عليها كما وأججت الخالفات الطائفية

إيقاف إستخدام الحزب كأداة صاحبة االمتيـاز فـي قتالهـا ضـد             حدة األمريكية   يجب على الواليات المت    -

   مع عناصره وممارساته األكثر طائفيةلقطع الصالت، بل يجب عليها أن تضغط على الحزب الصدريين

 . والتي كثيراَ ما إستقطبت البلدإليقاف الخطابات الطائفيةيستحث ممثليهم  -

 .فرق الموتالتعذيب وممارسات  ، المعتقالت الغير قإنونيةين في إبعاد القادة العسكريين  المتورط -

 والتي تـسيطر عليهـا      وزارتي الداخلية والمالية   من قبل مؤسسات الدولة و بضمنها        الشفافية التامة دعم   -

 .وبشكل مؤثر

 الى يفتح الباب من خالل حماية الواليات المتحدة ودعمها، ربما منح السلطات الواسعة للمجلس األعلىإن  -

 .خصوصاَ حالما تبدأ القوات االمريكية باإلنسحاب، مشاركة ايرانية أكبر

 ، ما هي إالَ سياسة، تؤدي الـى نتـائج           كأداة لهزيمة الصدريين عسكرياَ   بدر  /إن إستخدام المجلس األعلى    -

 . متوطّنلصراع داخلي شيعي وخلق االسس وتؤدي الى إستقطاب المجتمع الشيعيعكسية 

وأفضل مـن   ، ، يعطي حظاَ أفضالَ لتوفيراالستقرار    بطيٍف أوسع من الناشطين   يات المتحدة   إن إلتزام الوال   -

 .بدعم شعبي والتي تتمتع إقصاء حركة، مثل الصدريين

تساعد المجلس األعلى على  التحرك، باإلتجاه بعيداَ عـن مطلبـه            يجب على الواليات المتحدة كذلك أن        -

 . كبير في الجنوبالملتهب بإقليم شيعي

، يجب أن تـشجع   هكذا براغماتية    ،لبراغماتيةتلك المجلس األعلى مما ال شك فيه، عالمات ظاهرة من ا          يم -

  .فرصة ليمحو بعضاَ من أكثر صفاته المثيرة للجدلحيث ستقدم للمجلس األعلى 

  :ولمن يرغب باإلطالع على النص األصلي، فهو موجود على الرابط التالي

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5284 
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  :ةدراسالفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذه 

يجب على الواليات المتحدة األمريكية إيقاف إستخدام ،   ومسؤول للمساعدة في تغيير شكل الحزب إلى عضو فاعل

الحزب كأداة صاحبة االمتياز في قتالها ضد الصدريين، بل يجب عليها أن تضغط على الحزب لقطع الصالت مع 

  عناصره وممارساته األكثر طائفية

 
، هذا ال يختلف كثيراَ عن غيره من األحزاب هو ب، بالرغم من إستمرار الحزب في تسلّم المساعدات المالية اإليرإنية 

  فكثيراَ من األحزاب أصبحت تنتفع من إستراتيجية طهرإن في الدعم الواسع والمتنوع

 
  الكثير من العراقيين يتوقعون  بأن الحزب له عالقات دافئة مع الواليات المتحدة حديثاَ

 
مع المجلس األعلى سوف يساعد على ترسيخ الحزب ما دامت الواليات المتحدة باقية في العراق فإن تحالفها 

  في بغداد ومعظم المحافظات الجنوبية، في حكم العراق وفي المؤسسات األمنية و المخابراتية 

 
ويبقى المتحدي الوحيد والحقيقي هو جيش المهدي الذي بالرغم من إعتماده الوحشية والدور الدموي في 

  ع بدعم عريض من قبل الجماهير الشيعيةالقيام بإعمال ثأر طائفية فإنه يتمت

 
إن  إطالق العنان للمجلس األعلى مع بدر ضد الصدريين سياسة خطرة والتي سوف تعمق اإلنقسامات 

  وهي تعطي للصدريين قاعدة شعبية أقوى، وهي نظرة قصيرة المدى ، الشيعية الداخلية 

 
  س األعلى بأن يتحرك بعيداَ عن ماضيه المثير للجدلإن الواليات المتحدة األمريكية تستطيع أن تساعد المجل

 
رعاية ايرإنية ، تأريخه عبارة عن مزيج فريد من نسب ديني شيعي مجسد بعائلة الحكيم النجفية االصل 

وفي اآلونة األخيرة ، إرتباك في التسعينيات من القرن الماضي ، وإستخدام من قبل نظام الخميني كأداة 

   المتحدة االمريكية بعد سقوط صدام التحالف مع الواليات

 
حتى مع كون نجاحه ، إن بروزه كعنصر فاعل ورئيسي في السياسة يعكس قابليته للتكيف والبراغماتية 

  والخلفية الفارسية له، وآفاق مستقبله أو مطامحه مقيدة بالمنشأ الطائفي و شخصية القيادة

 
، ى على أنه صنيعة ايرإنية تأسس الى حٍد ما للتنافس معه وإحتواءه ورغم إن قيادة الدعوة نظرت الى المجلس األعل

. فقد حافظت على عالقات رسمية مع المجلس األعلى ووضعت ممثلين في مجلس الشورى للمشاركة في صنع قراراته

 مسألة درجة  وتفرق شملها الى فصائل إختلفت فيما بينها حولتومن ناحية ثانية فإن الدعوة قد إنحرف، وفي النهاية 

  التقارب المرغوب بها من مضيفهم ايرإن
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       لقد سمح الدعم االيرإني لنجم المجلس األعلى باالرتفاع ، بينما قيادة الدعوة نكبت تحت الضغط االيرإني 

  وتفرق في مالذات ثانوية أخرى

 
ققا النجاح في التعايش فيما بينهم في لكن مع ذلك فإن الحزبين ح، لقد إستمر التنافس بين الدعوة والمجلس األعلى 

لعبت دور الشريك الثانوي للمجلس األعلى الممول والمدرب ، وهي األقل عنفاَ، الدعوة . عراق ما بعد صدام 

  والمسلّح بواسطة الراعي االيرإني

 
 بالثورة االسالمية إن نقص شرعية المجلس األعلى في عراق ما بعد الحرب ينبع من االفراط في هذا االرتباط الوثيق

  باالضافة الى والئه، إن لم يكن خضوعه الكامل وإلتزامه بأهداف الحرب االيرإنية

 
     بأن التشيع كان بدعة ، إن منشأ ودور المجلس األعلى، دعم الفكرة الموجودة أصالَ والمنتشرة بين الكثير 

  فارسية مضادة للعرب

 
ومدن الجنوب )  مختلطة من الشيعة وهم الغالبية والسنة والمسيحيين مدينة( حتى هذا اليوم، ،  سكان البصرة 

  االخرى يتهمون المجلس األعلى بتحويله الثورة ضد النظام المعتمدة على الجيش الى تمرد شيعي برعاية ايرإنية

 
من محاولته الغير ناتجة ، وحتى شعور بالخيانة ، اليوم يعيش المجلس األعلى على إرث إنعدام الثقة الشعبية الكبير 

  مسؤولة لسرقة الثورة الشعبية لمالئمة أهدافه الضيقة

 
فينا ، بون ، لندن ، بدأ المجلس األعلى التطلع بإتجاه الغرب، فأقام مكاتب تمثيلية في العواصم االوروبية مثل باريس 

  و برن وتحسس تجاه الواليات المتحدة

 
بينما قلّل من الروابط الحميمية بين الضيف ، جاه أكثر إستقاللية فإن المجلس األعلى يتحرك بإت، بخصوص ايرإن 

مقدماَ خطوط إتصال مع الغرب، والقدرة على االشارة الى أنه ال ، والمضيف، والتي حددت العالقة منذ إيجاد الحزب

  يرغب بأن يكون منبوذاَ 

 
        هلة إلستالم الدعم في صادق الكونغرس األمريكي على  المجلس األعلى كمجموعة مؤ، ١٩٩٨في عام 

  إطار قإنون تحرير العراق

 
كانوا يخشون بأن هناك إتفاقاَ بين الواليات المتحدة ، القوى االخرى في المعارضة، االسالميين وغير االسالميين 

  وصدام، يقبل بموجبه صدام بمطاليب المجتمع الدولي مقابل أن يسمح له بالبقاء في السلطة
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تعراض العسكري، أثار تحذير الواليات المتحدة المتشدد، بأن كل مقاتلي بدر المسلحين الذين سوف يعبرون إن االس

  الحدود سوف يعاملون على أنهم مقاتلين أعداء

 
  إن سمعة بدر كانت دائماَ مشوهة بسبب حقيقة أنها قد أسست في ايرإن

 
  ة بمساعدة أمريكيةبرهن المجلس األعلى بأنه أكثر المستعدين لركوب السلط

 
وهي تكاد ، لهذا فإن المجلس األعلى إضطر أن يجتاز مسلكاَ صعباَ ليؤكد إستقالليته عن ايرإن والواليات المتحدة 

تكون مهمة مستحيلة نظراَ لماضيه والموقف في العراق تحت االحتالل االمريكي، لكن أجزاءاَ كبيرة من المهمة فشلت 

  تحت التأثير االيرإني 

 
تبنّى المجلس األعلى عالنية الديمقراطية كطريقة للتقدم الى االمام، وضمنياَ لكي يتحرر من ، بعاد نفسه عن ايرإن إل

  تبنيه المبكر لنمط ايرإن في الحكومة الدينية

  
  كذلك كانت للمجلس األعلى إختالفات عميقة مع إدارة بوش حول من يجب عليه قيادة البالد

 
    يرغب بأن يخسر الشيعة مرة أخرى عن طريق فشلهم باالرتباط بالمحتلين االجانب إن المجلس األعلى لم 

  ودخولهم في اللعبة السياسية

 
إن القدرة الحالية للمجلس األعلى، هي ليست نتيجة للنشاطات التي جرى إختبارها في التنافس اإلنتخابي المفتوح، بل 

  التحالفات التكتيكية التي تصاغ على طول الطريقهي في زحفه الثابت نحو مؤسسات ما بعد الحرب و 

 
إستأجر المجلس األعلى مستشارين إعالميين و أرسل  أكثر شخصياته ظهوراَ و أكثرهم  صراحة ، في أثناء الحملة 

  في طائفيته مثل جالل الدين الصغير الى الجنوب ليحرك الجماهير

 
  لس األعلى الى السلطة صعود المج٢٠٠٥لقد أظهرت إنتخابات كانون الثاني 

 
أغلب هؤالء الضباط كانوا . الكثير من كبار ضباط الشرطة هم أعضاء في المجلس األعلى أو على االقل إدعوا ذلك 

  بعثيين و بعضهم كانوا كباراَ في الحزب وكانت لهم إرتباطات بالقيادة العليا

 
، ت يفهمون بأن تسجيلهم في قوات الشرطة الوطنية إن الطريقة الرئيسية للمجلس األعلى هي أن يجعل مقدمي الطلبا

  يخضع لموافقة المجلس األعلى
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  فإن السنة تم طردهم، عندما إخترق ضباط فيلق بدر القوات االمنية 

 
    كان هو السبب الذي ، كرئيس للوزراء ، إن عدم قدرة المجلس األعلى على فرض مرشحه عادل عبد المهدي 

  منع توغله في المؤسسات

 
تغيير االسم يوحي بتحول المجلس األعلى من مجموعة متمردة ذات قواعد في المنفى ومرتبطة بالثورة االسالمية في 

  ايرإن الى حزب ذي مسؤولية في حكومة العراق

  
  إن عدد أتباع السيستاني يكشف عن مدى منزلته وأهميته في العالم الشيعي

 
، وال تحوله الحاسم الى أيديولوجية جديدة ، وي بأيديولوجية قيادة ايرإن والذي يكشف عنه التصريح ليس إلتزامه الق

  لكن عدم وجود أية أيديولوجية له على االطالق

 
 ، وهي ٢٠٠٣ نتيجة شكلية لعملية بدأت منذ ٢٠٠٧لقد كان تحول المجلس األعلى في أيار ، في التحليل النهائي

وهذا يؤكد بأن المجلس األعلى . ، كونه يتقدم الى حقل سياسي جديدتعادل أكثر بقليل من إرتداء الحزب لزي مختلف

قاضياَ وقته ،  والحزب بفقدانه لاليديولوجية، يرغب بأن يتصل بجمهور أوسع - البعض يسميه إنتهازي - براغماتي 

  في مداهنة مرجعية النجف من أجل أن يبقى متناغماَ مع المشاعر الشعبية

 
  إرثاَ لعائلة الحكيم،  األعلى كان قد أعيق، بسبب كونه قد أصبح وبشكل أساسي فإن المجلس، وفي نفس الوقت

 
لقد رأى منتقدوا المجلس األعلى في المخطط، محاولة من أجل الحصول على  السلطة والثروة النفطية والتي ال يمكن 

  "برزاني الجنوب" وسيصبح الحكيم ، للحزب أن يكسبها من خالل إنتخابات وطنية واسعة 

 
  إن ثورة من الشيعة الساخطين من الطبقات المتواضعة هي ما يرغب المجلس األعلى بمنعها اآلن

 
فإن الثمن ، يرغب الصدريون في مواجهة المجلس األعلى، لكن يدركون بأنه ، ما دامت الواليات المتحدة تدعم الحزب

  تي اليوم الذي يغادر فيه االمريكانلهذا من االفضل لهم الحفاظ على أنفسهم حتى يأ، ربما سيكون غالياَ

 
أحد االسباب هي القوة االضافية التي قدمت . فإن عالقته مع الواليات المتحدة حساسة، بالنسبة الى المجلس األعلى

 كانت مصممة لخلق مجاالَ ٢٠٠٧إن خطة الواليات المتحدة االمنية في . الى الحزب في معركته مع الصدريين

  بالخصوص تنظيم القاعدة في العراق وجيش المهدي، عن طريق إخماد أكثر الناشطين عنفاَلالتفاقات السياسية 
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فإنه ال يسعه أن ، إذا كان ال بد للمجلس األعلى من أن يرضي الواليات المتحدة لكي يحصل على مساعدتها، مع ذلك 

   ايرإن- األقدم واألكثر أهمية-يبعد حليفه اآلخر

 
        وهي ربما تعتقد بأن المجلس ، ضعيفاَ نسبياَ ومسيطراَ عليه من قبل الشيعة، داَايرإن تفضل عراقاَ موح

  األعلى يستطيع إنجازذلك

 
 كورقة ضغط إستجابة لرغبتها في إبقاء القوات االمريكية منشغلة – كما هو جلي -ايرإن ربما تستخدم الصدريين

  يات المتحدةولكي تمنع المجلس األعلى من أن يصبح موالياَ للوال

 
، بينما نرى إن البواعث لعالقة ايران بالمجلس األعلى وإعتماده على كالَ، من ايرإن والواليات المتحدة واضحة نسبياَ

  فإنه ليس من الواضح للبعض سبب إختيار االدارة االمريكية لحزب الحكيم كشريك صاحب االمتياز

 
، إعتبار المجلس األعلى حزباَ معتدالَ ، هو إن الحزب محافظ ويمثلإن البواعث وراء وجهة نظر االدارة االمريكية، ب

وهي تدرك كذلك بأن الشيعة أكبر مجموعة . وبضمنها العناصر العلمانية، بشكل واسع، الشيعة من الطبقة الوسطى

  وتريد شريكاَ شيعياَ لبناء نظام جديد، في العراق

 
الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني ، يين الرئيسيينأصبح المجلس األعلى والحزبين الكرد، في الواقع 

الكردستاني، حجر الزاوية للتحالف المعتدل الجديد، والذي وضعته واشنطن في مواجهة توأم االخطار المتصورة، 

  لتنظيم القاعدة في العراق وجيش المهدي، وعليه علقت آمالها إلستقرار وحكم البالد 

 
الحزب ) من المحتمل على األقل(باالضافة ، راء نوري المالكي وحزبه حزب الدعوة يتضمن التحالف رئيس الوز

  االسالمي العراقي السني

 
، ال يمكنه أن يحقق الفوز وحده وحتى في قيادة االئتالف، يدرك المجلس األعلى بأنه في منافسة إنتخابية حرة وعادلة

  فإنه سوف يواجه تحدي صلب من الصدريين

 
إن منح السلطات الواسعة للمجلس األعلى من خالل حماية الواليات المتحدة ، على المدى الطويل، كعالوة على ذل

  خصوصاَ حالما تبدأ القوات االمريكية باإلنسحاب ، ودعمها، ربما يفتح الباب الى مشاركة ايرانية أكبر

 
كنتيجة . وتواجه تحدياَ من قبل الكثيرإن سيطرة المجلس األعلى على قوات الحكومة االمنية أبعد من أن تكون كاملة 

  لذلك فإنه ربما يبحث عن دعم ايراني أكبر في معركته من أجل السلطة 
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          إن النفوذ االيراني كان سابقاَ كبيراَ، لكن االحتضان العسكري لوكيل متعثر ربما يمتد بهذا النفوذ الى

  أبعد من هذا بكثير

 
بدر كأداة لهزيمة الصدريين عسكرياَ ، ما هي إالَ سياسة، تؤدي الى نتائج عكسية وتؤدي /علىإن إستخدام المجلس األ

  الى إستقطاب المجتمع الشيعي وخلق االسس لصراع داخلي شيعي متوطّن 

 
وأفضل من إقصاء حركة، ، إن إلتزام الواليات المتحدة بطيٍف أوسع من الناشطين، يعطي حظاَ أفضالَ لتوفيراالستقرار

  مثل الصدريين والتي تتمتع بدعم شعبي

 
يجب على الواليات المتحدة كذلك أن تساعد المجلس األعلى على  التحرك، باإلتجاه بعيداَ عن مطلبه الملتهب بإقليم 

  شيعي كبير في الجنوب

 
   ن على االغلب لك، للبلد كما تحمس له البعض" ناعم " فإنه ال يؤدي الى تقسيم ، اذا ما تم فرضه، لكن هكذا إقليم

  أخيراَ. الى تحطيمهسيؤدي 
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 ٧٠:تقرير الشرق األوسط رقم

دور : السياسة الـشيعية فـي العـراق        

  المجلس األعلى 

٢٠٠٧/ ١١/ ١٥   

  خالصة تنفيذية

غالباَ ما يساء تعريفه في وسائل اإلعالم  الغربيـة          

، على أنه الحزب الشيعي األكبـر فـي العـراق           

)   اإلسالمية في العـراق      المجلس األعلى للثورة  ( 

( SCIRI)     وهو بالتأكيد مـن أقـوى األحـزاب

وخصائصه المحـددة هـي     . الشيعية في العراق    

 وقيادته تنحدر من واحدة من العوائل       ;تنظيم قوي   

سياسـة واقعيـة    ، ) الحكـيم   ( النجفية القياديـة    

براغماتية مدهشة في ضوء الميـول والنزعـات        

ن التحـالف المـزدوج      ونوعاَ م  ;الطائفية الكبيرة   

والغير متالئم مع كـٍل مـن الواليـات المتحـدة           

ومنذ تأسيسه قبل حوالي ربـع      . األمريكية وإيرإن   

قرن إتخذ التنظيم مساراَ يتراوح من ميليشيا إيرإنية        

، والذي يتزعمه   ، بالوكالة إلى حزب عراقي حاكم    

 والذي تلقى ترحيباَ وتودداَ مـن       عبد العزيز الحكيم  

واليـوم التنظـيم    .  البيت األبـيض     قبل بوش في  

منخرط  في منافسة عنيفة مـع منافـسه الـشيعي           

 مقتدى الـصدر  الحركة المنقادة من قبل     ، الرئيسي  

. والتي من الممكن أن تحـدد مـستقبل العـراق           

للمساعدة في تغيير شكل الحزب إلى عضو فاعـل         

يجب على الواليات المتحدة األمريكية     ،  ومسؤول  

الحزب كأداة صاحبة االمتياز فـي      إيقاف إستخدام   

قتالها ضد الصدريين، بل يجب عليها أن تـضغط         

على الحـزب لقطـع الـصالت مـع عناصـره           

  .وممارساته األكثر طائفية 

إن لم نقـل العدائيـة    ، وكنتيجة لعدم الثقة الواسعة     

والتي واجهها المجلس األعلى للثـورة      ،  المفتوحة  

المهجر فـي   اإلسالمية في العراق بعد عودته من       

أصبحت مهمتـه فـي      ، ٢٠٠٣إيرإن بعد نيسإن    

السياسية في بغداد والدينيـة فـي       ( تحصيل القوة   

هي أوالَ وبصورة رئيسية أخذت شـكل       ) النجف  

ولقد بذل جهـوداَ    . البحث عن االستقامة األخالقية     

، شاقة لكي يبتعد عن راعيه األول والدائم إيـرإن          

ناء تحالفـات   ب، تبرئة ساحته من ماضيه المحرج      

، إعإلن إيمانه بأهمية وحـدة العـراق        ، سياسية  

وبعـد تـدهور    ، الحفاظ على مظهـر الحكومـة       

إستخدام جهاز الدولة األمنـي لحمايـة       ، الظروف  

بـالرغم  . المجتمع الشيعي من هجمات المتمردين      

من إستمرار الحزب في تسلّم المساعدات الماليـة        

 عن غيره من    هو بهذا ال يختلف كثيراَ    ، اإليرإنية  

فكثيراَ من األحزاب أصبحت تنتفع من      ، األحزاب  

  .  طهرإن في الدعم الواسع والمتنوع ةإستراتيجي

 أزال الحزب كلمة الثورة من إسمه       ٢٠٠٧في عام   

أو ) المجلس األعلى اإلسالمي العراقـي      ( فأصبح  

( ISCI)    أيـام  وهو بذلك يوحي أو يؤكـد بـأن

ما لمح الحزب بأنه    ك . المقاومة المسلحة قد ذهبت   

أسقط إلتـصاقه بـسمة إيـرإن المميـزة وهـي           

الثيوقراطية أو حكومة رجال الدين وغير والءه من 

علـي  الزعيم الروحي األعلى في طهرإن آية اهللا        

 إلى مرجع الديني الشيعي األعلى وهو آية        خامنئي

  .  في النجف علي السيستإنياهللا العظمى 

ثيراَ في تحقيـق    إذا كان المجلس األعلى قد فشل ك      

فالسبب إن الحزب لم يـنجح      ، االستقامة األخالقية   

وبدرجة كبيرة في االبتعاد عن ماضيه كمجموعات       

ذات أصول إيرإنية من المنفى ومع أجندات طائفية        

لقد إدعى المجلس   .  قوية   اضيقة ومدعومة بميليشي  
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بأنـه قـد تـم      ، األعلى اإلسالمي العراقي مبرراَ   

جابة للنظام االستبدادي فـي     تأسيسه وتشجيعه إست  

العراق وجرائمه لكن آرائه صيغت خالل السنوات       

وفيهـا كـان    ،  القاسية للحرب العراقية اإليرإنيـة    

 التابعة له قد قاتلوا إلى جانب       وميليشيا بدر الحزب  

هذه اآلراء كانت بطيئة التغييـر      ، القوات اإليرإنية   

جعل من المتوقع أن يبقى المجلس األعلى يوجـه         

ن قبل أيٍد أجنبية قد قيدت طموحه حتى مع زرع          م

  .الحزب جذوره في تربة عراقية 

دعوة الحكيم إلنشاء منطقة شـيعية كبـرى فـي          

المحافظات التسع الجنوبية أثار معارضة واسـعة        

الكثير من   . بضمنهم  حتى من األوساط  الشيعية      

العراقيين يتوقعون  بأن الحزب له عالقات دافئـة         

ونتيجـة لهـذا فـإن       .  المتحدة حديثاَ    مع الواليات 

عالوة على   . بشعبية ضئيلة المجلس األعلى يتمتع    

ذلك فإن الحزب ممكن أن يواجه أزمـة متوقعـة          

 عبد العزيز الحكـيم   حول زعامة الحزب حيث إن      

بسبب المرض المهلك بدا تـدريجياَ يختفـي مـن          

و إن إبنه عمار من المحتمل أن يكـون         ، المسرح  

  .الخبرة ليحل مكانه يافع وقليل 

نتيجـة لإلنـدفاع      . يبقى الحزب كونه قوة هائلة    

إنه من المفيد توحيد الجهود لقمع ليس       ،  األمريكي  

القاعدة في العراق فحسب، وإنما المنافس الرئيسي       

مـا دامـت    . ) جيش المهـدي    ( للمجلس األعلى   

الواليات المتحدة باقية في العراق فإن تحالفها مـع         

لى سوف يساعد على ترسيخ الحزب      المجلس األع 

في حكم العـراق وفـي المؤسـسات األمنيـة و           

فـي بغـداد ومعظـم المحافظـات        ، المخابراتية  

ويبقى المتحدي الوحيد والحقيقـي هـو        . الجنوبية

 بالرغم من إعتماده الوحـشية      ي الذ جيش المهدي 

والدور الدموي في القيام بإعمال ثأر طائفية فإنـه         

 .  قبل الجماهير الـشيعية    يتمتع بدعم عريض من   

 بـين   صراع طبقي والمنافسة بينهم اآلن تأخذ شكل      

 في بغـداد والمـدن المقدسـة        تجار الشيعة نخبة    

ــى   ــالمجلس األعل ــةَ ب ــاَ ( متمثل ــذلك ديني وك

   . طبقات شيعية شعبيةمع ) بالسيستإني  

هذا الصراع أكثـر مـن الـصراع الطـائفي أو           

 القاعـدة فـي     المواجهة بين شيوخ األنبار ومقاتلي    

 .  إنه من المحتمل أن يشكل مستقبل البلد، العراق 

السيناريو األكثر واقعية هو صراع طويـل األمـد        

للقوة بين هاتين الحركتين، من المحتمل  أن تمتاز         

بتحالفات مؤقتة بين القوى مثل الموجودة في الوقت        

   .الحاضر

إن الواليات المتحدة قد دعمت المجلس األعلـى         

وهـذه مقـامرة     . مل في هذه المنافـسة    بشكل كا 

إن  إطالق العنان للمجلس األعلى مع بدر         . خطرة

ضد الصدريين سياسة خطرة والتي سوف تعمـق        

وهي نظرة قـصيرة    ، اإلنقسامات الشيعية الداخلية    

وهي تعطي للـصدريين قاعـدة شـعبية        ، المدى  

فإن الواليات المتحدة يجب    ، بدالَ من ذلك     . أقوى

 بـين   مـد اليـدين بالتـساوي     طريقـة   أن تتبنى   

بينما تضغط على المجلـس األعلـى       ، الحركات  

إن الواليـات المتحـدة      . صياغة سلوكياته  إلعادة

األمريكية تستطيع أن تساعد المجلس األعلى بـأن        

ولديـه   ، يتحرك بعيداَ عن ماضيه المثير للجـدل      

. إهتمام أكثر في ترسيخ الحزب في النظام الحالي         

لكلي للمجلس األعلـى  إلـى حـزب         إن التحول ا  

مـن الممكـن أن     ، مسؤول وغير طائفي  ، سياسي  

. يساهم مساهمة فعالة في إعادة إعمـار العـراق          

   :بالتحديد يجب على المجلس األعلى 
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حزب عراقـي    يضع خطوطاَ للحزب على أنه       -

 الذي يدعم وحدة البلد في كـل المواقـف          حقيقي

ي عن تأييده   العامة والسياسات  الحقيقية مع التخل     

للمنطقة الشيعية الكبرى للمحافظات التسع والتـي       

أثبتت بأنها غير متفق عليها كما وأججت الخالفات      

  .الطائفية 

 الخطابـات الطائفيـة    إليقاف  يستحث ممثليهم     -

 . والتي كثيراَ ما إستقطبت البلد 

  إبعاد القـادة العـسكريين  المتـورطين فـي            -

التعـذيب وممارسـات     ، المعتقالت الغير قإنونية  

   .فرق الموت

 من قبل مؤسسات الدولة و الشفافية التامة دعم  -

بضمنها وزارتي الداخلية والمالية والتي تـسيطر       

باإلضـافة الـى الجـيش      ، عليها وبشكل مـؤثر   

والشرطة و الخدمات األمنية األخرى و الوكاالت       

  .المخابراتية 

  ٢٠٠٧ /تشرين الثاني /١٥  - لبروكس/ إسطنبول/ بغداد 

  )١(٢٠٠٣ قبل SCIRI المجلس األعلى -١

إن والدته الخاصة ومهامه الالحقة باالضافة الـى        

يجب : فكره االيديولوجي و وجهة نظره السياسية       

أن ينظر إليها على خلفية االضطراب الـذي فـي          

تطور السياسة الشيعية بعد يقظتهـا عقـب        : البلد  

مية صعود القو  ، ١٩٥٨إنهيار النظام الملكي عام     

العقوبات الدوليـة   ، الحرب مع العراق    ، العربية  

وأخيراَ الهزيمة القاسية للنظـام البعثـي بواسـطة       

إن تأريخه عبارة عـن مـزيج       . الواليات المتحدة   

فريد من نسب ديني شيعي مجسد بعائلـة الحكـيم          

رعاية ايرإنية وإستخدام من قبـل      ،  النجفية االصل 

لتسعينيات مـن   إرتباك في ا   ، نظام الخميني كأداة  

وفي اآلونة األخيرة التحالف مـع      ، القرن الماضي   

إن  . الواليات المتحدة االمريكية بعد سقوط صدام     

بروزه كعنصر فاعل ورئيسي في السياسة يعكـس        

حتى مع كون نجاحه    ، قابليته للتكيف والبراغماتية    

وآفاق مستقبله أو مطامحه مقيدة بالمنشأ الطائفي و        

  .والخلفية الفارسية له ، شخصية القيادة

  التأسيس ) أ 

إن النشاط الشيعي قد تخلل أحزاب أخـرى مثـل          

والحـزب  ، )٢() في سـنواته المبكـرة      ( البعث  

الشيوعي العراقي لكن في جوهرهـا فـإن تلـك          

االحزاب هي أحزاب علمإنية والتي فتحت أبوابهـا    

أمام جميع الذين وافقوا للمساهمة في تحقيق وجهة        

فـإن  ، على النقيض من ذلـك      . ية  نظرهم السياس 

االحزاب الشيعية ذات االيديلوجية الدينية قد شكلت       

الى حد ما، كإستجابة لظهور مثل هذه الجماعـات         

العلمانية والمنافسة لها من أجل والء طبقة التجـار         

مستمدة الدعم واإللهام من رجل     ، والمثقفين الشيعة   

وفي الواقـع ال يمكـن لحركـة         . )٣(دين كبير   

سياسية شيعية أن تزدهر دون مباركة رجل ديـن         

حتى بعد  ، مرجع التقليد   ،  آية اهللا العظمى     -بارز

األكثـر تبجـيالَ مـن      ، أفضل من ذلك  ، أو، وفاته

   . )٤(مرجع التقليد المطلق ، بينهم 

 آية اهللا محمد بـاقر الـصدر      من االمثلة على ذلك     

مرجع التقليد في الخمسينيات من القرن الماضـي        

أول هـذه التجمعـات     ،  الدعوة االسالمي    لحزب

الزعيم الديني   ، السيد محمد صادق الصدر   ، نشأة  

التيار االبرز في التسعينيات والذي من بعده أصبح        

آية  ، مقتدى الصدر ، اليوم بقيادة إبنه     ، الصدري

لحــزب  كــزعيم روحــي اهللا محمــد اليعقــوبي

وفـي  ، وهو حزب بارز في البـصرة        ، الفضيلة

آية اهللا العظمـى محـسن      ، مجلس األعلى   حالة ال 
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 مرجـع التقليـد الرئيـسي فـي         الطبابائي الحكيم 

   . )٦(الستينيات من القرن الماضي 

محسن الحكيم و   إن أدبيات حزب الدعوة تؤكّد بأن       

 كإن لهم موقف مـشترك مـن        محمد باقر الصدر  

وهما يمثإلن  ، والدة الحزب في نهاية الخمسينيات      

عائلة الحكـيم   ، لنجفية البارزة   إثنين من العوائل ا   

الصدر هو األكثر راديكالية من االثنين       . والصدر

إن ، وهو من المحتمل أن يكون مؤسس الحـزب         

 وهو األكثر هدوءاَ    )٦(إصرار الحزب بأن الحكيم     

كان حاضراَ في المؤتمر التأسيـسي وإن قيادتهـا         

هي محاولة  ، ةكانت لها جذوراَ في النخب الحضري     

حيث إن  ، عية الحزب في أعين الشيعة      لتعزيز شر 

نشاط الحزب السياسي كان متناقضاَ بشكل حاد مع        

كان الحزب طائفياَ    . البيئة المحافظة التي وجد فيها    

تعزيز سـلطة   وكان تواقاَ الى    ، من حيث الجوهر    

إنه يهدف الى أسلمة المجتمـع و إنـشاء       . الشيعة

الرض حكومة أساسها الشريعة إلقامة حكم اهللا في ا       

نـشر الـدعوة     :عبر برنامج من أربـع مراحـل      

االستيالء على  ، تحدي أعداء االسالم    ، االسالمية  

 . )٧(وفرض النظام االسالمي    ، السلطة السياسية   

محسن مهما كان موقفه في نهاية الخمسينيات فإن        

 نأى بنفسه عن حزب الدعوة في الـسنوات         الحكيم

تنبـه لخطـر     بعد أن    وفعل الكثير الحتواءه  التالية  

ــراف   ــن إش ــتقالليته ع ــزب وإس ــشاط الح ن

  ) .٨(المرجعية

 فـي فتـرة إضـطرابات       حزب الدعوة لقد إزدهر   

سياسية بعد سقوط الملكيـة وخـصوصاَ بعـد أن          

 ١٩٦٨إستولى حزب البعث على الـسلطة عـام         

لقـد نظّـم    . وحتى بعد أن قوبل بقمـع دمـوي         

مظاهرات ضـخمة ومواكـب زيـارة االربعـين         

) ٩(لمدن المقدسة النجف وكربالء     متمركزة حول ا  

كان إلقاء القبض على . مواجهة النظام بشكل مباشر

إن النظـام   . محمد باقر الصدر يزيد من شـعبيته        

   .وبإزدياد إعتبر الحزب تهديداَ خطيراَ

 تحسنت العالقات   ١٩٧٩-١٩٧٥في الفترة ما بين     

كـال  . االيرإنية العراقية بعد عداوة طويلة األمـد      

كان تحت قيادة دكتـاتورين علمـإنيين،       النظامين  

 معاهدة في الجزائـر    ١٩٧٥والذين وقّعا في عام     

ممـرات  لحل النزاع الحدودي الطويل االمد حول       

 وسحب الدعم المقدم للشخـصيات      مياه شط العرب  

والحركات المنشقة والتي دعمتها الواحـدة ضـد        

 من المتمـردين    سحب الشاه البساط  لقد  . االخرى  

 المال مصطفى البرزاني  بقيادة  ، لعراقاالكراد في ا  

آية وبدوره فإن  ، والحزب الديمقراطي الكردستإني

 والذي وجد مالذاَ آمناَ مـن       اهللا روح اهللا الخميني   

  . نظام الشاه في النجف ، طلب منه مغادرة العراق 

بعد إسقاط الشاه فـي     ، إن السالم كان قصير األمد      

مية وعودة  فإن إنتصار الثورة االسال    ، ١٩٧٩عام  

 الى طهران من منفاه في بـاريس أثـار          الخميني

الناشـطون الـشيعة فـي      . إنعكاساَ في العالقات    

العراق شجعوا بعد تسلّم السلطة من قبل إخوتهم في 

وصعدوا من خطاباتهم المناوئة للبعثيـين      ، ايرإن  

) . ١٠(وبدأت بشن هجمات ضد شخصيات النظام       

لموجة لق العنان إن شعور صدام حسين بالتهديد أط     

محمـد بـاقر    أعـدم    ( من القمع المضاد للشيعة   

وثبـت  ) وآخرين غيـرهم    ، )١١(وأخته  ، الصدر

قبضته على السلطة بإعالن نفسه رئيساَ، وتطهيـر        

في أيلول من عام    . حاشيته من متحديه المحتملين     

إستشعر فرصة في الفوضى الثورية في       ، ١٩٨٠

 ايرإني غنـي     وهو إقليم  خوزستانطهرإن وإجتاح   

متأمالَ بـزوال    ، أغلبية عربية بالنفط  وسكانه ذو     
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ثمان سنوات  تبعتها  . النظام االيراني الديني الفتي     

   . من الحرب الوحشية

العديد من الناشطين الـشيعة العـراقيين والقـادة         

 خالل االيام االولـى     فروا عبر الحدود  السياسيين  

 اإلبـن  محمد باقر الحكيموكان من بينهم  . للحرب  

االيرانيـون  ) . ١٢ (لمحسن الحكـيم  البكر الثاني   

إستفادوا  فائدة آنية من هؤالء المعارضين الـذين         

بإمكانهم أن يخدموا هدفهم الرئيسي مـن الحـرب         

ولقد سمحوا لهم بتنظـيم      . إسقاط نظام صدام  وهو  

او نظموهم في مجموعة متنوعة مـن الجبهـات         

 م الخمينـي االماومظلة الجماعات التي تبنت دعوة  

وهو نظام سياسي يخضع     . والية الفقيه في قضية   

الحكومة لكل من السلطة الدينية العليـا والقـانون         

وقيـادة الـزعيم الروحـي      ) الشريعة  ( االسالمي  

بيد إن ايرإن لم تستطع الـسيطرة       ) . ١٣(األعلى  

على قيادة الدعوة او حملها على إعتنـاق واليـة       

شجعت ايـرإن   ، ة  ومنذ تلك اللحظ  ) . ١٤ (الفقيه

في النهاية إختارت   ، بدالَ من ذلك منافسوا الدعوة    

 والذين حولـه لتأسـيس      محمد باقر الحكيم  ايرإن  

 فـي العـراق    المجلس األعلى للثورة االسـالمية    

الممثل السياسي الـشرعي الوحيـد      وإعالنه بأنه   

لقد أقيمـت مراسـيم      . للمقاومة الشيعية العراقية  

وقد حضرها  ١٩٨٢عام التأسيس في تشرين الثاني   

   .آية اهللا علي خامنئي كنائب عن الخميني

 أقر أوالَ بالخميني ثم بخلفه      -في تبنيه لوالية الفقيه   

 لقـد ناضـل     -علي الخامنئي بأنه الولي الفقيـه       

المجلس األعلى لتحقيق أهدافه السياسية المعلنة من       

وإستبداله بحكم   إسقاط نظام البعث في العراق    أجل  

فإن ذلك النظام   ، ورداَ على ذلك    ) . ١٥ (اسالمي

 من أعضاء أسـرة محمـد       ٨٠قام بقتل أكثر من     

 إبـن وحفيـد     ١٧بـضمنهم   ١٩٨٣باقر في عام    

  ) .١٦ (لمحسن الحكيم

كان المجلس األعلـى هـو منظمـة        ، في البداية   

و تضم ثالثـة تيـارات      " المجلس األعلى " ، مظلية

 علـى   بمجموعـة المرجعيـة   ما يسمى   : رئيسية  

عبد والتي شملت أخاه     ، محمد باقر الحكيم  م  رأسه

 ، أكرم الحكـيم   ، عالء الجوادي  ، العزيز الحكيم 

 ، محمـد الحيـدري    و   محمد تقي المـولى   الشيخ  

 كـاظم الحـائري    وعلى رأسهم    ومجموعة الدعوة 

محمد الشيخ   ، محمد مهدي اآلصفي  وتشمل الشيخ   

علـي  . د ، إبراهيم الجعفـري  د   ، باقر الناصري 

 ، حسين فرج اهللالشيخ  ، عز الدين سليم    ،االديب

محمـود  ومجموعة المستقلين والتي تشمل آية اهللا       

الـشيخ   ، علي الحـائري   ، الهاشمي الشاهرودي 

 . محمد تقي المدرسـي   والشيخ   ، جواد الخالصي 

)١٧  (  

ورغم إن قيادة الدعوة نظرت الى المجلس األعلى        

تنـافس  على أنه صنيعة ايرإنية تأسس الى حٍد ما لل        

فقد حافظت على عالقات رسـمية      ، معه وإحتواءه   

مع المجلس األعلى ووضعت ممثلين في مجلـس        

وفي  . للمشاركة في صنع قراراته   ) ١٨(الشورى  

ـ   ومن ناحية ثانية فإن     ، النهاية    تالدعوة قد إنحرف

وتفرق شملها الى فصائل إختلفت فيما بينها حـول         

يفهم مسألة درجة التقارب المرغوب بها من مـض       

إثنان من  ، المستقلون إنفصلوا أيضاَ    ) . ١٩ (ايرإن

آية اهللا علي التسخيري وآيـة      ، قادتهم األصليين   

 إنتقلوا الى تولي مناصب ذات نفوذ       اهللا شاهرودي 

كبـار  في جهاز الدولة االيرانية ليـصبحوا مـن         

القائد األعلى بعد وفـاة      ، مساعدي علي الخامنئي  

   . ١٩٨٩ في عام الخميني
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سمح الدعم االيرإني لـنجم المجلـس األعلـى         لقد  

باالرتفاع ، بينما قيادة الدعوة نكبت تحت الـضغط         

إن  . االيرإني وتفرق في مالذات ثانويـة أخـرى       

مناضلي الدعوة في العراق قدموا كفاحاَ بطولياَ ضد 

النظام كسبوا به إعجاب الجماهير الشيعية وحسده        

ت لكن في غضون سـنوات بـد      ، المجلس األعلى   

لقد إستمر التنافس بين الـدعوة      . وكأنها قد بددت    

لكن مع ذلك فإن الحزبين حققا      ، والمجلس األعلى   

النجاح في التعايش فيما بينهم في عراق مـا بعـد           

لعبـت دور   ، وهي األقل عنفـاَ   ، الدعوة   . صدام

الشريك الثانوي للمجلس األعلى الممول والمدرب      

    .والمسلّح بواسطة الراعي االيرإني

  وكيل طهران :  االيرإنية -الحرب العراقية) ب 

لقد أسس المجلس األعلى للثورة االسـالمية فـي         

 من  -العراق خالل الحرب العراقية االيرإنية ليحل       

 مكان النظام البعثي مع نـسخة       -إسمه المطروح   

إن نقص شرعية   . مطابقة لحكومة الخميني الدينية     

رب ينبع من   المجلس األعلى في عراق ما بعد الح      

االفراط في هذا االرتباط الوثيق بالثورة االسالمية       

باالضافة الى والئه، إن لم يكن خضوعه الكامـل         

، االيرانيـون  . وإلتزامه بأهداف الحرب االيرإنية   

إنهم مجرد  ، كما أكد ضابط عسكري عراقي متقاعد     

أرادوا بأن يكون لديهم بعض العراقيين، يقفـون        " 

  ) . ٢٠" (صدام الى جانبهم ضد نظام 

أنـشأ  ، تقديم وجه عراقي كان فقط جزءاَ من هـذا        

 تنظيم عراقي عسكري  االيرإنوين في الوقت نفسه     

 ولكي تقـوم    جمع المعلومات االستخبارية  من أجل   

بدورطليعة القوات المسلحة في معارك المجابهـة       

بعد ذلـك    ، يسمى بلواء بدر  وهذا ما كان    ) . ٢١(

الجنـاح  سـم هـو     باإل ، فيلق بدر توسع ليصبح   

العسكري للمجلس األعلى للثورة االسالمية فـي        

قوة مدربة ومجهـزة     لكن في الحقيقة هو      العراق،

، ) IRGC (وتحت قيادة الحرس الثوري االيرإني    

الكثير من العراقيين إعتبر المجلـس       ، لباسادرإنا

طـابور  "  ، عميل ايرإنـي  بدر وكيل أو    / األعلى  

ـ      عـن   ي الحربـي  خامس في خدمة الجهد االيرإن

 " طريق تولي مهمة التجسس في القرى الحدودية      

)٢٢. (  

إن منشأ ودور المجلس األعلـى، دعـم الفكـرة          

بأن التشيع  ، الموجودة أصالَ والمنتشرة بين الكثير      

إن اإلنظمـة    . كان بدعة فارسية مضادة للعـرب     

العراقية المتعاقبة أخذت على عاتقها، طرد مجاميع       

بروا ايرإنيين وأتهموا بإظهار    من الشيعة الذين إعت   

مـا يتعلـق    ، على سبيل المثال    ( المظالم الشيعية   

) . ٢٣(لتشجيع لإلنقـسامات الطائفيـة      ) بالتمييز  

مجموعتين رئيستين إستهدفتا للترحيل بدءاَ من عام       

أكـراد شـيعة كـانوا       ، االكراد الفيليين  : ١٩٦٩

خـانقين و الكـوت     ، يعيشون في مدن مثل بغداد      

أكثر عمومية في المنطقـة الممتـدة مـن         وبشكل  

ومجموعة . العاصمة شرقاَ بإتجاه الحدود االيرإنية      

الذين تـصنفهم البطاقـة      أكثر إتساعاَ من الشيعة   

بـأنهم فارسـيي االصـل       )الجنسية  ( التعريفية  

 بسبب رفض أسالفهم خالل حكم      )تبعية فارسية   ( 

 ) .٢٤(الخدمة في الجيش    ، االمبراطورية العثمإنية 

 كانوا قد تأثروا بذلك خصوصاَ بعد    عشرات االلوف 

فاقدين بذلك  ) . ٢٥(بداية الحرب العراقية االيرإنية     

الكثير مـن    ، عقاراتهم وممتلكاتهم وأموالهم  كل  

قد تعطشوا لإلنتقام   ) المسفرين  ( هؤالء المرحلين   

إنه . المجلس األعلى كان قد  منحهم الرد        ) . ٢٦(

اقي عن طريق إسـتخدام     إستغل سياسة النظام العر   
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 وكمدخل  كمقاتلين في فيلق بدر   المتطوعين الشباب   

  ). ٢٧(لمنح المساعدات 

أسرى الحرب من الشيعة العراقيين قدموا مصدراَ       

والتي زادت بـسرعة كبيـرة       ، ثاٍن ومهم للتجنيد  

كان ناشـطي المجلـس     . عندما طال أمد الحرب     

األعلى يطوفون على مراكز االعتقـال االيرانيـة        

، مستغلين يأس مجاميع االسرى     صفوف بدر لملئ  

متالعبين بذنبهم كونهم شيعة    بالعودة الى الوطن،    

 ، جنود شيعة يقاتلون خـصومهم الـشيعة         مسيئين

الذين هم الى جانب نظام ملحد والذي يكبت ويقتل         

المجلس األعلى بدل كل    ) . ٢٨(الشيعة في وطنهم    

ذنب، ممكن أن يشعر به هـؤالء األسـرى الـى           

وأشار ، ) ٢٩(بحيث ممكن أن يتالعب به      ، تبعية  

  ). ٣٠ (بالتوابيينإليهم 

العمود ، أصبحوا وال زالوا اليوم     " هؤالء التوابين   

كما قـال   " بدر/ الفقري او دعامة المجلس األعلى      

فـإنهم  ) . ٣١(عضو المجلس األعلى في الحلـة       

بحـسب  " بزيادة هامة من حيـث العـدد        " منحوه  

: الستخبارات العسكرية العراقية    ضابط سابق في ا   

كان دور المجلس األعلى في إستجواب أسـرى        " 

حيث إن االيرإنيين كـانوا      ، الحرب بالتحديد مفيد  

و أيضاَ كان   ،  على التعامل معهم كلهم    غير قادرين 

عالوة ) . ٣٢" (يعوزهم اإللمام بالشؤون العراقية     

إن التوابين عرفوا كيـف يتالعبـون         ، على ذلك   

بدر تذكر بشكل : " مشاعر العميقة لشيعة العراق بال

خاص بدورها فـي إسـتجواب أسـرى الحـرب          

كانوا يعتمدون عليهم في بدء عملهم أو       . اآلخرين  

. يجنّدوهم ليتجسسوا على زمالئهم من المعتقلـين        

، وهم غالباَ ما ينجحون خصوصاَ مع االكثر ضعفاَ         

) " . ٣٣( من الجنوب    الشيعة الفقراء " الشراكوة  " 

 في مثل هذه المقابالت قـد       بالتعذيبإن االدعاءات   

  ) .٣٤(كثرت 

الخبـرة  فإن التوابين جلبوا معهم     ، بنفس األهمية   

حيـث إن   ،  المطلوبـة الـى الجـيش        العسكرية

الكثيركان من كبار الـضباط وإسـتوعبوا نظـام         

وعقيـدتهم فـي الحـرب      ، العراق في المعـارك     

إن بدر  ، عسكرية  كقوة  ، لقد كان يقال    . والتكتيك  

من المحتمل أن تكون قد لعبت دوراَ ثانويـاَ فـي           

فإن أول لفتهم لإلنتباه، كـان فـي        ) . ٣٥(الحرب  

 مرتفعات كردسـتان   في   حاج عمران معركة فوق   

عندما تعـرض بعـض      ، ١٩٨٣ آب   –في تموز   

 بـدر كذلك ساهمت   ) . ٣٦ (لغاز الخردل مقاتليهم  

يخـرج  لكن دورها لم    في معارك رئيسية أخرى،     

على طول الجبهـة     . عن كونه مساعد لاليرإنيين   

لم تكـن هنـاك أفـضلية       ،  الجنوبية و الوسطى    

في المنطقـة   ، جغرافية أو طبيعية للقوات التقليدية      

الذكاء اإلنـساني و الطـرق      ، الكردية في الشمال    

لكن هنـا فـإن     ، الغير تقليدية كانت هي المطلوبة      

 مـع ايـرإن     رجال العصابات الكردية قد تحالفوا    

وقاتلوا على الجبهة الداخلية حيث كانت لهم أفضلية        

  ) . ٣٧(بدرواضحة على 

بعـد  ، ايرإن طلبـت الـسالم       ، ١٩٨٨في تموز   

مستخدمين ، مواجهتها لهجوم عراقي قوي ومضاد      

جرعات ضخمة من الغاز السام والـذي أضـعف         

ونتيجة الدراكها بأنه ال يمكـن      ، معنويات قواتها   

 سياسي أو إقليمي فـي الحـرب        تحقيق أي مكسب  

تـوفي  ) . ٣٨(والتي سببت خسائر بشرية ضخمة      

وسرعان ما إنحـسرت    ،  في العام التالي     الخميني

 تحت قيادة ذات وسائل أكثـر براغماتيـة         الثورة

  . والتي واجهت تحديات ضخمة في إعادة البناء 
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كانت نتيجة الحرب مخيبة لآلمال بـشكل مريـر         

فإن . السالمية في العراق    للمجلس األعلى للثورة ا   

هدفهم بالعودة المظفرة الى الوطن وإقامة جمهورية       

ويبـدو اآلن   ، إسالمية تحت حكمهم  قد إضمحل       

إن نهايـة   . " بعيد المنال أكثرمن أي وقت آخـر        

. حسب قول عضو كبير     " الحرب تركتنا منذهلين    

شعرنا بالخيانة من جانب ايرإن بسبب قبولهـا         "  

، لقد أصبحنا في موقف سيء      . ية  بالشروط العراق 

سواء في موقنا من ايرإن وكذلك من ناحية نشاطنا         

ايرإن إحتاجـت أن تحـافظ      . السياسي والعسكري 

" على السالم بأي ثمن ولم ترد أي شيء يعطلـه           

فقط قرار صدام حسين المتهور بإجتيـاح       ) . ٣٩(

الكويت أعطى للمجلس األعلـى فرصـة جديـدة         

  .للحياة 

  نشر أجنحته : قوبات عقد الع) ج

إن إحتالل الكويت فتح آفاقاَ جديـدة للمعارضـة         " 

العراقية وكان إيذإناَ ببدء حقبة جديدة فـي العهـد          

كما أشار عضو في المجلـس األعلـى        " االمريكي

كان دور المجلـس األعلـى      ، مرة أخرى ) . ٤٠(

فإن مقاتليه كانوا قد أمضوا حـوالي        . مثير للجدل 

ائمي فـي المعـسكرات     ثالث سنوات في حجر د    

إنتقـضت القـوات     ، ١٩٩١ففي بداية   ، االيرإنية  

العراقية المحبطة والتي صدت عبر الحـدود بعـد         

ضد قيادتها  ،  توغل القوات االمريكية في الكويت      

وغالباَ ما يساء وصفها    . التي أرسلتها نحو الهزيمة     

 تمـرد الجـيش   فإن   ، ثورة شيعية كونها باألصل   

حريـق  أرجاء الجنـوب مثـل      كان قد إنتشر في     

تغير شـكله الـى     و،  وبين ليلة وضحاها     الغابات

  ) . ٤١ (ثورة شعبية شاملة

إتهم النظام العراقي على الفور، ايـرإن بـالوقوف    

حيث زعم بأنه قتل مخربين ايرانيين ، وراء الثورة  

الدليل على تورط   في حين إن    . من بين المتمردين    

 مقاتلي بدر سلت  طهرإن أر  ، ايرإن المباشر مفقود  

مثل مكاتـب   ، هاجموا رموز النظام    . الى العراق   

وشـوهوا  ، حزب البعث وبنايات الشرطة السرية      

قيـادة  هؤالء الرجال حاولوا   ، صور صدام حسين    

واضعين بوسترات آليـة اهللا الخمينـي        ، الثورة

وحولـوا  ،  في شوارع المدن     ومحمد باقر الحكيم  

ز قيادة للميليشيات   الجوامع والمستشفيات الى مراك   

األمرالذي أعطى لإلنتفاضة الشعبية أجنـدة      ). ٤٢(

إنشاء نظام حكم دينـي      -سياسية جديدة وخاصة    

 وهكذا قوض دعمها من قبل طيفًٍ واسٍع        - للشيعة

  .من العراقيين 

واالدارة االمريكية  ، حالما أعاد النظام تجميع قواته      

 إسـتيالء الـشيعة   كانت قد أنذرت حول امكإنيـة       

وفي النهاية أعطـت    ، على العراق   ) تقرأ ايرإن   ( 

حيث أدار النظام بنادقه بإتجـاه      ، الضوء االخضر   

وقتلـوا اآلالف وأجبـروا عـشرات       ، المتمردين  

) . ٤٣(األالف على التوجه نحو السعودية وايرإن       

مدينة مختلطة  ( حتى هذا اليوم، ،  سكان البصرة        

ومدن ) سيحيين  من الشيعة وهم الغالبية والسنة والم     

الجنوب االخرى يتهمون المجلس األعلى بتحويلـه       

الثورة ضد النظام المعتمدة على الجيش الى تمـرد         

وترك النـاس يتعرضـون      ، شيعي برعاية ايرإنية  

أما مقاتلي بدر فقد عادوا     ، ألعمال إنتقامية وحشية  

دفـع  . " بعد هـزيمتهم    ) ٤٤(متسللين الى ايرإن    

وضلل ن الى داخل العراق     المجلس األعلى بالتوابي  

الكثير من العراقيين بأنهم قادرين علـى هزيمـة         

وحالما إستفاق صدام من الصدمة من جراء  . النظام

إستدار بإتجاه النـاس    ، هزيمة الجيش في الكويت     
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كما " وبدأ بذبحهم وهذا كان رد فعل طبيعي لصدام         

  ).٤٥(قال مواطن من الناصرية 

 مسؤوليته في هـذا     ال زال المجلس األعلى ينفي      

وفي ، في حين يعترف بمساهمة مقاتليه      . المجال  

وال يوجد فـي أي مـن       ، الحقيقة عظّموا دورهم    

منشوراتهم أي تفسير حول ، لماذا دخل مقاتوا بدر         

وفـشلوا فـي    ، العراق وحاولوا أخذ زمام القيادة      

قبول نصيبهم من  مسؤولية إنهيار الثورة، وما نتج         

في موقعهم الرئيسي على    . م  عنه من حمامات للد   

والذي بدأ العمل فـي     ، اإلنترنت باللغة اإلنكليزية    

  : بداية التسعينيات

 ( www.sciri.btinternet.co.uk)  ،  عيــد ي

خالل اإلنتفاضة الشعبية في    " المجلس األعلى بأنه    

ساهمت وبفاعلية ، الخاليا السرية      ،  ١٩٩١آذار  

 بدر ، في بدء     والعناصر التي كانت مرتبطة بفيلق    

وإنتشار اإلنتفاضة من الجنوب الى أجزاء أخـرى        

ظهرت بدر بعيدة   ، في الحقيقة ) . ٤٦" (من العراق 

عن إنطالق الشرارة والثورة ، التي لم تصل الـى          

الثـورة الكرديـة المتزامنـة      ( شمال كربالء أبداَ    

  ) . إنطلقت شرارتها بشكل منفصل 

المجلـس  المسؤولون فـي    ، في السنوات التالية    

األعلى، نأوا بأنفسهم عن الفكـرة القائلـة بـأن          

المجلس األعلى ربما كان قد لعب دوراَ في بـدء          

: " أحد كبار األعضاء السابقين إدعى       . اإلنتفاضة

 على فقدان سـيطرة     رد فعل طبيعي  كانت الثورة،   

بسبب إستمرار القصف الجوي    ( النظام على المدن    

 بـسبب هزيمـة     والشعور بالذل ) لقوات التحالف   

المجلس األعلى لم يلعب أي     . الجيش في الكويت    

  ).٤٧ " (دور في بدء تلك االحداث

ساهمت بشكل  مما ال شك فيه إن االدارة االمريكية        

 عن طريق السماح للنظام     كبير في فشل اإلنتفاضة   

بإستخدام دباباته وسمتياته في تحطـيم المتمـردين        

عم حتى من   لكن إفتقار المجلس األعلى للد    ، ) ٤٨(

غير قادر على تـوفير     بين الشيعة كان معناه بأنه      

إن وجود مقاتليه أعطـى الحـدث        . قيادة مؤثرة 

 والتي رفضت من االغلبية، مما مكن       صبغة طائفية 

كمحاولـة  النظام من إعادة صياغة شكل التمـرد        

لتأسـيس  في فترة تشنج ما بعد الحرب        ، ايرإنية

على بالتحديد  كان فشل المجلس األ    . والية الفقيه 

حيث كانت دعوته الى إنتفاضة      ، واضح في بغداد  

وهذا مـا سـمح     . شعبية قد القت بالكاد إستجابة      

للنظام بتعزيز قبضته وإرسال قواته بإتجاه الجنوب       

اليوم يعيش المجلـس    ) . ٤٩(إلعادة فرض النظام    

، األعلى على إرث إنعدام الثقة الـشعبية الكبيـر          

ناتجة من محاولته الغيـر     ، وحتى شعور بالخيانة    

مسؤولة لسرقة الثورة الـشعبية لمالئمـة أهدافـه         

   .الضيقة

في حين إن بدر أفادت من التدفق الكبير للمجندين         

الجدد من التجمعات الضخمة ، لالجئين مـا بعـد          

فإن دورها العسكري خالل    ، اإلنتفاضة في ايرإن    

فترة بقية العقد وحتى االحـتالل االمريكـي عـام          

ان محدوداَ فقط بالغارات عبـر الحـدود         ك ٢٠٠٣

والتحرشات  بقواعد النظام وخطوط النقل، مبتعدة       

، في داخل العـراق     ). ٥٠(عن المناطق السكانية    

أي إرتباط بالمجلس األعلى كان يعرض األسـرى        

العائدين لإلنتقام من قبل النظام، والذي بالرغم من        

 االّ  الحصار المفروض عليه بقيادة االمم المتحدة ،      

أنه أعطى كل إشارة بأنه أصـبح أكثـر وأكثـر           

لهذا فإن نمو وإتساع المجلـس      ) . ٥١(تحصيناَ  

  .األعلى، أصبح كلياَ في المنفى 
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في حين إن قرب المجلس األعلى، وتبعيته لنظـام         

بآيـة اهللا علـي     ايرإن شجعه ألن يقـر رسـمياَ        

 ليصبح مرجع التقليـد المطلـق للـشيعة         الخامنئي

، ١٩٩٤صبحت دعوة منقوصة فـي      فقد أ ، ) ٥٢(

ينـوع  لهذا فإن  مجموعة من العوامل دفعته لكي         

تشمل خيبة األمل   وتلك العوامل ،     . مصادر الدعم 

من السلوك السلبي اليرإن تجاه الثورة االسالمية       

وعدم إرتياحهم بسبب   ، ) ٥٣ (المطلوبة في العراق  

معاملة ايرإن ألتباعهم أو مريـديهم كمرؤوسـين        

عداء الواليات المتحدة للنظام العراقي بعد و، ) ٥٤(

والذي خلق فرصاَ جديدة لتحريك الـدعم        ، ١٩٩٠

بدأ المجلس األعلـى    . الخارجي لقلب نظام الحكم     

التطلع بإتجاه الغرب، فأقام مكاتـب تمثيليـة فـي          

، بـون   ، لندن  ، العواصم االوروبية مثل باريس     

و تحـسس تجـاه الواليـات       ) ٥٥(فينا و بـرن     

   . دةالمتح

إن عالقة المجلس األعلى بإدارة كلنتـون كانـت         

مـصدر  فإن عالقته بايرإن تؤكد كونـه       ، متفاوتة  

 في واشنطن، مع إمكإنية أن يكـون        للشك العميق 

مــع االيــرإنيين للحــوار  قنــاة غيــر مباشــرة

بالنسبة للمجلس األعلى كـذلك فـإن       . المتشددين  

  .اآلمال والمخـاطر  سياسة اإلنفتاح تجمع كل من      

إن توقه لكسب االحترام من خـالل قبولـه لـدى           

 من عراق ما بعد صدام، في ما        وأخذ حصة الغرب  

مع ذلك فـإن    ، إذا أزالت الواليات المتحدة النظام      

وجود عالقة وثيقة مع واشنطن ممكن أن تـسبب         

ضرراَ ، في عراق غاضب من جراء حصار االمم         

في منطقة حيث   ، وبشكل أكثر عمومية     ، المتحدة

 . لشعور المضاد للواليات المتحدة ينمـو بقـوة       ا

 في  فقد الثقة عالوة على ذلك فإن المجلس األعلى       

كل مـن الـدوافع واالرادة الـسياسية للواليـات          

فـإن المجلـس    ، بخصوص ايرإن   ) . ٥٦(المتحدة

بينما قلّل من ، األعلى يتحرك بإتجاه أكثر إستقاللية 

لتـي  الروابط الحميمية بين الضيف والمضيف، وا     

مقـدماَ  ، ) ٥٧(حددت العالقة منذ إيجاد الحـزب       

خطوط إتصال مع الغرب، والقدرة على االشـارة        

  .الى أنه ال يرغب بأن يكون منبوذاَ 

بالمؤتمر الوطني  إرتبط المجلس األعلى ١٩٩٢في 

 وهـو مظلـة لجماعـات     (INC)العراقي الموحد

 أحمد الجلبي المعارضة العراقية شكلت تحت قيادة      

 نقطة تحول وقد إعتبر هذا    . ستان العراقية   في كرد 

الذي كـان   ، في نهج المجتمع الدولي تجاه العراق       

 بإنضمام العنصر االسالمي الـشيعي    يرغب بالتاكد   

وحـسب  . الى جانب العناصر العلمانية والكردية      

 صعباَ جـداَ  إنه كان   " مسؤول في المجلس األعلى     

كن آية  ل. العمل مع االحزاب العلمانية والشيوعية      

 كان مقتنعاَ بأنه كـان مـن        محمد باقر الحكيم  اهللا  

المهم القيام بذلك من أجل جعل الـشعب العراقـي          

والمجتمع الدولي يرى بأن المعارضـة العراقيـة        

 متحدة في جبهة واحدة     تتألف من طيٍف من القوى    

)٥٨ . " (  

صادق الكونغرس األمريكي على     ، ١٩٩٨في عام   

ؤهلة إلستالم الدعم في    المجلس األعلى كمجموعة م   

هـذا  بالرغم من إن     . إطار قإنون تحرير العراق   

 على توجيه أي تحد     التحالف لم يكن بمفرده قادراَ    

كانت وجهة نظر الكـونغرس     ، ) ٥٩(جدي للنظام   

نحوه بأنه بديل محتمل، في حالة تخطيطها إلنقالب        

أو ، من قبل الواليات المتحدة على نظـام صـدام          

أداة مفيدة، عندما تدعو الحاجة الى      على األقل بأنه    

أن يهددوا صدام حسين أو عندما يرغبون بتحـدي         

 االحتواء المزدوج حيث إن سياسة    ، إدارة كلينتون   

نحو بغداد وطهرإن كان له تـاثيراَ طفيفـاَ علـى           



 التحدي الصهيوين              )١٧٤(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف           التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
   مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                    ٥٥ من٢٠                                             ٢٠٠٨ -                   شباط 

 

بـالرغم مـن إن     ) . ٦٠(تقويض النظام العراقي    

، في إطـار هـذا      رفض أية منح  المجلس األعلى   

المؤتمرالـوطني  لكنه لم ينفك عن     ، )٦١(القانون  

ألن ، إنه كان سعيداَ بأن يلعب الـدور         . العراقي

بينما كان يقدم أمالَ    ، الدور كان يفتقر الى الفحوى      

قـانون  وكان كذلك مقتنعاَ بـأن      . بعودة المستقبل   

 قد فتح الباب للتنسيق مع الواليـات        تحرير العراق 

  ) .٦٢(المتحدة 

ــي أغــسطس  ــث  ، ٢٠٠٢ف ــت االدارة حي كان

دعت المجلـس   ، االمريكية تمهد الجتياح العراق     

 فـي واشـنطن     مؤتمر للمعارضة األعلى لحضور   

، شقيق زعيم التنظيم     ، عبد العزيز الحكيم  ) . ٦٣(

تزعم بعثة المجلس األعلى والتي كان تتألف مـن         

الذي أصـبح نابـاَ لـرئيس        ، عادل عبد المهدي  

ي بعد ذلـك     الذ همام حمودي ، جمهورية العراق   

 وحامد البياتي ، شغل رئيس لجنة صياغة الدستور      

 ممثـل   ٢٠٠٧ممثالَ عن مجموعة لندن، وفي عام       

المجموعـات  ) . ٦٤(دائم فـي االمـم المتحـدة        

وزير الخارجيـة    ، بوشالمشاركة إلتقت الرئيس    

وفي  .دونالد رامـسفيلد  و وزير الدفاع   كولن باول 

ارزاَ فـي   لعب المجلس األعلى دوراَ ب    ، وقت الحق 

مؤتمرات المعارضة في لندن قبل االحـتالل فـي         

 وفي كردستان العـراق فـي       ٢٠٠٢كانون الثاني   

طارحاَ نفسه كممثل لمجتمع شيعة      ، ٢٠٠٣شباط  

  ). ٦٥ (العراق

قامر بالمطالبة بحـصة    ،  بواسطة هذه النشاطات    

عندما أتـى   ، مع ذلك    . في سلطة ما بعد الحرب    

، عيق المجلس األعلـى     أ، الوقت للمساهمة الفاعلة  

، إعالمياَ   . الراعيين االيراني واالمريكي  واقعاَ بين   

 ألي دور عـسكري     معارضـته فإنه عبـر عـن      

وكانـت  ) . ٦٦(للواليات المتحدة فـي العـراق       

مشاركته في إجتماع واشنطن مثيرة للجدل داخـل        

كما أوضح مسؤول كبيرفـي المجلـس        . الحزب

  : األعلى 

اَ  لنا ألنها االولى من قبـل        كانت الزيارة مهمة جد   

الشخصيات االسالمية مـن المعارضـة العراقيـة      

وهي التي سمحت لنا بإظهـار      ، للواليات المتحدة   

فهـم  ) . ٦٧ (إنفتاح المجلس األعلى وبراغماتيته   

 بأن الواليات المتحدة ذاهبة الى      محمد باقر الحكيم  

. العراق، وسوف تعمل على إزالة النظام هنـاك         

رى في المعارضة، االسالميين وغيـر      القوى االخ 

كانوا يخشون بأن هناك إتفاقـاَ بـين        ، االسالميين  

الواليات المتحدة وصدام، يقبـل بموجبـه صـدام         

بمطاليب المجتمع الدولي مقابل أن يسمح له بالبقاء        

إنهم إعتقدوا بأن الغرض من جلـب        . في السلطة 

للضغط على صدام   القوات العسكرية للمنطقة كان،     

   .بول بالشروط االمريكيةللق

، أوالَ  : لقد شارك المجلس األعلى لألسباب التالية

إلقناع االمريكان بأن صدام ممكن إزالتـه بـدون         

، ثانيـاَ   . نحن عارضنا مثل هذه الحرب      . حرب  

إلقتراح طريقة بديلة إلزالة صـدام عـن طريـق          

تمكين الشعب العراقي للثورة ضـده بـدعم مـن          

دنا ضمانات، بأن صدام سوف     أر. المجتمع الدولي   

لن يسمح له بتحريـك مدرعاتـه و قواتـه الـى         

وأردنا منطقة   ، المناطق التي ينتفض فيها الناس    

. حظر للطيران في الجنوب كتلك التي في الشمال       

لنتدارس كيـف باالمكـإن إدارة البلـد فـي      ، ثالثاَ

إقامـة  إقترحنـا   . الساعات التالية السقاط النظام     

 والتي بعد وصولها الى العراق      حكومة في المنفى  

تنصب فيه نفسها على أنهـا حكومـة        ( تقرأ بياناَ   

أصـبحت  . لكن االمريكان رفضوا ذلك     ). شرعية  

هناك فجوة بيننا و االمريكان عندما أدركنا بـأنهم         



 التحدي الصهيوين              )١٧٤(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف           التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
   مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                    ٥٥ من٢١                                             ٢٠٠٨ -                   شباط 

 

. ال يمتلكون خطة الدارة البلد بعد إسقاط النظـام          

فالمعارضة  ، أردناهم أن يكرروا تجربة أفغانستان    

 لتشكيل  بونالفغانية إجتمعت في مؤتمر عقد  في        ا

  ) .٦٨(حكومة 

فـإن  ، ضمن السيناريو المفضل للمجلس األعلـى       

على قوات الواليات المتحدة، الحد من قدرة العراق        

باإلنتفاضـة  العسكرية بما فيه الكفايـة، ليـسمح        

 بعبـارة   - والتي ليس بوسع النظام قمعها       الشعبية

و . ت عمالَ صحيحاَ     كان ١٩٩١إنتفاضة  ، أخرى  

 ، بتشكيل حكومـة مؤقتـة    هذا من شأنه السماح     

والتي كان مقبوالَ للمجلس األعلـى بـأن تكـون          

عارضة ،  في بداية نسختها الجديدة      حكومة إئتالف 

التنسيق بين أحزاب المعارضة في المنفـى، قبـل         

  . الحرب 

ليثبت بأنه من الناحية العملية، صحة ما كـان قـد           

 فقد نـشر المجلـس      -د العراقي    التمر -نصح به   

 في كردستان العراق،    قوات بدر األعلى وحدة من    

 ،  ٢٠٠٣حيث نظم إستعراضاً عسكرياً فـي آذار        

 بأنهم ينوون   بوشقبل الحرب، وبعد إقتراح إدارة      

تأخير تسليم السلطة،  لحكومة مؤقتة، مشكلة مـن         

إن ) . ٦٩(أحزاب المعارضة، الى ما بعد الحرب       

سكري، أثـار تحـذير الواليـات       االستعراض الع 

المتحدة المتشدد، بأن كل مقاتلي بـدر المـسلحين         

الذين سوف يعبرون الحدود سوف يعاملون علـى        

لهذا فإن المجلس األعلى أجبر      . أنهم مقاتلين أعداء  

 عبر الحدود اإليرانية ، وبحكمة   إخفاء مقاتليه على  

إنتظروا كذلك، حتى قامت القوات االمريكية فـي        

 باإلندفاع بإتجاه الشمال الى بغداد إلسـقاط        الكويت

مفضالَ ذلك على المنافسة مـع القـوات        . النظام  

هؤالء المقاتلين وجدوا فراغاَ    ، االمريكية للسيطرة   

سلطوياَ شامالَ في المدن القريبة من الحدود، مثل        

بعقوبـة و بعـد ذلـك سـعت         ، خانقين  ، الكوت  

   .وبسرعة لملئ هذا الفراغ

  على في السلطة  المجلس األ-٢

  العودة الى الوطن ) أ

روى شهود عيان بأن أول ظهور للمجلس األعلى        

صور لمحمد باقر   للعيان كان ، عندما بدأت تظهر       

 على الجدران في المدن الـشيعية معلنـين         الحكيم

فـي يـوم وصـوله      . وصوله الوشيك من ايرإن     

تجمعت الجماهير على    ، ٢٠٠٣في أيار   ، للوطن  

آيـة اهللا   ، ن صوره مع صور أبيـه       الحدود حاملي 

متبوع بجولة قصيرة في     ، العظمى محسن الحكيم  

، )٧٠ (فشل فيها في جذب جماهير غفيرة     الجنوب  

وعلـى  ، إنتقل الى النجف مدينة المراجع الكبـار        

 ، آية اهللا العظمـى علـي السيـستاني       الفور زار   

أقام الحكيم  . الزعيم الروحي للشيعة مرجع التقليد      

رب مركز المدينة بـالقرب مـن الحـوزة         مكتباَ ق 

وضريح االمام علي المقدس، والذي     ) ٧١(العلمية  

لقد أوضـح آراءه    . بدأ فيه بإلقاء المواعظ الدينية      

حيث سعى الى كسب مستمعين     ، في خطبة الجمعة    

تخـدم  حول هدفه القامة حكومة مـن شـأنها أن          

 والتي همـشت سياسـياَ لعقـود      ،مصالح الشيعة   

)٧٢. (  

لمجلس األعلى في موقف الدفاع بخـصوص       كان ا 

  : كما أوضح مسؤول كبير ، قدومه من ايرإن 

إن سمعة بدر كانت دائماَ مشوهة بسبب حقيقة أنها         

هناك فرق بـين    ، مع ذلك    . قد أسست في ايرإن   

تنظيم وجد في بلد معين وآخر يعلن والءه لـذلك          

عندما غادرنا العراق لم يكن أحد مـستعداَ        . البلد  

العـرب  .  يستقبلنا بإستثناء ايرإن وسـوريا       ألن  
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وهذا ال يعني إن    . واالوربيون دعموا نظام صدام     

  ) .٧٣(بدر منظمة ايرإنية او توالي ايرإن 

كذلك أرهق المجلـس    ، محمالَ بهذا الثقل االيرإني     

األعلى بعالقـة واضـحة مـع الجهـد الحربـي           

هذا التصور غـذّي بحقيقـة، أن نقـد    . االمريكي  

برهن المجلـس   ، واشنطن ال يمكن تحملها     سياسة  

األعلى بأنه أكثر المـستعدين لركـوب الـسلطة         

بينما كان الكثير من العراقيين      . بمساعدة أمريكية 

، العاديين في البداية  ممتنين تجاه الواليات المتحدة  

القـوات  لكن هذا بدأ بالتدهور عندما أدركوا بـأن         

 . ارعاالمريكية سمحت للفوضى بأن تعـم الـشو       

وهذا ما أثّر على كيف، إنهـم رأوا المنفيـين قـد            

. " عادوا على أثرهم وبضمنهم المجلس األعلـى        

، عاد المجلس األعلى الى العراق مع االمريكـان         

كما قال مواطن   " بالرغم من أنهم لم يعترفوا بذلك       

بإنكار ذلك فإنهم يحـاولون إبعـاد       . " من البصرة   

المعارضـة  أنفسهم عن العناصر االخـرى فـي        

العراقية التي تعاونت بعالنية أكثر مـع المحتلـين         

)٧٤ . " (  

لهذا فإن المجلس األعلى إضطر أن يجتاز مـسلكاَ         

صعباَ ليؤكد إستقالليته عـن ايـرإن والواليـات         

وهي تكاد تكون مهمة مـستحيلة نظـراَ        ، المتحدة  

لماضيه والموقف في العـراق تحـت االحـتالل         

يرة من المهمـة فـشلت      االمريكي، لكن أجزاءاَ كب   

، إلبعاد نفسه عن ايـرإن      . تحت التأثير االيرإني    

تبنّى المجلس األعلى عالنية الديمقراطية كطريقـة       

للتقدم الى االمام، وضمنياَ لكي يتحرر مـن تبنيـه          

). ٧٥ (المبكر لنمط ايرإن في الحكومـة الدينيـة       

إن تبنـي   وجهة نظر أخرى تقوم علـى أسـاس         

قراطية كجزء مـن خدعـة      المجلس األعلى للديم  

ايرإنية والذي يسمح للحزب بالحصول على ثقـة        

االمريكان لـم    : " االمريكإن وليستمر في وجوده   

يثقوا بالمجلس األعلى، ولهذا لم يـسلموا الـسلطة         

لهذا ذهب المجلس األعلـى ليقطـع مـسافة         . لهم  

طويلة بأسلوب ايرإني مفعـم بالـصبر وتجنّـب         

ع أسـلوب ديمقراطـي     والتظاهر بإتبا ، المواجهة  

والمحافظة على عالقات جيدة مع الواليات المتحدة       

  ) " . ٧٦(كطريقة لتحقيق أهدافهم طويلة االمد 

فإن الوصول السري لمقاتلي بدر     ، في الوقت نفسه    

من المنفى االيرإني و الصدام المبكر مع القـوات         

ال يتهم بكونه   االمريكية سمح للمجلس األعلى بأن      

وضع فيلق بدر كان واحـداَ       . يكإنمساعداَ لالمر 

والـذي أصـر    ، من ميادين الصراع المباشـرة      

فـي نهايـة نيـسإن عـام        . االمريكإن على حله    

شرعت القوات االمريكية فـي بعقوبـة        ، ٢٠٠٣

 ، الذين كانوا قد سـيطروا       بنزع سالح مقاتلي بدر   

وافـق المجلـس    ، كتسوية لـذلك    . على المدينة   

 وتحويله  ميليشيا المسلحة األعلى شكلياَ على حل ال    

كحزب ، " منظمة بدر للتنمية وإعادة االعمار    " الى  

مسؤول فـي   . ) ٧٧(سياسي يتبع المجلس األعلى     

المجلس األعلى فيما بعد عـرض أسـباب هـذا          

   : التنازل

منعت الواليات المتحدة فيلـق     ، بعد زوال النظام    

حسب قولهم إن بدر    ، بدر من دخول العراق بسبب      

لكننا كنا قادرين    . لحرس الثوري االيراني  موالية ل 

على أن ندخل بأية طريقة، ألن بدر تمتلك مصادر         

  آية اهللا محمد باقر الحكيم     حول. دعم داخل البلد    

 ، فيلق عسكري الى منظمة مدنيةفيما بعد بدر من 

و . ألننا ال نحتاج بعد اآلن الى نشاطات عسكرية         

تخلّت بـدر    . هذه كانت إستراتيجية وليست تكتيكاَ    

عن نشاطاتها العسكرية وتحولـت الـى العمـل         

آيـة اهللا   مقاتلي بدر ومراعاةَ ألوامر      . السياسي
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لـم يجلبـوا أيـة أسـلحة         ، محمد باقر الحكـيم   

  ) . ٧٨(وقدموا كمدنيين ،معهم 

فإن بدر بشكل واضح إحتفظت بقدرتها      ، مع ذلك   

ولكن كان  ، لم يجلب مقاتليها أسلحتهم      . العسكرية

ن السهولة الحصول على أسـلحة جديـدة فـي          م

بعـد إغتيـال    ). ٧٩(فوضى فترة ما بعد الحرب      

إنتقـد  ، ٢٠٠٣الحكيم في النجف فـي شـهر آب         

المجلس األعلى الواليات المتحدة لفشلها في توفير       

األمن، وحرص على نشر مقاتلي الميليشيا المسلحة       

 تولّى قادة   ٢٠٠٥في  . حول مراقد الشيعة المقدسة     

لس األعلى ومقاتليه المـسؤولية فـي وزارة        المج

ومنذ تلك  ، الداخلية وتوغلوا في قوات البلد االمنية       

اللحظة كان بمقدور مقاتلي بدر العمل بزي رجال        

  .الدولة 

كذلك كانت للمجلس األعلى إختالفات عميقة مـع        

فـي   . إدارة بوش حول من يجب عليه قيادة البالد       

دعـا  ،  وجيزة   حديث في النجف بعد عودته بفترة     

 الواليات المتحدة الـى تـسليم   محمد باقر الحكـيم  

إن  رفـض االمريكـان      . السلطة لحكومة مؤقتـة   

لوضع العراقيين في المسؤولية الكاملة، كان حبـة        

دواء مريرة للمنفيين السابقين الذين أدركوا بأن لهم        

قصب السبق في عراق ما بعد الحرب، لكن عاجالَ         

 . معارضة محلية منظمة  أم آجالَ سوف يواجهون     

ووافقوا بـأن   ، إنهم غيروا إستراجيتهم وفقاَ لذلك      

يصبحوا الالعبين الرئيـسيين داخـل مؤسـسات        

، وبهذا سيتمتعون بحماية    مشكّلة من قبل االمريكان   

بينما يحتفظون بـسلطتهم او قـدرتهم       ، االمريكان  

للسيطرة على العملية السياسية وتحريكها حـسب       

جبهم لالحتالل كانوا يلتمسون بواسطة ش. رغبتهم 

الضغط على واشنطن لتسليم السلطة او الـسيادة        

وفـي نفـس الوقـت     . لهم في أقرب وقٍت ممكن  

أصروا على أن، أية مقاومة لوجـود االمريكـان         

  . يجب أن تكون بال عنف

بالتحديد فإن المجلس األعلى كان قد إنجـر الـى          

علة  المشاركة الفا  - التناقض المخطط إستراتيجية،  

ورفـض خطـابي لهـا      ، في المؤسسات الجديدة    

 نظراَ لتاريخ المجتمع    -ورفض المقاومة المسلحة    

في بداية العشرينيات من القرن الماضي،      . الشيعي

ممـا أدى    ، إنتفض الشيعة ضد القوات البريطإنية    

الى فقدانهم للسلطة في عراق مـا بعـد الدولـة           

 بأن  إن المجلس األعلى لم يرغب    ). ٨٠ (العثمإنية

يخسر الشيعة مرة أخـرى عـن طريـق فـشلهم           

باالرتباط بالمحتلين االجانب ودخولهم في اللعبـة       

لهذا عندما عارض االمريكان  تـسليم        ، السياسية

أظهـروا  السيادة مباشرة بعد الحرب، فإنه وآخرين  

عندما أقامت سلطة التحالف المؤقتة بقيادة       . مرونة

تمـوز   فـي    مجلس الحكم المؤقـت    ، بول بريمر 

أخذ المجلس األعلى مقعداَ واحـداَ مـن         ، ٢٠٠٣

، شقيق الزعيم    ، لعبد العزيز الحكيم   ٢٥المقاعد ال 

وكذلك وافق على   . والذي قاد فيلق بدر في ايرإن       

المشاركة في اإلنتخابات المحليـة أو تخـصيص        

مقاعد في المناطق التي تقوم الواليـات المتحـدة         

.  إنتخابـات    وحلفاؤها بتشكيل مجالس فيها  بدون     

لقد إنتقد المجلس األعلى هذه المجالس بإعتبارهـا        

غير شرعية ولم يثـق بهـا بإعتبارهـا واجهـة           

لالمريكان، لكن رأوها بأنها واسطة ممكنة، لتلبيـة        

ال يمكـن إحتمـال أن تكـون        طموحهم ومنه، أنه    

  ).٨١ (مهمشة

أظهـر المجلـس األعلـى      ، وعلى وجه العمـوم   

لقـد   . ا بعد الحـرب   براغماتية عالية في نظام م    

بينمـا قبـل بـه      ، إستنكر الوجود االمريكي علناَ     

ونفى أية عالقة مباشرة مع المحتل، فـي        ، بالفعل  
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، حين عمل في المؤسسات التي أنشأها االحـتالل         

بفكرة  بالرغم من التصاقه     الديمقراطيةوقبل بفكرة   

تدريجياَ إتسعت سيطرته الـسياسية      ، والية الفقيه 

جديد من خالل تحالفه مع الحـزبين       على النظام ال  

الرئيسين الكـرديين ورفقـاءه فـي المجموعـات         

وتحويل فيلق بدر الى منظمة بدر، يوحي       ، الشيعية  

 بتحول شـكلي ، مـن       - بالرغم من عدم تنفيذه      -

  . نشاط عسكري الى مدني لهذه الميليشيا 

  المجلس األعلى في الحكومة)  ب

، هي ليست نتيجة    إن القدرة الحالية للمجلس األعلى    

للنشاطات التي جـرى إختبارهـا فـي التنـافس          

اإلنتخابي المفتوح، بل هي في زحفه الثابت نحـو         

مؤسسات ما بعد الحرب و التحالفات التكتيكية التي        

هذه التحالفات تتضمن    . تصاغ على طول الطريق   

ناشطين سياسيين ، بنجاح وبعض الحاالت بالتزامن 

ني العراقي بقيادة أحمد    المؤتمر الوط مختلفين مثل   

الواليـات المتحـدة    ، قبل الحرب   ) INC (الجلبي

، ) الحاليـة    بـوش  وادارة   إدارة كلنتون كل من   ( 

الـدعوة  أحزاب سياسية شـيعية منافـسة مثـل         

كلهـم  .  والحزبين الكرديين الرئيسيين     والصدريين

ساعدوا في رفع المجلس األعلى أكثر الـى قمـة          

  .الهرم السياسي 

،  وجهـة نظـره الدينيـة المحافظـة          بالرغم من 

إستطاع المجلس األعلى المساومة في تحالفه قبل       

حركـة   ( الحرب مع االحزاب العلمانية المعارضة    

الحزب الـشيوعي   ، الوفاق الوطني ألياد عالوي     

حزب ، الحزب الديمقراطي الكردستاني    ، العراقي  

باالضـافة الـى    ، االتحاد الـوطني الكردسـتاني      

لتلميـع موقفـه مـع      ) ني العراقي   المؤتمر الوط 

مركـز  وهذا بدوره ترجم الى      . الواليات المتحدة 

بشكل أكثـر   ،  في عراق ما بعد الحرب       ذي تأثير 

عبر مقعد في مجلس الحكم المؤقت ومواقع       أهمية  

، ) ٨٢( في أول حكومتين بعـد الحـرب         وزارية

  .باالضافة الى تشريع الدستور المؤقت والدائمي 

 في نهايـة    آية اهللا السيستإني  هر  عندما ظ ، كذلك  

 لدعم تشكيل التحالف الـشيعي، ليـضمن         ٢٠٠٤

 ،  ٢٠٠٥سيطرة الشيعة كمجتمع في كانون الثاني       

، ) ٨٣(في إنتخابات المجالس البرلمانية والمحلية      

حيث طالما لعب المجلس األعلى على هذا الـوتر،         

 فقد ضمن هيمنته مقابل االحزاب الشيعية االخرى      

االئتالف العراقـي الموحـد      ، الناتجةفي الجبهة   

 )UIA ( ،     بنـاء  : من خالل خصائصه الرئيسية

واإلنـضباط  ، الحزب المتماسك و هيكل قيادتـه       

وميليشيا قويـة ، حمـت المـدن        ، الداخلي القوي   

المقدسة، والقيادات الدينية، وسجل من الـسياسات       

البراغماتية التي خففت أو شتتت الـشكوك حـول         

عبـد  زعيمه   . ية وجذوره االيرإنية  أجندته الطائف 

كان على رأس قائمـة االئـتالف        ، العزيز الحكيم 

  .العراقي اإلنتخابية 

 ودوره في الحـصول علـى       السيستإنيقربه من   

 وفي الواقع   -المجلس األعلى   . مباركته كان حاسماَ  

قـد   -كل االحزاب الشيعية ذات القاعدة الدينيـة        

ـ        ، ديني الكبيـر  ناوروا بعالقتهم مع هذا الرمز ال

ومنفـذين فتـاواه    ) ٨٤(مؤكدين على نقل بياناته     

مسؤول محلـي فـي المجلـس       ) . ٨٥(وأوامره  

يلتقي دائماَ  األعلى، إدعى بأن زعيم المجلس كان       

.  ليناقش معه التطـورات الـسياسية        بالسيستاني

فإنه يخبرنـا دائمـاَ بـأن نكـون         ، وإستجابة لذلك 

ن نفعل ما   ونح. منفتحين ونوضح للناس كل شيء      

وأوضـح مـسؤول    ). ٨٦" (يأمرنا سماحته بفعله    
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كيف فاز االئـتالف  محلي آخر في المجلس األعلى      

   : العراقي الموحد

، أغلبية الشعب العراقي تتبع أوامر القيادة الدينية        

الناس  . حتى وإن كان الكثير منهم غير متدينيين      

في الجنوب بسطاء وهم يميلون الى إتباع أوامـر         

كانت هناك تلميحات . دين على نحو أعمى رجال ال

 يريـد مـن     علي السيستاني بأن آية اهللا العظمى     

الناس ان يصوتوا الى قائمة محددة بسبب وجـود         

الناس يحترمون سـماحته    . بعٍض من ممثليه فيها     

أعتقد إنه العامل الرئيسي الـذ      . ويطيعون أوامره   

عالوة علـى   . يوضح لماذا صوت الناس لقائمتنا      

لك فإن أوامره سـوف تلعـب دوراَ مهمـاَ فـي            ذ

  ) .٨٧(اإلنتخابات المستقبلية 

إسـتأجر المجلـس األعلـى      ، في أثناء الحملـة     

مستشارين إعالميين و أرسل  أكثـر شخـصياته         

جـالل  ظهوراَ و أكثرهم  صراحة في طائفيته مثل         

 .  الى الجنوب ليحـرك الجمـاهير      الدين الصغير 

شيعة بأن السيـستاني    الهدف الرئيسي كان إقناع ال    

إن  بـل    االئتالف الموحـد  صادق، ليس فقط على     

وهذا كـان    . المجلس األعلى هو الحزب المفضل    

بالتحديد مؤثراَ على المستوى المحلـي حيـث إن         

االحزاب الشيعية دخلت الى إنتخابـات المجـالس        

 . وليس كجزء من االئـتالف    المحلية بشكل منفرد    

على للمتحدث بإسم   هيأ المجلس األ  ، كإشارة متممة   

لعقد جلـسات    ، حامد الخفاف  ، السيد السيستاني 

 السيـستاني حوار في النجف قدم فيها وجهة نظر        

بخصوص اإلنتخابات وهو موقف فسر بعد ذلك ،        

  ) .٨٨ (دعم لالئتالف والمجلس األعلىبأنه 

إدعـاء القـرب مـن      نجح المجلس األعلى فـي      

سم الطبقـة    الى حٍد ما ، بسبب إنه يتقا       السيستإاني

 قاعدة السلطة التجاريةالوسطى وهي على االغلب  

والتي تشكل وجهة نظره السياسية ومتناقضة بشكل       

الجذورالمتواضـعة  ، على سبيل المثـال   ، حاد مع 

فـإن الحـوزة    ، عالوة علـى ذلـك     . للصدريين

ــة   ــصاهرة خاص ــنح م ــا يم ــد : وتاريخه عب

 و كونه إبن آية اهللا    ، العزيزالحكيم يدعم السيستاني    

لذلك ومن خاللـه فـإن       ، محسن الحكيم العظمى  

  ) " .٨٩(المجلس األعلى يفوز بدعم السيستإني 

 صـعود  ٢٠٠٥لقد أظهرت إنتخابات كانون الثاني  

علـى المـستوى     .  المجلس األعلى الى الـسلطة    

أكثر مـن ثقلـه     فإن أداؤه مثيراَ للجدل     ، المحلي  

، حائزاَ ليس فقط على دعـم السيـستاني،         الحقيقي

وكـان   ( العرب السنة كن كذلك مقاطعة كل من      ل

واضحاَ في المناطق ذات االغلبية السنية و المناطق 

واضحاَ في   ( والتيار الصدري ) السكانية المختلطة   

المجلس األعلـى دخـل     ) . المحافظات الجنوبية   

اإلنتخابات إما وحده أو كمجموعـة تحـالف فـي          

ـ        ة المحافظات التي يخشى أن يواجه فيها بمعارض

 ومهيمنـاَ علـى     تنظيمه القـوي  مستخدماَ  ، قوية  

حـزب   وفي البـصرة     الدعوة، منافسيه الرئيسيين   

القـوة  ، وكل منهم ال يملكـون       الفضيلة االسالمي 

  ) . ٩٠( في ذلك الوقت العسكرية

فإن المجلس األعلى حـل أوالَ      ، في أغلب الحاالت  

أو ثانياَ، بضمنها المحافظتين اللتين مراكزهما هي       

وبهـذه   ، النجف وكربالء ،  الشيعية المقدسة    المدن

لتعيين رؤساء المجالس   الطريقة كسبوا االستحقاق    

في محافظة واحدة رئيـسية     .  للمحافظات   المحلية

يشارك السلطة مـع    كان عليه أن     ، البصرة، فقط  

 لديها وجهات نظر إسالمية لكـن التنـسيق         أحزاب

و (بمعـزل عـن البـصرة       ). ٩١(بينهم ضعيف   

فإن أداء المجلس األعلـى     )  مختلفة ميسان  السباب
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سمح له بأن يسيطر على مؤسسات      في اإلنتخابات   

  .مراكز المحافظات والقوات االمنية في الجنوب 

% ٤٨ فـاز ب     االئتالف العراقي الموحد  ، وطنياَ  

 مقعداَ في مجلس النواب من      ١٤٠من االصوات و  

 ، القائمة الكرديةأقرب منافس له كان ، ٢٧٥أصل 

الحـزب  ، ي تتألف من الحـزبين الرئيـسيين        الت

وحزب االتحـاد   ) KDP (الديمقراطي الكردستاني 

وطيف من أحزاب   ، ) PUK (الوطني الكردستاني 

 ٧٥و% ٢٦أصغر أخرى والتي سـجلت حـوالي        

أنتجت القائمتين حكومتين   ، بإتحاد القوتين   . مقعد  

بشكل أكثـر    . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥منتخبتين متعاقبتين   

عمود الفقري لهاتين الحكومتين كـان      أهمية ، إن ال   

ولـيس   التحالف بين االكراد والمجلـس األعلـى      

وبـدون ذلـك فـإن      ، االئتالف العراقي الموحـد     

 . المجلس األعلى لم يحصل على أهميته الحاليـة       

إن روابط المجلس األعلـى مـع االكـراد يعـود           

تاريخها الى الوراء، في العشرين سنة الماضـية        

لقوية مع االتحـاد الـوطني      حيث كانت صداقتهم ا   

  ) .٩٢ (الكردستاني بقيادة جالل الطالباني بالتحديد

في غضون االيـام الـصعبة للحـرب العراقيـة          

يعملون في  كان مقاتلي المجلس األعلى     ، االيرإنية  

 في المنطقة التي يسيطر عليها االتحاد       داخل العراق 

الوطني الكردستاني وشاركوا متحدين في معـارك       

تحت الرعاية  كالَ منهما كان    .  الشمال   رئيسية في 

 أجندتهم الخاصـة  ، لكن ناضلوا من أجل      االيرانية

وتعرضوا الى خسائر على سبيل المثال في حـاج         

كما لخص  ) . ٩٣(١٩٨٨ وحلبجة   ١٩٨٣عمرإن  

:          " مسؤول كبير في المجلـس األعلـى        

العنصرية العرقية منعت االكراد من أن يلتحقـوا        

فـي  ، والطائفية منعت الشيعة    ، اسي  بالنظام السي 

حين إن االستبداد قمع كالَ من الكرد والشيعة على         

  ) .٩٤" (السواء 

من الغريب بعض الشيء، إن الشراكة في زمـن         

 الطالبانيالحرب أسست بين كٍل من الحزبين، بين        

واالسـالمي الراديكـالي    ، وهو علماني بإخالص    

لـشراكة  حيث إن وراء هـذه ا     ، محمد باقر الحكيم  

باالضافة الى رغبـتهم    ، البراغماتية لكال الحزبين    

هذه الـشراكة   ) . ٩٥(المشتركة في إسقاط النظام     

فشل المجلس األعلى في    إستمرت حية بالرغم من     

 فـي برنامجـه     تشخيص الحقوق القومية لالكراد   

) . ٩٦(االصلي، أو أن يقدم حلوالَ لالزمة الكردية        

ي التسعينيات مـن    كما أحيت السياسات المرتبكة ف    

بالضبط بـسبب ، عـدم وجـود        ( القرن الماضي   

) برنامج راسخ في غياب أمل واقعي لتغيير النظام         

وهـي ال    . ٢٠٠٣باالضافة الى طرد النظام في      

زالت على قيد الحياة في شكل رابط إسـتراتيجي         

والذي كان بإمكانه حكم العراق بسبب تأثير التنظيم        

  . العالي والقوة العسكرية

لقد قذفت اإلنتخابات البرلمانية والمحلية في كانون       

 المجلس األعلى  الى مقاعد الـسلطة        ٢٠٠٥الثاني  

وكان بالتحديـد   . في بغداد والعديد من المحافظات      

 حيث كان ممثله السابق في      مهتم بوزارة الداخلية  

روت .  قد عين لقيادتهـا      بيان جبر صوالغ  دمشق  

ألعلـى  مجموعت االزمات كيـف إن المجلـس ا       

إستولى على الوزارة والقوات االمنية وتوغل فيها       

 الـصراع الطـائفي    مصعداَ بذلك    مقاتلي بدر مع  

الهجمات اإلنتحارية لتنظيم القاعـدة فـي       ) . ٩٧(

العراق أثار هجمات إنتقامية في مناطق بغداد ذات        

االكثرية السنية المجاورة وفي المدن المختلطة عن       

لتي أصبحت فيما   طريق وحدات بوليسية خاصة وا    

مخلفين الـضحايا فـي      ، بفرق الموت بعد تعرف   
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غرف للتعذيب تحت االرض ومراكز السجون، أو       

ببساطة يتخلصون مـن جثـثهم فـي االراضـي          

تضاعفت إغتيـاالت    . نهر دجلة المهجورة أو في    

عناصر النظام السابق باالضافة الى الضباط الكبار       

ا فـي   في الجيش القديم والطيارين الذين شـاركو      

المجلس األعلى نظـر     . الحرب العراقية االيرإنية  

 على االقل قبـل     ،اليه بشكل واسع كمسؤول مباشر    

،  حيث تم تفجير المرقد في سـامراء  ٢٠٠٦شباط  

عندما أخذ التيار الصدري زمـام المبـادرة فـي          

  ) . ٩٨ (مهاجمة أعدائهم المنظورين في الشوارع

نطقـة  من مواطن في بغداد من م     ، شهادة واحدة   

حيث تلقـي   ، الزعفرانية تستحق االستشهاد بها     

الضوء على  الطريقة التـي بواسـطتها تـرجم          

المجلس األعلى سلطاته المؤسساتية في السيطرة      

  : الفعلية على الواقع 

شـيعة  ، نحن إعتدنا العيش بوئام فـي المنطقـة         

ولم تكن لدينا أية مشاكل قبل خلع النظـام         .  وسنة  

لمـشاكل بـدأت مـع دعـوة        ا. أو بعده مباشرة    

 في العـراق ضـد      تنظيم القاعدة  زعيم   الزرقاوي

والذي أجيب بدعوات ضد السنة، علـى       ، الشيعة  

شكل تهديدات بالتهجير ثم تبعتهـا موجـات مـن          

معظمنا عرض الحماية لجيراننا    . التهجير الحقيقي   

  .السنة الذين كانوا خائفين جداَ

ن الدعوات ضد السنة بدأت تصبح أقـوى بعـد أ         

أصبحت الهجمات اإلنتحارية أكثر ضراوة وإزدادت      

بعض الشيعة بدأوا يتحدثون عن      . أعداد الـضحايا  

 الـذين ربمـا يـأوون       مخاطر السنة المجاورين  

المهاجمين اإلنتحاريين بالرغم من أن ذلك لم يحدث 

مثل هذه القصص نشأت عادة مـن النـاس         . أبداَ  

الجوامـع  المتدينين أو رجال الدين الذين إستخدموا       

  .لنشرها 

بعض الناس من الجيران بدأوا     ، في مرحلة الحقة    

مساعدات الى الشرطة و الجيش والقوات      يقدمون  

وهذا منحهم قبوالَ واسعاَ بـين المجتمـع         . االمنية

بتشكيل مجموعات تحت وشرعوا ، المحلي االوسع 

 التي نمت وتوسـعت،     راية المجلس األعلى وبدر   

ـ       ن النـاس عرضـوا     كما إن المزيد والمزيـد م

عن طريق ذهـابهم الـى الجوامـع أو         ، والءهم    

أماكن العبـادة   ( حضور المراسيم في الحسينيات     

نحن ال نعلم عالقتهم الحقيقية أو مـا        ) لدى الشيعة   

هـذه المجموعـات بـدأت      . هو شعورهم العميق    

بتجميع المعلومات عن السنة في الجوار وعملـوا   

بعثيـين  قوائم جرد وجمعـوا معلومـات عـن ال        

لقد إكتشفت من أصدقائنا وجيراننـا       .  السابقين

بأن تلك القوائم قد حولت الى رجال أمنيين تابعين         

ظهر نمطـاَ مـن المـضايقات        . للمجلس األعلى 

، عادة تحت بعض الذرائع     ، والضغوط ضد السنة    

حتى وإن كانت بسيطة مثل مشكلة مـع إمـراة أو          

لقـد   . لتشيعتحت راية االسالم وا   ودائماَ  ، أطفال  

  .فعلوا هذا ليرسخوا الهيمنة والسيطرة لهم

وآخـرين  ، عدد من البعثيين إغتيلوا في المنطقة       

بعض الناس األكثر تشدداَ من  ، أجبروا على الفرار

زعموا بأنهم أعضاء في اللجان االمنية      ، اآلخرين  

االكثر نـشاطاَ   . والمناطقية للمجلس األعلى وبدر     

ـ      ارب سـيئة مـع النـاس       بينهم ربما كانت له تج

المستهدفين الذين من المحتمل أنهـم ، كـانوا قـد        

إعتادوا على إعطاء المعلومات لحزب البعـث أو        

عدد منهم  ، قوات أمن النظام حول أبنائهم وأقاربهم       

مناصـرين  قد أعدموا على أساس أهم أعضاء أو        

الـبعض اآلخـر كـانوا أنفـسهم        . لحزب الدعوة 
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وال النظـام،   أعضاءاَ في حـزب البعـث قبـل ز        

وإستفادوا ألن لهم أقارب أو أصدقاء في مراكـز         

  . عليا في الحكومة أو االحزاب الشيعية

فإن كثيراَ من جيراننـا غـادروا       ، نتيجة لكل هذا    

المنطقة، قبل أن يستحوذ على ممتلكاتهم  المهجرين  

  ) .٩٩(أو على االقل إدعوا ذلك، من مناطق سنية 

لمسؤولية على القوات  االمجلس األعلىعندما تولى 

فإنهـا قـد     : تحديين مباشـرين  واجهت  ، االمنية  

 العلمانية فـي    أياد عالوي شكلت بواسطة حكومة    

وهذه القوات تتألف مـن الكثيـر مـن          ، ٢٠٠٤

، ) سواء كانوا شيعة أوسـنة       ( البعثيين السابقين 

للمجلـس  والذين كانوا على نطاق واسع معـادين        

 كـل مـستويات      والتي كانت موجودة في    األعلى

 لـم يمتلـك القـدرة       والمجلس األعلى ، المراتب  

 الذين  بإبعاد الضباط لهذا بدأ   . البشرية ألخذ مكانهم    

، ) والى المهجـر  (ال يرغب بهم خارج مراكزهم      

 الذين تم تـرقيتهم      مالكات من بدر  ويحلون محلهم   

وبدأوا بتجنيـد نـشط     ، ألكثر من سنوات خبرتهم     

حيث ) . ١٠٠(د الصف   للشيعة العاطلين لملئ جنو   

إن هذه العملية بدأت بالسير على هذا النحو، فإنها         

أعـضاء القـوات    . حضيت بديناميكية خاصة بها     

االمنية من العرب السنة إدعوا بأنهم يعتقدون بأنه        

، في وجه هذا العـداء      تقديم االستقالة من الحكمة   

الصريح من المراتب الـشيعية الناميـة بـإطراد         

)١٠١.(  

 المجلس األعلـى  إتصل  ، باط الفيالق   لتعويض ض 

وكثيـراَ مـا    ، بمختلف العناصرالمحلية الفاعلـة     

يستمدون من الطبقة الوسطى وبـضمنهم أعـضاء      

حيث يساوموهم علـى    ، سابقين في حزب البعث     

إن الشيعة عـادة  مـا        .  عالقاتهم مع المرجعية  

 للقاء النـاس ذوي     الحسينيةيرغبون  بالذهاب الى     

آملـين أن يحـصلوا علـى       ، االت  التأثير واالتص 

وظيفة بدالَ من النقود و على خـدمات أو وعـود           

ضـابط  ، على سبيل المثـال     . بخدمات مستقبلية   

شرطة جديد ربما يرد الجميل على المتفضل عليه        

 في  تسهيل شؤون هذا الرجل   بالوظيفة عن طريق    

 عند إحدى نقـاط     تسهيل مروره مركز الشرطة أو    

ي بأنه تـم تجنيـده فـي        كما روى شيع  . التفتيش  

قوات الشرطة عن طريق قريب له والـذي إنظـم          

  : حيث ذكر٢٠٠٣الى المجلس األعلى بعد 

 عندما منحوني الفرصة    المجلس األعلى بدأت بدعم   

ونتيجة لهذا تمتعـت    ، لكي أعمل كضابط شرطة     

 ، رتبـة نقيـب   تسلمت  . بمستوى معيشي جيد جداَ   

، لنظـام   بينما قريبي الذي غير إسمه بعد سقوط ا       

بالرغم من إنـه كـان       ، رتبة عقيد أعطى لنفسه   

عضو فرقة في    وكان   ٢٠٠٣ قبل عام    برتبة نقيب 

الكثير من كبار ضباط الشرطة هـم       .  حزب البعث 

أعضاء في المجلس األعلى أو على االقل إدعـوا         

أغلب هؤالء الضباط كانوا بعثيين و بعضهم        . ذلك

طـات  كانوا كباراَ في الحزب وكانـت لهـم إرتبا        

وبعضهم حتى هذا اليوم ال زالـوا        . بالقيادة العليا 

كلهم غيـروا والءهـم     . يحتفظون بتلك العالقات    

عندما إنهار النظام، وسوف يغيرون وجهتهم مـرة        

  ) .١٠٢(أخرى اذا ما رجع النظام غداَ 

 يجـب أن    المجلس األعلـى  فإن  ، لضمان والءهم   

ضابط عربـي سـني     . يوافق على أي تعيين جديد    

  : ق بالجيش في عهد عالوي قالإلتح

إن الطريقة الرئيسية للمجلس األعلى هي أن يجعل        

مقدمي الطلبات يفهمون بأن تسجيلهم فـي قـوات         

يخـضع لموافقـة المجلـس      ، الشرطة الوطنيـة    
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فإنهم يجمعون معاَ فـي     ، حالما يجندون    . األعلى

. مراكز الشرطة ويرسلون في دوريات مـشتركة        

للـشيعة بـأن يـشعروا       إنه من الطبيعـي جـداَ       

السنة ال يملكـون    . باإلرتياح في مثل هذه البيئة      

الفرصة بالمرور في مثل هكذا شبكة أو العيش في         

هؤالء الذين يوقعون ال يفعلـون       . مثل هكذا بيئة  

لكـن  ، ذلك بسبب ايمان سياسي أو ديني راسـخ         

أغلب هؤالء  . بسبب المصالح الشخـصية  ببساطة  

سوف ، لذين تورطوا كثيراَ    الرجال ما عدا هؤالء ا    

 ، حالما تنتقل مصالحهم بإتجـاه       يغيرون وجهتهم 

  ) .١٠٣(مختلف 

فإن ، عندما إخترق ضباط فيلق بدر القوات االمنية        

 الضابط العربـي الـسني    نفس   . السنة تم طردهم  

  : يروي 

كنت واحداَ من ضباط الجيش السابق الذين إلتحقوا        

. كلنا سـنة    ، مع بعض زمالئي    ، بالجيش الجديد   

لقد إتهم في البداية . إن تكتيك بدر كان غير متوقعاَ 

بعد ذلـك   ، آمر لواء نا بإرتكاب االخطاء ثم هدد        

كنت أضاَ هـدفاَ لمحاولـة      . غادر عندما قتل أخاه     

بعد ذلك بدأوا يهددون بتقـديم شـكاوى        ، إغتيال  

 إبـراهيم الجعفـري   ضدي لمكتب رئيس الوزراء     

كذلك  ، ة في حزب البعث   كنت كالعاد . كوني بعثي   

كـذلك بـدأوا ينـذرون الـضباط        . كل أصدقائي   

وفي مرحلة الحقـة    . االمريكان كوني كنت بعثياَ     

إتهموا وحدتي بدعم االرهابيين وإتهموني بتهديـد       

الحـادث  .  في وقت محاكمة الدجيل      الدجيلسكان  

االخير كان عندما أصدروا لي أمـراَ بـأن أقـدم           

بـدون  ، ي وحـدي    تقريراَ الى مكتـب الجعفـر     

لقد نصحني آمري بأن ال أذهب حيـث        . حراسي  

إنهم من الممكن أن يجدوا بعض االرضية التهامي        

بجريمة أو قتلي في طريقي الـى مكتـب رئـيس           

وبدالَ من ذلك   ، لهذا قررت أن ال أذهب      . الوزراء  

  ) .١٠٤ (ذهبت مختفياَ أنا وزوجتي وهاجرت

 ، ٢٠٠٥لثاني  إن اإلنتخابات البرلمانية في كانون ا     

مرة   ، رسخت قبضة المجلس األعلى على السلطة     

كجزٍء من االئـتالف وبتحـالف مـع االحـزاب          

فـإن المجلـس    ، مع ذلك   ، مرة أخرى   . الكردية  

األعلى كان غير قادراَ على الحصول على رئاسة        

ألن منافسته مـع     ، ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥في  . الوزراء  

لـى  الصدريين أجبر المجموعتين بأن يـستقروا ع      

 الذي كان في كلتا الحالتين قـد تـم          مرشح وسط، 

وهو حزباَ أضعف مـن أن       ، إختياره  من  الدعوة      

الجعفـري عـام     ( يشكل التهديد الكافي ألي أحد    

إن عدم قدرة    ) . ٢٠٠٦ونوري المالكي    ، ٢٠٠٥

عـادل عبـد    المجلس األعلى على فرض مرشحه      

كان هو السبب الذي    ، كرئيس للوزراء    ، المهدي

  .  توغله في المؤسسات منع

   مواجهة المستقبل-٣

  التحول الشكلي) أ

 فـي أيـار     الحزب المحوري في ختام مؤتمر قيادة     

 تحوالت مهمـة    عبد العزيز الحكيم  أعلن   ، ٢٠٠٧

فقد قـال   . في مظهر ووجهة نظر المجلس األعلى       

من إسمه، فاآلن   " الثورة  " بأن الحزب أسقط كلمة     

بعد زوال النظام واآلن    المهمة االساسية قد أنجزت     

دخل البلد نظام سياسي مبني على أسس دسـتورية         

والذي يتطلب التداول السلمي للسلطة مـن خـالل         

" كما أوضح عضو    ). ١٠٥(إنتخابات شعبية حرة    

إن المجلس األعلى لم يغير إسمه بل فقـط حـذف           

المجلس األعلى إنبثق في ايـرإن      ". الثورة  " كلمة  

اآلن فـإن   . م العراقـي    وكان الهدف إسقاط النظا   

اآلن ال  ، النظام قد أزيل والناس إنتخبـوا حكومـة       
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فـي إسـم    " الثـورة   " حاجة لنا بأن نحتفظ بكلمة      

  ).١٠٦(الحزب 

المجلـس األعلـى    "االسم الجديد بالعربية أصـبح      

كان هناك إرتباكاَ قد حصل في      ". االسالمي العراقي 

بما يجب عليه   _ ترجمة االسم في وسائل االعالم      

 ؟ ممـا أدى  SICI or SIICن يكون باإلنكليزية أ

الى صدور إعالن رسمي في نهاية تمـوز، بـأن          

" االسم باإلنكليزية من اآلن فصاعداَ سوف يكـون         

" ISCI"المجلس االسالمي األعلـى فـي العـراق       

)١٠٧.(  

تغيير االسم يوحي بتحول المجلس األعلـى مـن         

مجموعة متمردة ذات قواعد في المنفى ومرتبطـة        

لثورة االسالمية فـي ايـرإن الـى حـزب ذي           با

لهذا وبنفس االهمية    . مسؤولية في حكومة العراق   

كان إعالن الحكيم المتـزامن بمـا يخـص والء          

  :الحزب للسلطة الدينية 

ثمن المشاركون في المؤتمر الدور العظـيم الـذي         

تلعبه الحوزة العلمية و علماء الدين وعلى رأسـهم         

 العظمـى الـسيد علـي       آيـة اهللا  ، مرجع التقليد   

 حيث إنهم قد    - أدام اهللا ظله   -الحسيني السيستإني   

لعبوا دوراَ وال زالوا يلعبـون دوراَ فـي حمايـة           

حاقنين ، والمحافظة على وحدة العراق والعراقيين      

بذلك دماء الشعب وساعدوهم في بناء نظام سياسي        

ونحن نتعهـد   . مبني على أسس الدستور والقانون      

سياستهم الراسخة في منح العدالـة      بإتباع خطاهم و  

  ) .١٠٨(لكل المجتمعات العراقية 

هذا البيان كان أقل أهمية، لما ورد فيه مما قد فشل           

بينما إنه يبدو قـد أقـر بالسيـستاني         . في ذكره   

سـاعدهم  ( " كمصدر لاللهام او االيحاء السياسي      

فهـو  ، " ) منح العدالـة    "، " في بناء نظام سياسي   

خفي بالدور الريـادي للمرجعيـة      يذكرنا وبشكل   

ولم يلغ البيان بوضوح تمسك المجلـس        . الشيعية

األعلى الطويل االمد والمعلن بمبـادئ الخمينـي        

لوالية الفقيه والـسلطة العليـا لعلـي الخـامنئي          

هل هذا يعني بأن المجلس األعلى الجديد    ) . ١٠٩(

قد يبقى مديناَ لهذه المبادئ والقيادة العليـا فـي          

بالرغم من تصريحه   ، كما كان في المنفى     ايرإن،  

  الحالي بخصوص تفضيل السيستاني ؟

أشار مسؤولوا المجلس األعلى بأن التغييـر كـان         

حاسماَ ، وعالوة عل ذلك فإنه كان قد ظهر لـيس           

 عند عودة   ٢٠٠٣ لكن مبكراَ في مايس      ٢٠٠٧في  

  : الى العراق محمد باقر الحكيم

 بـأن   باقر الحكيم محمد  أعلن آية اهللا    ، حالما عاد   

.  هو مرجع التقليد   علي السيستاني آية اهللا العظمى    

إنه كان دائماَ يعتقد بـأن النجـف هـي المركـز            

إن ). المرجعية  (، الرئيسي للسلطة الدينية للشيعة     

عدد أتباع السيستاني يكشف عـن مـدى منزلتـه          

لقد أعلن محمد بـاقر      . وأهميته في العالم الشيعي   

ن السيـستاني هـو المرجـع       الحكيم ذلك ليظهر بأ   

. الوحيد الذي يتبع ولالشارة بأننا نطيـع أوامـره          

بعـض  . وهو فعل ذلك ليبين بأننا ال نتبع ايـرإن          

الناس قالوا بأننا لم نعلن والء نا للسيستاني حتـى          

لكننا سابقاَ كنا قد أصدرنا تصريحات في       . ٢٠٠٧

، قبل عودتنا الى العراق     ، ايرإن بعد سقوط النظام     

  ).١١٠(ا نتبع السيستاني كمرجع للتقليد بأنن

فـإن  ، كما قالوا   ، بعد محاكاته للمرجعية االيرانية     

  :المجلس األعلى تخلى عن نظرية والية الفقيه

والية الفقيه كانت شيئاَ يجب اإللتزام به في ايـرإن      

وحتى عندما كنا في ايـرإن      . والدستور االيراني   

عد عودتنا الى   لكن ب . نحن لم نكن ال معه وال عليه        
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كان علينا العمل إستناداَ الى الواقع علـى        ، العراق  

لقد قبلنا بقرارات آية اهللا الخميني ألننا       . االرض  

لكن جاء المجلس   ، وكان هو القائد   ، كنا في ايرإن  

  ). ١١١(األعلى الى العراق واآلن نحن في العراق 

والذي يكشف عنه التصريح ليس إلتزامـه القـوي         

وال تحوله الحاسم الـى     ،  قيادة ايرإن    بأيديولوجية

لكن عدم وجود أية أيديولوجية     ، أيديولوجية جديدة   

لقد أشاروا الى حقيقـة الحـزب       . له على االطالق  

بأنه في مطلبه لالستمرار واالزدهار فـي بيئتـين         

كان عليـه أن يتبنـى      ، متعاقبتين ومختلفتين جذرياَ  

. ية  مواقف أيديولوجية والتي هي في النهاية شـكل       

فإن دعوة المجلس األعلى الـصريحة      ، مهما يكن   

تعكس إحترامه بـين    ٢٠٠٧الى السيستاني في أيار     

. مجتمع شيعة العراق والذي يرغب بأن يحكمهـم       

كما ال يملك المجلس األعلى مرجعاَ بديالَ بامكانـه         

إذا كان الحزب قد ساورته أحالمه      . أن يرجع إليه    

قر الحكـيم ،  في الماضي يأن يرى زعيمه محمد با   

فقد تحطمت آماله بإغتياله    ، يترقى الى مرجع تقليد     

في تفجير إنتحاري فـي النجـف فـي شـهر آب       

 فإنه اليملك عبد العزيز الحكـيم   أما أخوه    . ٢٠٠٣

نظراَ لما يتمتـع بـه مـن مركـز          ، هكذا طموح   

حجـة  بوصـفه   : متواضع في سلّم رجال الـدين       

  الـدين  عـالم ( ، حتى إنه ليس بمجتهد    ، االسالم

الكبير في مذهب التشيع هو الذي بإسـتطاعته أن         

  ) .١١٢) (يتخذ أحكاماَ مستقلة في القضايا الدينية

لقد كان تحول المجلس األعلى     ، في التحليل النهائي  

 نتيجة شكلية لعمليـة بـدأت منـذ         ٢٠٠٧في أيار   

 ، وهي تعادل أكثر بقليل من إرتداء الحزب         ٢٠٠٣

. ى حقل سياسي جديـد    لزي مختلف، كونه يتقدم ال    

 -وهذا يؤكد بأن المجلـس األعلـى براغمـاتي          

 والحـزب بفقدانـه     -البعض يـسميه إنتهـازي      

، لاليديولوجية، يرغب بأن يتصل بجمهور أوسـع        

قاضياَ وقته في مداهنة مرجعية النجف من أجل أن         

 يختلـف   . "يبقى متناغماَ مع المـشاعر الـشعبية      

المجلس األعلى عن االحزاب االسالمية االخـرى       

نحن نوصـف   . بأنه منفتح على األفكار األخرى      

بالبراغماتية و اإلنفتاح والمرونـة ، وفـي نفـس          

 ونحـاول   نحن نحتفظ بعقائدنا االسـالمية    الوقت  

كما قال مسؤول في المجلـس األعلـى        " حمايتها  

)١١٣.(  

قـد  كـان   فإن المجلس األعلى    ، وفي نفس الوقت  

إرثاَ ، أعيق، بسبب كونه قد أصبح وبشكل أساسي        

وهو بلد حيـث أصـل     ، في العراق  . لعائلة الحكيم 

 ، الشخص غالباَ ما يكون أكثر أهمية من أفكـاره        

إن إرتباطه بعائلة قيادية واحدة ربما يعيق إمكانية        

ناهيك عـن   ، الحزب في مد دعمه عبر مجتمع ما        

ر االحزاب الصغيرة   حيث إن تكاث  ، االمة بأجمعها   

فـي حالـة    . أسماء قادتهـا  تعرف فقط بواسطة    

 من المحتمل أن ايرإن قد عينت     ، المجلس األعلى   

 ، لكي يستعيد التأثير في النجف       محمد باقر الحكيم  

، بعـد موتـه     ، حالما يعود الحزب الى العـراق       

شخصية أقـل   ، عبد العزيز ، أستبدل بواسطة أخيه    

مـصاب  ،  على ذلك    والذي عالوة ، )١١٤(جاذبية  

 ومستعد ألن يسلّم الزعامة الى أحـد      بمرض خطير 

وإن وضع األخير، الحديث    ). ١١٥ (عمار، أبنائه  

العهد بالشأن الديني والسياسي ربما يحدث تحـدي        

بالرغم من إنه يمكـن     ، داخلي ، يضعف زعامته     

التغاضي عنها بسبب قدرته الفريدة بـأن يحـتفظ         

يد مـن الخـصوم     بوحدة الحزب في مواجهة العد    

  ).١١٦(االقوياء ويحمل إسم العائلة 

 عائلة الحكيم نظراَ لمواالته اليرإن وإعتماده على      

فإن علـى المجلـس     ، في  نقل الحزب الى االمام       
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األعلى أن يتطلع الى قضايا سياسية ، من شأنها أن          

و من المعتقـد بأنـه      . تدخر له دعماَ شعبياَ أوسع      

  . الجنوبية نظرية الفيدراليةوجدها في 

  ؟"شيعستان " حكم ) ب

مهـد المجلـس األعلـى لفكـرة        ، ٢٠٠٥في عام   

فقـط  . صممت لتستحوذ على قلوب وعقول الشيعة     

نـشر  ، بعد عودته من زيارة اليرإن في حزيرإن        

منطقة ،  فكرة التسع محافظات     عبد العزيز الحكيم  

فيدرالية كبرى ذات أغلبية شيعية تغطـي منـاطق         

كذا منطقة والتي لقبها البعض     مثل ه . جنوب بغداد 

سوف تقدم للشيعة كالَ من الحماية      ، " شيعستان"ب  

و مـن   ) ١١٧(من هجمات المتمردين االرهابيـة    

كـربالء  ( خالل نفط البصرة والمـدن المقدسـة        

االفتـراض  . إكتفاءاَ ذاتياَ مادياَ وروحياَ     ) والنجف

المجلس األعلـى سـيحكم     الغير مذكور كان، بأن     

بإستثناء بغداد وهـي ذات     ). ( ١١٨( هذه المنطقة 

أغلبية من التيار الصدري من المنطقة التي سوف        

لقد رأى  ). تسهل القبضة السياسية للمجلس األعلى      

منتقدوا المجلس األعلى في المخطط، محاولة مـن        

أجل الحصول على  السلطة والثروة النفطية والتي        

ال يمكن للحزب أن يكسبها من خـالل إنتخابـات          

برزانـي  " وسيـصبح الحكـيم     ،  واسـعة    وطنية

  ).١١٩ ("الجنوب

أحدث المقترح جداالَ طائفياَ مشحوناَ الـى درجـة         

في فترة وصل فيها إعداد     ، كبيرة في لحظة حرجة     

بالنسبة للعرب السنة فإن هذا     . الدستور الى أوجه    

االحزاب الشيعية والكرديـة يقتـسمون      يعني بأن   

كراد والبصرة  كركوك لال  ( الحقول النفطية بينهم  

تاركين لهم أرض مغلقة وبدون مـوارد       ، ) للشيعة

حتى قبـل أيـة     ، لهذا فقد عارضوه بشدة   ). ١٢٠(

، في الواقـع  . خطوة تتخذ لتكشيل مثل هكذا منطقة     

لقد إقترح الدستور طريقة تصاعدية من االسفل الى        

بواسطتها يجب أن  يحدد الناس الذين هم        ، األعلى

افظة،  عن طريـق     في عمر التصويت في كل مح     

، إستبيان رغبتهم في اإلندماج بمحافظـة أخـرى         

وهي عملية تجعل من غيـر المحتمـل أن تثمـر           

مع ذلك  . النتائج نفسها في جميع المحافظات التسع       

المـشاعر التـي    فإن الحقائق كانت أقل أهمية من       

  .تولّدت نتيجة المقترح

اذا . إن المجلس األعلى ربما كان قد أخطأ الحساب

ت مناداته  بشعار الفيدرالية قد أثارت غـضب         كان

النزعـة  . فإنه فعل القليل لتوحيد الشيعة    ، السنة  

لكنهـا لـم    ،  لها تقليد قديم في العـراق        االقليمية

لقد حظي  . تؤسس على أساس الهوية الدينية أبداَ     

علـى  ، المقترح بدعم جدير باإلعتبار في البصرة       

 النظريـة   التي سكانها مـن الناحيـة     ، سبيل المثال 

  وكانوا يشعرون لفترات طويلة      األغنى في العراق  

باإلهمال من قبل الحكومة المركزية والتي إمتصت       

إيرادات النفط وبالمقابل منحوا القليل فـي طريـق      

إن لـدى   ). ١٢١(االستثمار واإلعمـار والتنميـة      

البصراويين طموحاَ إلنشاء شيئاَ مماثالَ لدبي عنـد        

بدلَا عن ذلـك فـإنهم      ، اتنقطة إلتقاء دجلة والفر   

بالنـسبة  ) . ١٢٢(يشعرون بأن  مكانتهم مهملـة       

لكـن  منطقة ذات حكم ذاتي تبدو معقولـة،     ، اليهم  

حدودها يجب أن ال تمتد الى ما هو أبعد من حدود           

من الممكـن أن تكـون       ، محافظة البصرة نفسها  

ميسان الغنية بـالنفط وذي     ، متحدة مع محافظتين    

المجلس األعلى يهدد بـأن     إن مخطط   ). ١٢٣(قار

 ويجبــر يجلــب محافظــات أكثــر الــى االقلــيم

 من دون   يشاركوهم ثرواتهم البصراويين على أن    

  .عوائد ذات معنى 
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ولم يكن المقترح مألوفاَ لدى الـصدريين الـذين         

وهي مدينة ومنطقة مفتقرة    ، تكمن قوتهم في بغداد   

 دولة مركزيـة والتي وفقاَ لذلك إقترحوا    ، الى النفط 

و إتخـذوا   . ية تسيطر على كل أجـزاء البلـد         قو

موقفاَ علنياَ يقضي، بأن  ال يتخذ أي قرار حـول           

في  ، ما دام العراق باقي تحت االحتالل     الفيدرالية  

الحقيقة فإنهم يعارضون أي نوع مـن الفيدراليـة         

. بتقسيم البلـد   - كما يخطط المجلس األعلى    -تهدد

، اسـم  بـشكل ح   آية اهللا السيستاني  كذلك كان رد    

فاتراَ كما فعل الكثير مـن المـستقلين الـسياسيين          

  .والذين يتبعون قيادته

 ، ٢٠٠٦فـي تمـوز     ، زيارة أخرى لطهران   بعد  

وكما أعاد  ،  إحياء الفكرة    عبد العزيز الحكيم  أعاد  

إن إثـارة   ). ١٢٤(تكرارها في مختلف المناسبات     

مثل هكذا قضية ملتهبة، بينما البلد غارق في عنف         

، كان تصرفاَ غير مسؤول بـشكل كبيـر       ، طائفي  

 فـي   توقعـوا يـداَ ايرانيـة     وكثيراَ من العراقيين    

في حين إن إعالنه كان عقب زياراته       . الموضوع

الدليل يبقـى غيـر      ، اليران ربما يشير الى ذلك    

وليس من الواضح بأن ايـران سـوف        ، ملموس

إن هنـاك   . تستفيد من التقسيم النهـائي للعـراق      

ياَ لدفع الحكيم بإتجاه أكثر إقليمية،   تفسيراَ أكثر منطق  

ربما رغبته لحكم منطقة من الممكن في الحقيقـة         

فـي  . مع ذلك فهذه مخـاطرة      . أن يسيطر عليها  

غياب جهاز حكومي مركـزي قـادر علـى إدارة          

فإن  النتيجة المحتملـة لهكـذا       ، النظام الفيدرالي 

وهذا لـيس   ، نظام سوف تكون إنهيار شامل للبلد     

وهذا ربما يفسر الى    . مجلس األعلى من مصلحة ال  

حٍد ما الجدل الواضح الذي إشتد داخـل الحـزب          

عبد العزيـز   ال  ، لحد هذا اليوم  ، مع ذلك ). ١٢٥(

الذين هـم مـن الـداعمين     ، الحكيم وال إبنه عمار   

ولم يوضحوا كيف ، قد تراجعوا، الرئيسيين للمقترح

يمكن لهم أن يمنعـوا هـذا النظـام الفيـدرالي           

  . من تقسيم البالدالراديكالي

  مواجهة ثورة مختلفة) ج

قصد المجلس  ، من إسمه " الثورة  " في إزالة كلمة    

لكـن  . األعلى إعالن التغيير في موقفه الـسياسي      

ثـورة  ، ثورة من نوع آخر   الذي يواجهه اليوم هو     

 حزب شيعي مـن الطبقـة       -موجهة مباشرة ضده  

 والثورة تقوم   -الوسطى متمركز في المدن المقدسة    

متمثلة  الطبقات المتواضعة  في المدن  الشيعية         بها

روى .  الذي هو سائد في بغـداد      بالتيار الصدري، 

الشخص صاحب الشهادة أعـاله كـذلك ، حـول          

ما الذي حدث بعد تهجير     ، األحداث في الزعفرانية  

  :أغلب السنة وكيف وطّدوا سيطرتهم 

في مرحلة تالية شاهد الجيران منافسة متزايـدة        

وكان هذا بعد   . األعلى وأتباع الصدر  بين المجلس   

كان الصدريون أقوى و أشجع     . ما إنتهوا من السنة   

وأكثر من حيث العدد، وكان أغلب الـشباب مـع          

، كانوا فقراء وعاطلين عـن العمـل      ، الصدريين  

مقتدى أكثر جاذبية من عبـد   ووجدوا في شخصية    

لقد إزدروا الحكيم بسبب دوره في      . العزيز الحكيم 

مع العديد من   ، عاملته ألسرانا في الحرب     ايرإن وم 

  ).١٢٦ (حول دوره في تعذيبهمالقصص تدور 

آيـة اهللا   إبن  ، مقتدى الصدر الصدريون هم أتباع    

الذي مات مع إبنيه األكبرين     ، محمد صادق الصدر  

في وابل من إطالق النار في النجف، والذي إعتبر         

بعد . وعلى نطاق واسع بأنه إغتيال من قبل النظام       

 كانوا التيار المحلـي الوحيـد وذات        ٢٠٠٣نيسان  

العائدين القواعد الشعبية بعد الحرب والذي تحدى       

  .المنفيين
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إنه من السهل أن يعزى التوازن الديناميكي بـين         

الصدر وبدر، بأنه مجرد منافسة سالالت عائليـة        

ألن شقة الخالف وصلت    . بين عائلتين مشهورتين  

ت أديولوجيـة بـين      الى إختالفا  -الى نقطة أعمق    

والمكـافحين  ) ٢٠٠٣الحكـيم بعـد      ( المحافظين

وأكثر ) محمد محمد صادق الصدر وإبنه مقتدى       ( 

وكان هذا   . االختالف الطبقي ، أهمية من ذلك أيضاَ     

 عندما كـان العراقيـون      ٢٠٠٣مرئياَ منذ نيسان    

الفقراء والكثير منهم شيعة، قـد تحولـوا إلتبـاع          

فـي  فراغ الـسلطة      وشرعوا بملئ  مقتدى الصدر 

الشوارع حيث إن القوات االمريكية تنحت جانباَ في 

بينما كـان   ، اإلنحرافات الالقانونية والجريمة  وجه  

يخطط لعـودة  ، ال يزال المجلس األعلى في ايرإن  

وقد أصبحوا في المؤسـسات     . محمد باقر الحكيم  

عندما إسـتولى المجلـس األعلـى علـى وزارة          

  .٢٠٠٥الداخلية في أيار 

باالصرار على الثأر مـن الهجمـات اإلنتحاريـة         

مأل ،  في العراق وإنتقاماَ من السنة       لتنظيم القاعدة 

 وحتـى   -الفقراء الشيعة صفوف القوات االمنيـة       

عندما عملوا تحت قيادة القواد المعينين من المجلس        

 غالباَ ما كانوا يظهرون والءهـم الـى         -األعلى  

 األعلـى   كالَ من المجلـس   ). ١٢٧(مقتدى الصدر 

والصدريين  تشاطروا مصلحة واحدة وهي تهجير       

لهـذا  ، السنة من بغداد والمدن المختلطة األخرى     

. والدة هذا التقـسيم الـواقعي   كانوا مشغولون في    

لكن أي تنسيق مثل هذا قد إنتهى، حالمـا جمـدت           

زيادة عديد القوات االمريكيـة وعوامـل أخـرى         

 وكالَ مـن     ،٢٠٠٧الوقائع الطائفية في مكانها في      

  .المجموعتين عادوا ليروا اآلخر بأنه العدو الحالي

اذا كان الصدريون قد نجحوا في مد سيطرتهم على         

فإن ذلك والى حٍد    ، الشوارع في المناطق الشيعية     

فشل المجلس األعلى في إدارة وتوفير      كبير بسبب   

في العديـد مـن المنـاطق       . الخدمات الضرورية 

ما يتمتع الصدريون بثقـة     غالباَ  ، الشيعية المجاورة 

حيث ينطلقون من الجوامع المحلية     ، الناس العاديين 

وعلـى  . خصوصا االمنية ، لمعالجة القضايا الملحة  

قاعدته النخبوية في النجـف     مع  ، النقيض من ذلك  

بدر خاطر بطموحه   /فإن المجلس األعلى  ، وكربالء

 وبـضمنها   مفاتيح سلطة البلـد   في السيطرة على    

وهي مغامرة سلكها بعزم كاسـباَ      ، الجهاز االمني 

بالرغم من ). ١٢٨ (الدعم الشعبينجاحه بعيداَ عن 

إن هذا قد أعطاه خزينة محصنة ليسحب منها ويقدم  

فشل فـي ترجمـة     فإنه  ، أفضل الوظائف السهلة    

سيطرته على الحكومات المحلية الى فوائد ماديـة   

والسخط ، )خدمات، بنية تحتية   ، أمن ( الى الناس 

فإن ، عالوة على ذلك  . اسع اإلنتشار بينهم  أصبح و 

التـأثير  الصدريين يشيرون بسرعة وإزدراء الى      

، وأخيـراَ ). ١٢٩( على المجلس األعلى     االيرانـي 

فإن دعم الطبقة الوسطى للمجلس األعلى قـد بـدأ          

بسبب هروب أعداداَ كبيرة    الى حٍد ما ،     ، بالتناقص

  .من هذه الطبقة بعيداَ الى خارج البالد

ورة من الـشيعة الـساخطين مـن الطبقـات          إن ث 

المتواضعة هي ما يرغب المجلس األعلى بمنعهـا        

إن تحالفه مع خطة زيادة عديد القوات فـي          ، اآلن

ومن خالل القوات االمنيـة التـي       ،  وضعه ٢٠٠٧

في مواجهة مباشرة مع الصدريين، الـذين       ، يقودها

حيـث ضـربوا بقـوة    ، دفعوا نحو موقع دفـاعي   

 التـي   -٢٠٠٧من االغتياالت في    العديد  ). ١٣٠(

طالت المحافظين من المجلس األعلى ورجال دين       

 ظهرت وهي تحمل    -) ١٣١(مساعدين للسيستاني 

بالرغم من إن الدليل القوي يبقى      ، توقيع الصدريين 

فإن  مناوشـاتَ  ، عالوة على ذلك ). ١٣٢(غامضاَ  
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، متكررة قد إندلعت بين عناصر الصدريين وبـدر       

، التي و بمعزٍل    رحة المقدسة االضخصوصاَ قرب   

ثروة مالية  فإنها  ، عن أهميتها الدينية لكل الشيعة      

 للمجلس األعلى، باالضـافة الـى القيـادة         ضخمة

ألن الصدريين يرغبون بوضع أيديهم على      ، الدينية

  .تلك المراقد

، حدث نزاع حاد في كربالء    ، ٢٠٠٧في نهاية أب    

لـى  بشكل واضح، بعد أن أصر الحراس العائدين ا       

، قوة حماية العتبات المقدسة عند مرقـد العبـاس          

الذين رفـضوا الـشكليات     ، على تفتيش الصدريين  

مـسجلين  ). ١٣٣(بإعتبارها إهانة وبدأوا بالقتـال      

عدد من االصابات بين قتيل وجريح بين الناس في         

بعـد  . قتال دام يومين بين الصدريين وأعضاء بدر      

لقـد  (إحساسه بأن رجاله قـد تجـاوزوا الحـدود          

شوهدوا وصوروا وهم يطلقون النار على المراقد       

 وقف إطالق النار    مقتدى الصدر أعلن  ، ) المقدسة

  ).١٣٤(من جانب واحد لستة أشهر

حكومة المالكي ومسؤولوا المجلس األعلـى فـي        

.  بـشأن االغتيـاالت    تنظيم القاعدة البداية، إتهموا   

جالل الدين  ، لكن عضو المجلس األعلى المتحمس      

 ٢٠٠٧أشار في خطبة في بداية أيلـول        ، رالصغي

بأن المتهمين بالضربات و الصدامات في كـربالء        

   :يجب أن يبحث عنهم بين الشيعة

أو فـي   ، القاعدة ليست موجودة فـي الديوانيـة      

أو في كـربالء والنجـف والعمـارة أو         ، السماوة

من أجبرنا على اإلحتفاظ بالقوات في تلك       ! البصرة

 التهديد ؟ بالتأكيد ليس مـن       المناطق؟ من أين يأتي   

مـن  ! أو القاعدة لكن من أنفسنا    ) ١٣٥(التكفيريين  

كل يوم   . الدجيلكل يوم الناس تخطف في      !. عندنا

نفس الشيء في   .  بقذائف الهاون    مدينة بلد تقصف  

كل المـدن   (  وأماكن أخرى    وحي العامل  السيدية

والمناطق المتجاورة والتي إما أن تكون شـيعية او      

من الذي يجبرنا كحكومـة     ). أغلبية شيعية /مختلطة

على اإلحتفاظ بالقوات فـي المنـاطق الجنوبيـة         

والوسطى من العراق؟ من الذي يقاتل قواتنا االمنية        

هناك؟ من الذي يوقف الـسياحة الدينيـة ، التـي           

؟ مـن  واردات أكثر من النفطبإمكانها أن تجلب لنا  

الذي يوقف المستثمرين عن العمل فـي المنـاطق         

الجنوبية والوسطى من العراق؟ ال توجـد هنـاك         

لكن هناك مجموعـة مـن      ! القاعدة او التكفيرين  

. المجرمين ، الذين يجب أن يقاتلوا من قبلنا جميعاَ        

يجب أن ال نسرع    ، يجب أن ال تكون هناك ترضية     

بالقول بأنه مهما يحدث،سوف لن يكون أكبر من        

  ).١٣٦(الذي حدث في كربالء 

حيـث  ،  كاف لتحديد الـصدريين    إذا كان هذا غير   

أعتقد بأن كلماتي واضحة جداَ، أنا أتحدث       :" إستمر

الواليات المتحدة  . فيما يتعلق بخصوص أي جانب    

، كانت دائماَ تتحدث بخصوص هذه القضية المحددة      

"  كروكـر  -تقرير بترايوس والتي ذكرت كذلك في     

المجموعــة الــشيعية الوحيــدة ذكــرت ). ١٣٧(

اليات المتحدة بأنها هـدفاَ     بالخصوص من قبل الو   

،  بأنها ميليشيا الـصدريين    ٢٠٠٧لعملياتها في     

  .جيش المهدي

أعلن المجلـس األعلـى     ، بعد بضعة أسابيع الحقة   

والصدريون إتفاقاَ ، تضمن وقفاَ متبادالَ إلطـالق        

النار وإيقاف دعاية وسائل االعالم السلبية وتشكيل       

زاعات لجان مشتركة في المحافظات للتوسط في الن      

الحقيقة إن كال الجانبين ال يـستفيد مـن      ). ١٣٨(

يعتمد المجلس األعلـى    . المواجهة في هذا الوقت   

على مؤسساته الـسلطوية وعلـى التحـالف مـع          

الواليات المتحدة لتشكيل القوات االمنيـة والتـي        
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وهو مـشروع بعيـد عـن       ، إرتدت زي الحكومة  

يرغب الصدريون في مواجهة المجلـس      . اإلكتمال

لى، لكن يدركون بأنه ، ما دامـت الواليـات          األع

فإن الـثمن ربمـا سـيكون       ، المتحدة تدعم الحزب  

لهذا من االفضل لهم الحفاظ علـى أنفـسهم         ، غالياَ

عالوة . حتى يأتي اليوم الذي يغادر فيه االمريكان      

فإن أحداث كربالء ونـشاطات جـيش       ، على ذلك 

قد ) سواء كانت منظمة أم ال      ( المهدي بشكل عام    

بدأ التـوتر   ). ١٣٩(لّدت ردود فعل شعبية سلبية      و

بعـد فتـرة    ، بين الحركتين بالظهور مرة أخـرى     

مـشيرةَ الـى أن     ، وجيزة من توقيع االتفاق فـي     

  .الصراع بين بدر والصدر سوف يأتي يوماَ ما

  بين واشنطن وطهران ) د

فـإن عالقتـه مـع      ، بالنسبة الى المجلس األعلى   

 االسباب هي القـوة     أحد. الواليات المتحدة حساسة  

االضافية التي قدمت الى الحزب في معركته مـع         

إن خطة الواليات المتحدة االمنية فـي       . الصدريين

 كانت مصممة لخلـق مجـاالَ لالتفاقـات         ٢٠٠٧

، السياسية عن طريق إخماد أكثر الناشطين عنفـاَ       

وجـيش   تنظيم القاعدة فـي العـراق  بالخصوص  

كانت هـذه   ، ى بالنسبة الى المجلس األعل    .المهدي

قوات الواليات  : فرصة في صراعه مع الصدريين    

أو علـى   ، المتحدة تستطيع هزيمة جيش المهدي    

 أحد االسباب التـي أدت      .االقل إعاقته بشكٍل كبير   

الى معارضة المجلس األعلى لإلنسحاب الـسريع       

  - والذي دعا اليه مقتدى الصدر     -للواليات المتحدة 

المتحدة قد أثبتت   أن الواليات   كونه بالضبط بسبب    

كما قـال أحـد   . بأنها حليفاَ قوياَ ضد الـصدريين     

المجلــس األعلــى يريــد إرضــاء " ، العــراقيين

االمريكان حتى يمكن أن يستخدم القوة االمريكيـة        

ضد االحزاب العراقية االخـرى، وحالمـا يـذهب         

فإن ، كما سوف يحدث مما ال مفر منه      ، االمريكان

ة الـشعب   المجلس األعلى سوف يسحق بواسـط     

  ).١٤٠" (سوية سنة وشيعة ، العراقي 

ينظر المجلس األعلى الى العالقـة علـى نطـاق          

من الممكن أن   أوسع، كطريقة لبناء عراقاَ جديداَ ،       

بالرغم من إنـه قـد أطّـر        ، يلعب فيه دوراَ بارزاَ   

قال ممثل المجلـس    . القضية بأنها تفيد البالد ككل    

يات المتحدة  عالقتنا مع الوال  "، األعلى في واشنطن  

نحـن لـدينا    مصيرية من أجل إستقرار العراق،      

، حالما تنجز سيكون  لدينا إقتصاداَ       مهمة مشتركة 

هـذه  . قوياَ وعالقاتاَ تجاريةَ مع الواليات المتحـدة      

ليست فقط للمجلـس األعلـى      ، عالقة إستراتيجية 

  ).١٤١" (ولكن لكل العراق

إذا كان ال بد للمجلس األعلى مـن أن         ، مع ذلك    

يرضي الواليات المتحـدة لكـي يحـصل علـى          

 -فإنه ال يسعه أن يبعد حليفـه اآلخـر        ، مساعدتها

بالرغم من أن تورط    .  ايرإن -األقدم واألكثر أهمية  

، المجلس األعلى المستمر معها قضية مثيرة للجدل      

ليس هناك شكاَ بأن طهران تمارس تـأثيراَ مهمـاَ          

على الحـزب، وإن روابـط المجلـس األعلـى          

إن فيلـق   . ت ايرإن االمنية تبقـى قويـة      بتشكيال

الحـرس  بدركان قد أنشأ ومول وجهز بواسـطة        

قائد فيلق بدر   ، وهادي العامري  ، الثوري االيراني 

، ورئيس لجنة الدفاع واالمن في مجلـس النـواب        

كـشوفات  طالما قد إتهم بأنه كان موجـوداَ فـي          

نظراَ ، و مثل هكذا إرتباط اليعتبر مفاجئاَ     . رواتبه

ى التاريخ المشترك من الخبرات الحربيـة فـي         ال

وخالل تلـك الحـرب،      ، الحرب العراقية االيرانية  

كان قادة الحرس الثوري االيراني وضـباط بـدر         

كذلك الحزب الـديمقراطي واالتحـاد الـوطني        (
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بضمنها العمليات ، يلتقون بشكل منتظم) الكردستاني

  .االجتماعية وإجراء العمليات المشتركة

ن رئيساَ لمجلس الحكم المؤقت في العراق       عندما كا 

 عبد العزيز الحكـيم،   قال  ، ٢٠٠٣في كانون االول    

بأنه يجب على العراق دفـع تعويـضات لحـرب          

وهذا التـصريح أكـسبه     ، )١٤٣(١٩٨٨-١٩٨٠

في حين كانـت    ، القليل من األصدقاء  في العراق       

وجهة نظر القوميين والمعادين اليران تجري بشكل     

لقد لعبـت ايـرإن دوراَ      ، لى ذلك عالوة ع . محكم

بقـدر مـا     ، خطراَ في حسابات الحزب السياسية    

يمكنها من حماية المجلس األعلى والمجتمع الشيعي       

إشارة الى نبذ الدول العربية     . بشكل عام ضد السنة   

، لقد أهملتمونـا  " ، العامريحذر  ، لحكومة المالكي 

لقد بعتونا، وال نملك باباَ، لكي تطرق فقـط بـاب           

المجلس األعلـى مـدركا     ، وأخيراَ). ١٤٤" (راناي

، َتماماَ حقيقة، أن ايران سوف تبقى دائماَ جـارة        

بينما الواليات المتحدة، فإنها بالتأكيد سوف ترحل       

  .في المستقبل الغير بعيد

ايرإن تـرى بوضـوح المجلـس       ، ولنفس السبب   

األعلى للثورة االسالمية باالمس، والمجلس األعلى      

م كعنصراَ فـاعالَ يـستطيع خدمـة        االسالمي اليو 

حتى إذا كان تمـسك المجلـس األعلـى         أجندتها،  

بأيديولوجية الخميني ليس أكثـر مـن أن يكـون          

فإن الحزب له ميالَ أقـرب الـى ايـرإن           ، شكلياَ

أيديولوجياَ وعسكرياَ وسياسياَ ، كثر من أي عنصر        

من خالل الروابط العديدة التي     . عراقي فاعل آخر  

من المتوقع أن تعتقـد     ، ة وسياسية شخصي، تربطهم

يساعد في خدمة   ايرإن بأن المجلس األعلى سوف      

والتي تجعل الـبالد ضـمن    ، مصالحها في العراق  

دائرة نفوذها بما فيه الكفاية، بحيث لن تهددها مرة         

أخرى أو تجتاحها أو تستخدم أسلحة دمار شـامل         

 . ١٩٨٨-١٩٨٠كما تم ذلك في حـرب       ، ضدها

ضعيفاَ نسبياَ ومسيطراَ   ، اَ موحداَ ايرإن تفضل عراق  

وهي ربما تعتقد بأن المجلس     ، عليه من قبل الشيعة   

  .األعلى يستطيع إنجازذلك

وهذا ال يعني بأن عالقة ايرإن بالمجلس األعلـى         

إنهـا أكثـر    ، في الواقع . إستثنائية أو بدون توتر   

بينمـا  . عالقة الراعي والتابع  تعقيداَ من أن تكون     

هما مصلحة مشتركة في إستمرار    إن كالهما ربما ل   

، بقاء الواليات المتحدة في العراق لبعض الوقـت       

، بخـصوص طهـران   :فإن لهم أسباباَ مختلفة جداَ      

 والـذي   تورط القوات االمريكية في المستنقع    لكي  

، يقلل من إحتماالت وقوع هجـوم ضـد ايـرإن         

لكي يعزز من قبـضته     ، وبالنسبة للمجلس األعلى    

كما نـوقش فـي     ، على ذلك عالوة  . على السلطة 

فـإن  ، تقرير سابق لمجموعة االزمـات الدوليـة      

تنـوع مـن إسـتثماراتها      طهران وبشكل منهجي    

 ، لكي تضمن عالقات جيـدة       السياسية في العراق  

فهي أنشأت  ، وبالتحديد). ١٤٥ (الرابحمع أياَ كان    

 بالرغم من صراعه مع     لصدريين،روابط قوية مع ا   

لى ذلك زيارات مقتدى    كما تشير ا  ، المجلس األعلى 

  .الصدر المتكررة والممتدة لفترات طويلة

 - كما هو جلـي      -ايرإن ربما تستخدم الصدريين   

كورقة ضغط إستجابة لرغبتها في إبقـاء القـوات         

االمريكية منشغلة ولكي تمنع المجلس األعلى مـن        

إنها ربما تفضل   . أن يصبح موالياَ للواليات المتحدة    

ريين علـى المـدى     المجلس األعلى على الـصد    

الطويل، بسبب كونه أسهل في التعامل وله تركيباَ        

 واضحاَ وقيادة محددة و قبضة قوية على قاعدتـه     

 بينمـا   دعم كالهمـا  إنها ربما تستمر في     ). ١٤٦(

كال الحزبين  . تالعب أحدهما ضد اآلخر بإستمرار    

 في الحفـاظ    يستطيعان أن يخدما االجندة االيرانية    
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ص سياسـتها تجـاه     على رفٍض معقول بخـصو    

بينما يهاجم الصدريون القـوات     . الواليات المتحدة 

فـإن المجلـس    ، االمريكية بإسم الوطنية العراقية   

األعلى يعرض التوسط بـين الواليـات المتحـدة         

محتفظاَ بباٍب قد تؤدي الى حـٍل سـلمي         ، وايران

  .لصراعهم المفتوح

بينما نرى إن البواعث لعالقـة ايـران بـالمجلس          

عتماده على كالَ، من ايرإن والواليـات       األعلى وإ 

فإنه لـيس مـن الواضـح       ، المتحدة واضحة نسبياَ  

للبعض سبب إختيـار االدارة االمريكيـة لحـزب         

جادلـت الـدول    . الحكيم كشريك صاحب االمتياز   

ألن ، فـي قيامهـا بـذلك     ، العربية السنية بالتحديد  

مسلّمة ، واشنطن وبدون قصد سوف تقوي ايران     

ملـك   إشارة   .ألعداء تهديداَ ألمريكا  العراق ألكثر ا  

 الى  ٢٠٠٤ في كانون االول     االردن عبد اهللا الثاني   

في فتـرة االعـداد لإلنتخابـات       " الهالل الشيعي " 

أن تكون  العراقية االولى والتي من المتوقع فيها،         

كانت إشـارة   ، الغلبة لألحزاب الشيعية االسالمية   

، مع ذلـك  ). ١٤٧ (الخوف المشترك واضحة لهذا   

ومنذ االيام المبكرة لسلطة التحالف المؤقتة بقيـادة        

، حتى خطة الزيادة في عديد القـوات        بول بريمير 

هـذه العالقـة    رعى المسؤولون االمريكان    ، اليوم

معتبرين عبد العزيز الحكـيم معتـدالَ و         ، بعناية

كما رتبوا لقاءاَ بين الحكيم     ، مقتدى الصدر متطرفاَ  

 في كانون الثإاني    وجورج بوش في البيت االبيض    

١٤٨ (٢٠٠٦.(  

إن البواعث وراء وجهة نظر االدارة االمريكيـة،        

بإعتبار المجلس األعلى حزباَ معتـدالَ ، هـو إن          

بشكل واسع، الـشيعة مـن      ، الحزب محافظ ويمثل  

وهي . وبضمنها العناصر العلمانية ، الطبقة الوسطى 

، تدرك كذلك بأن الشيعة أكبر مجموعة في العراق       

فيبي الحظت  . يكاَ شيعياَ لبناء نظام جديد    وتريد شر 

دعـم الواليـات    إن الذي حدث هونوع مـن       : مار

، إفتراضـاَ  ، المتحدة للمجلس األعلى والمـالكي    

  ). ١٤٩" (بسبب غياب بديل حقيقي

أصبح المجلـس األعلـى والحـزبين       ، في الواقع   

الـديمقراطي الكردسـتاني    ، الكرديين الرئيـسيين  

ـ    تاني، حجـر الزاويـة     واالتحاد الوطني الكردس

للتحالف المعتدل الجديد، والذي وضعته واشـنطن       

لتنظـيم  في مواجهة توأم االخطـار المتـصورة،        

 وعليه علقـت    القاعدة في العراق وجيش المهدي،    

يتـضمن التحـالف    . آمالها إلستقرار وحكم البالد   

رئيس الوزراء نوري المـالكي وحزبـه حـزب         

) األقـل من المحتمـل علـى      (باالضافة  ، الدعوة  

بينما ال  ). ١٥٠ (الحزب االسالمي العراقي السني   

وهو ، يقود هذا التحالف األغلبية في مجلس النواب      

أكثر تماسكاَ من الداخل ومتفقين باالجمـاع علـى         

ــن خــصومهم   ــر م ــشتركة أكث ــتراتيجية م إس

الصدريين والفضيلة والشيعة المستقلين وجبهـة      ( 

راقية بزعامة  التوافق العراقية والقائمة الوطنية الع    

أياد عالوي و الجبهة العراقية للحـوار الـوطني         

والبـاقين بـدون أمـل،      ، )بزعامة صالح المطلك  

شـيئاَ سـوى    منقسمين وليس بإمكانهم أن يقدموا      

المعارضة الكالمية ضد الحكومة فـي المجلـس        

  .التشريعي

التناقضات المالزمة لهذه السياسة تطفـو علـى        

، ٢٠٠٦ن االول   ففي كانو . السطح بين حين وآخر   

 عبد العزيـز الحكـيم    وبعد إسبوعين فقط من لقاء      

أغـارت القـوات    ، والرئيس بوش في واشـنطن    

االمريكية على مجمع المباني التابعة للحزب فـي        

 هادي العـامري  بغداد وإحتجزت ايرانيين من بيت      

لقـد إتهمـوا    ، لقد أطلق سراحهم الحقـاَ    ). ١٥١(
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ـ   بكونهم ينتمون الى     ة للحـرس   قوة القدس التابع

  .الباسدران، الثوري االيراني

مثل هذه الحوادث تبرز الصعوبة التي يواجههـا        

المجلس األعلى في سلوكه مسلك وسـطي فـي         

يدير عالقتهم  ، وبطريقة ما   ، عالقاته مع القوتين  

والتي يمكن أن تضر بالعراق     ، العدوانية المتبادلة 

كما قـال   . وتعيق طموح المجلس األعلى الخاص    

نحن نستخدم عالقات   " المجلس األعلى   مسؤول في   

الصداقة مع ايـرإن      والواليـات المتحـدة و              

آخرين للمحاولة في إبعاد العراق عن الـصراعات        

نحن نضغط من أجل الحوار بين ايران       . الخارجية

. وبين الدول العربية و ايـرإن     ، والواليات المتحدة 

إنه من المنطقي ومن الحكمة لعب دوراَ في التوفيق 

. أو على األقل في نزع فتيل األزمـة       ، بين االثنين 

إنه يشبه بأن لديك صديقين يتقـاتالن فـي بيتـك           

إن الروابط التاريخية مـع كـال       ). ١٥٢" (الخاص

يجعلهـم  ، البلدين باالضافة الى الحزبين الكرديين    

حيث إن نـزاعهم حـول      ، وسطاء محتملين بينهم  

 البرنـامج العـسكري النـووي       -القضايا االخرى 

اليراني المحتمل ودعم حزب اهللا وحمـاس مـن         ا

جانــب واحــد والــدعم االمريكــي إلســرائيل، 

والمحاوالت المزعومة لمد نطاق نفوذها في الشرق     

 ربما تسبب خسائر لكـال      -االوسط من جانب آخر   

البلدين، فـي حـين أنـه مـن الممكـن تقريـب             

  .مصالحهما 

   الخاتمة -٤

لمجلس يظهر ا ، في خضم خطة  زيادة عدد القوات      

بالنظر ، أكثر الشركاء الشيعة جاذبية   األعلى كونه   

لقوته ومرونته في لعب دوراَ، الى جانب واشنطن،        

والرغبة في التقليل من بعض التجـاوزات والتـي         

مراكـز   ( ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥تورط بها في عـامي      

). وأنشطة فرق الموت والتعذيب   ، االحتجاز السرية 

تعول على  ة  فإن الواليات المتحد  ، عالوة على ذلك  

ــس   ــشيا المجل ــاتلي ميلي ــرة مق ــة وخب تجرب

حيـث إرتـدوا اآلن زي القـوات        ، بـدر /األعلى

. العسكرية العراقية في معاركه ضد جيش المهدي      

  .لكن هذا التحالف يبقى معضلة الى حٍد كبير

كال الجانبين يستخدمون العالقة لخدمـة أجنـدتهم        

والتي على المدى الطويل من المحتمـل       ، الخاصة  

في حين إن واشنطن عاقـدة العـزم        . ن تتضارب أ

المجلـس  ، على سبيل المثال  ، على إستقرار العراق  

واالثنان ربما ال يتفقان    ، األعلى مصمم على حكمه   

بخصوص التحالفات السياسية التي سـوف تخـدم        

وهذه القضية تبدي   . وبشكل أفضل أهدافهم الخاصة   

أثناء االعالن عـن خطـة      . نفسها بصورة متكررة  

، ٢٠٠٧دة القوات االمريكية في كانون الثـإني        زيا

عرضت إدارة بوش على الحكومة العراقية عـدداَ        

من المعاييربما في ذلك إقامـة إنتخابـات محليـة          

صممت المعايير العـادة تقيـيم النظـام        ). ١٥٣(

السياسي الذي إنحرف بشكل كبير، بسبب مقاطعة       

العرب السنة لإلنتخابات التشريعية والمحلية فـي       

فـإن  ، لحد هذا اليوم  ) . ١٥٤(٢٠٠٥انون الثاني   ك

، المجلس األعلى قاوم هذه الفكـرة بـشكل حـازم         

خشية خسارة السيطرة على المحافظات التي كسبها       

والتي ليس العرب السنة فقـط، بـل        ، ٢٠٠٥في  

  .تجنب كذلك الصدريون، التصويت فيها

يدرك المجلس األعلى بأنه في منافسة إنتخابية حرة        

ال يمكنه أن يحقق الفوز وحده وحتى فـي         ، وعادلة

فإنه سوف يواجه تحدي صلب من      ، قيادة االئتالف 

بالرغم من إنه لحد هذا اليوم ال توجـد         . الصدريين

يقال ، خطط محددة أو تواريخ لمثل هكذا إنتخابات      
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 هو إنعكاس لوضع ما     ٢٠٠٧إن بعض العنف في     

بـدر  /قبل اإلنتخابـات بـين المجلـس األعلـى        

  ).١٥٥(جيش المهدي /والصدريين

إن منح السلطات   ، على المدى الطويل  ، عالوة على ذلك  

الواسعة للمجلس األعلى من خالل حمايـة الواليـات         

المتحدة ودعمها، ربما يفتح الباب الى مشاركة ايرانيـة         

خـصوصاَ حالمـا تبـدأ القـوات االمريكيـة          ، أكبر

إن سيطرة المجلس األعلى علـى قـوات         .باإلنسحاب

منية أبعد من أن تكون كاملة وتواجه تحدياَ        الحكومة اال 

كنتيجة لذلك فإنه ربما يبحث عن دعـم         .من قبل الكثير  

إن النفـوذ   . ايراني أكبر في معركته من أجل الـسلطة       

االيراني كان سابقاَ كبيراَ، لكن االحتـضان العـسكري         

لوكيل متعثر ربما يمتد بهذا النفوذ الى أبعد مـن هـذا            

ن جزءاَ من أسـوأ الكـوابيس       وهذا سوف يكو  . بكثير

لجيــران العــراق، بالخــصوص االردن والــسعودية 

والذين حذروا مـن    ، والدول الخليجية االخرى  ، العربية

إنـه يمكـن أن     .  على االقل  ٢٠٠٤هكذا سيناريو منذ    

يجرهم الى مستنقع ومن المحتمل، الى مواجهة مباشرة        

ال مع ايران وهو شيئاَ ال يرغب به إالَ القليـل ، لكـن              

  .أحد قادر على منعه

ما دامت عالقة الواليات المتحدة مع المجلس األعلـى         

فإن واشنطن لها الفرصة لتـشكيل      ، بأية طريقة ، باقية

، علـى أيـة حـال     . الحزب الى شريك أكثر مسؤولية    

           بإمكانها فقط فعل ذلك اذا ما سعت بأن تسلك مسلك، مد

الَ من  والذي ك ، االيدي بالتساوي بإتجاه التيار الصدري    

الواليات المتحدة والمجلس األعلى يتعامل معه وكأنـه        

بدر كـأداة لهزيمـة     /إن إستخدام المجلس األعلى   . بعبع

الصدريين عسكرياَ ، ما هي إالَ سياسة، تـؤدي الـى           

نتائج عكسية وتؤدي الى إستقطاب المجتمـع الـشيعي         

إن إلتزام  . وخلق االسس لصراع داخلي شيعي متوطّن     

ة بطيٍف أوسع من الناشـطين، يعطـي        الواليات المتحد 

وأفـضل مـن إقـصاء      ، حظاَ أفضالَ لتوفيراالستقرار  

  .حركة، مثل الصدريين والتي تتمتع بدعم شعبي

للضغط بواسطة تنويع إستراتيجيته وبذل جهداَ أكبراَ    

ربما تجبر الواليـات المتحـدة      ، على المجلس األعلى  

، الحزب على العمل بمسؤولية ضمن الميدان الـسياسي       

ليس كميليشيا متنكرة، بل كحزب سياسي ينتظر اللحظة        

يمتلك المجلس األعلـى    . المناسبة للوثوب على خصمه   

، مما ال شك فيه، عالمات ظاهرة مـن البراغماتيـة           

والتي ساعدت سابقاَ على تحوله من مجموعة متمـردة         

وتابعة اليران، الى حزب سياسي ذات منهجية نخبوية        

وافق بأن يلعب دوراَ    ، ئفية  ووجهة نظر وممارسات طا   

وإحتفظ بالميليـشيا خلـف     ( حسب القوانين االمريكية    

حيث سـتقدم   ، هكذا براغماتية يجب أن تشجع    ). الستار

للمجلس األعلى فرصة ليمحو بعضاَ من أكثر صـفاته         

يجب على الواليات المتحدة أن     ، بالتحديد. المثيرة للجدل 

 تضغط على الحزب، لتنظيـف صـفوفه مـن أكثـر          

 الرجال الذين عـذبوا وقتلـوا       -المجرمين خطورة         

وآخرين الذين بسبب خطبهم الطائفية قـد       ، بدون حدود 

ساهموا بشكل كبير في إستقطاب المجتمع الهش، في ما         

  .بعد الحرب

يجب على الواليات المتحدة كذلك أن تساعد المجلـس         

األعلى على  التحرك، باإلتجـاه بعيـداَ عـن مطلبـه            

ليس فقط ألنـه    . يم شيعي كبير في الجنوب    الملتهب بإقل 

لكن ، ) ١٥٦(مطلباَ غير معقوالَ من الناحية الدستورية       

" فإنه ال يؤدي الى تقسيم      ، اذا ما تم فرضه   ، هكذا إقليم 

لكن على االغلـب    ، للبلد كما تحمس له البعض    " ناعم  

الواليات المتحدة يجب   ، أخيراَ. تحطيمهسيؤدي الى   الى  

لحكومـة أن تأسـس ممارسـات       أن تصر بأن على ا    

مما  سوف تمنع نوعاَ مـن التفـضيل         . توظيف شفافة 

والمحاباة، الذي أضر بوزارة الداخلية تحـت سـيطرة         

. المجلس األعلى باالضافة الى مختلف القوات االمنيـة       

تلك الوسائل مجتمعة بإمكانها في النهاية منح الحـزب         

  .قدراَ من الشعبية، التي طالما تاق اليها

  ٢٠٠٧ تشرين الثاني ١٥ -بروكسل/إسطنبول/بغداد
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  الهوامش

.  بعد ذلـك   ISCI ويشار اليه    ٢٠٠٧ قبل تغيير إسمه في أيار       SCIRIالمجلس األعلى سوف يشار إليه      ، في هذا التقرير   )١

  .من أجل مناقشة خلفية التغيير ينظر القسم الثالث الحقاَ

بمـا فيـه   ، ثم نمى بسرعة،  نهاية أربعينيات القرن الماضي   بدأ حزب البعث كمجموعة صغيرة من المثقفين في سوريا في          )٢

 ١٩٦٣إنتهت هيمنة الشيعة بعد     . من قيادته العراقية شيعة   % ٧٥ كان حوالي    ١٩٥٧عند  . العراق بعد تبني الشيعة أديولوجيته    

تصر قبل إنقالب عام    الجناح العسكري إن  . حيث كان صراعاَ سلطوياَ بين قادته الشيعة ونهوض متزامن للجناح العسكري السني           

، "االسـباب والنتـائج   : نفي الشيعة خالل الحرب العراقية االيرإنية     "أنظر علي باباخان    .  الذي أوصل الحزب الى السلطة     ١٩٦٨

 .١٩١ص،)٢٠٠٢،لندن(الدين والحركات االجتماعية في العراق، الدولة:الصوفية وااليديولوجية، آية اهللا،فالح عبد الجبار

، أدركوا خطر ترك الميدان السياسي لالحزاب العلمانيـة       ) تجمع فضفاض الكثر كبار رجال الدين     (لمرجعيةا، في الخمسينيات  )٣

أول حزب  . ولالسالميين السنة الذين لم يترددوا بالدخول الى السياسة وشكلوا االخوان المسلمين          ، مثل الحزب الشيوعي والبعث   

 .حزاب العلمانية واالخوان المسلمينتشكّل بالضبط ليواجه اال، الدعوة، عراقي شيعي إسالمي

خصوصاَ واحداَ من رجال آيات اهللا العظام الذين يشكلون بمجمـوعهم           ، يظهرون كمعتنقين التشيع، دعمهم لقائد ديني كبير       )٤

فـي أوقـات    ، مرجع التقليد المطلـق   ، فإن هناك إجماعاَ على من يكون على رأس السلطة الدينية         ، في أوقات معينة  . المرجعية

داخـل  . آية اهللا العظمى علي السيستاني يعتبر السلطة الدينية االساسية للـشيعة          ، اليوم. يتواجدون متنافسين متعددين  ، أخرى

آيـة اهللا   : كان ممثالَ لمجموعة من أكفاء ومتفوقا على ثالثة آخرين        ، وهي شبكة الحلقات الدراسية في النجف     ، الحوزة العلمية 

أنظـر مـوجز مجموعـة أزمـات الـشرق          . نجفي ومحمد سعيد الطباطبـائي الحكـيم      بشير ال ، العظمى محمد إسحاق الفياض   

 .٢٠٠٣تشرين الثاني ٩،شيعة العراق تحت االحتالل،N8االوسط

شيدت الحركات بأسمائهم أو ساوموا بإرٍث ظهر بعـد  ، )الصدريين( و محمد صادق الصدر SCIRIفي حالة محسن الحكيم )٥

. كلياَ فيما اذا كانوا سيباركون أو يشجعون تلك الحركات اذا كـانوا علـى قيـد الحيـاة                 فإن هناك سؤاالَ صريحاَ     ، لهذا. وفاتهم

سياسياَ إتبع محمد باقر الصدر وروح اهللا الخميني وعلي         ، المجلس األعلى إستخدم إسم محسن الحكيم لكي يحصل على االحترام         

 .الخامنئي

 .رجل دين بين آخرين ال يتدخل في الحكومة، دية التي تقترحهو رجل ديني يعود الى المدرسة التقلي" الصامت" في التشيع  )٦

 .١٥٥-١٥١ص، "العوامل وااليديولوجية، النشأة: حزب الدعوة االسالمي"،أنظر عبد الرحيم الرهيمي )٧

حقيقة أخرى تخص التغيير المحوري الواضح للحكيم بما يتعلق بالدعوة ربما بأن لديه رأي قوي بأهمية إبقاء المرجعيـة                    )٨

وهذا ربما يكون السبب الرئيسي وراء سـحب  . وليس على أتباع حزب واحد، سياسة واالحتفاظ بتأثيرها على كل الشيعةفوق ال 

عضو كبير في المجلـس     ، مقابلة لمجموعة االزمات  . ١٩٦٠من حزب الدعوة حوالي     ، محمد مهدي ومحمد باقر   ، الحكيم أبنائه 

 .٢٠٠٧شباط ، األعلى

وفي هـذه الحالـة بعـد وفـاة         ، ية للشيعة ترمز الى نهاية الحداد الالزم وفترته أربعين يوماَ         االربعين ، إحياءاَ لذكرى دين     )٩

 .٦٨٠والذي قتل بمعركة في كربالء في ، حفيد النبي محمد، الحسين بن علي

حيث إن عمالء سريين لمنظمة العمـل االسـالمي كانـت وراء            .  كالَ من الدعوة ومنظمة العمل االسالمي كانوا ناشطين        )١٠

وهو حدث إستخدمه صدام حـسين      ، ١٩٨٠هجوم ضد عضو الحزب طارق عزيز في الجامعة المستنصرية ببغداد في نيسان             ال

-٢٢٩ص،)٢٠٠٠،كـامبرج (تاريخ العراق   ، أنظر تشارلز تريب  . كواحد من العديد من الذرائع الجتياح ايرإن بعد خمسة أشهر         

٢٣٣. 
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كانـت جهودهـا    ، معروفة بكتاباتها الدينية  ، ة من خالل كتاباتها     كانت شخصية مهم  ، بنت الهدى ،  أخت محمد باقر الصدر    )١١

 .لتنظيم التعليم االسالمي للنساء وإقامة الصالة بين مجاميع النساء والعلماء

والذي أجبر على الذهاب الـى المنفـى   ، الذي لعب دوراَ مهماَ في تأسيس الحزب،محمد مهدي   ،  أكبر أبناء محسن الحكيم    )١٢

 .١٩٨٨ل بواسطة عمالء النظام في الخرطوم في عام بعد وفاة والده وقت

 من  ٢، فهم االسالم ، N37أنظر تقرير مجموعة ازمات الشرق االوسط وشمال أفريقيا         ،  لتوضيح شامل لفكرة والية الفقيه     )١٣

ر وتقري، ٢٠٠٥آذار ٢١،  كم هو تأثيرها؟ : ايرإن في العراق ،  N38وكذلك تقرير الشرق الوسط ، ٢٣-٢٢ص، ٢٠٠٥اذار 

 .٢٠٠٦ تموز ١١مفسد أم مصلح؟     :  مقتدى الصدر العراقيN55الشرق االوسط 

فقط قبل بها إجماالَ    ، ولم تتبن من كل قلبها أبداَ فكرة والية الفقيه        ،  تدعم الدعوة الفصل بين السلطة الدينية عن السياسية        )١٤

مقـابالت  .  القيادية الكبيرة ال تتضمن رجـال ديـن        كانت الدائرة ، عالوة على ذلك    ، بينما كان مدين بالفضل الى مضيفه ايرإن      

عضو مبتدئ في المجلس األعلى أشار بأن الخميني إختار المجلس األعلى على الدعوة             . ٢٠٠٧آذار، عمان، مجموعة االزمات 

بأن الولي  قادة الدعوة أخبروا الخميني     . بسبب إن الدعوة قالت بأن الحزب السياسي يجب أن يقود الولي الفقيه وليس العكس             " 

 .٢٠٠٧كانون الثاني٢بغداد، مجموعة االزمات الدولية، "يمتلك الشرف بإرتباطه بالدعوة ) خميني نفسه( الفقيه

 .٢٠٠٧كإنون الثإني ٢،بغداد، عضو قيادي في المجلس األعلى،  مقابلة لمجموعة االزمات الدولية )١٥

، عبـد الجبـار   ، "ة اهللا العظمى محسن الحكـيم والبعـث       آي: طبيعة المواجهة بين الدولة والمرجعية    " ،جين لويزارد - بيير )١٦

 .٩٩ص

على سبيل المثـال محمـد بـاقر        ، العديد أصبحوا فيما بعد آية اهللا       .  تلك كانت ألقاب دينية ألولئك الرجال في ذلك الوقت         )١٧

زمات مع إثنـين    كل األسماء إعتمدت على مقابالت مجموعة اال      . ومحمد تقي المدرسي  ، جواد الخالصي ، كاظم الحائري ، الحكيم

 .٢٠٠٧تموز ،         عمان وبغداد، من االعضاء االوائل في المجلس األعلى

، عـالوة علـى ذلـك     .ايرإن منحت المجلس األعلى معسكرات تدريب لكن لم تمنح هكذا دعم للدعوة           .١٥٧ص،  الرهيمي )١٨

اليراني حتى وإن كانـت قاعدتـه فـي         وهو عامل أبعدها أكثر من النظام ا      ، الدعوة وجدت دعماَ بشكل خاص من أنظمة عربية       

فيلق بدر كان ذراع المجلس األعلى العـسكري قبـل          . ٢٠٠٧نيسإن، كربالء، عضو من بدر  ، مقابلة لمجموعة االزمات  . ايرإن

 .أنظر ما يلي، ٢٠٠٣

، الغـرب   أغلب قادة وناشطين الدعوة غادروا ايرإن وعلى االغلب الى           ، ١٩٨٨ بعد نهاية الحرب العراقية االيرانية في        )١٩

" أعادت تـسميتها ب   ، ١٩٩١بعد  . إلتحقت بالمجلس األعلى  ، مجموعة أبو ياسين  ، أحد الفصائل  . ١٥٩-١٥٦مصدر سابق ص  

 . تحت هذا االسم٢٠٠٣وعادت الى العراق في نيسإن " الدعوة االسالمية 

 ٢،عمـان ، ة خالل الحرب    ضابط عسكري عراقي متقاعد والذي خدم في االستخبارات العسكري        ،  مقابلة لمجموعة االزمات   )٢٠

 .٢٠٠٧آذار 

مجموعة معارضة ايرانية كانت قاعدتها فـي العـراق         ،  بعض المصادر تشير الى إن بدر قد شكلت لتوازن مجاهدي خلق           )٢١

نفذت هجمات في ايران وشاركت في بعض المعـارك فـي الحـرب العراقيـة               ، والتي سلحت وجهزت عن طريق النظام البعثي      

 .٢٠٠٧نيسإن ، عضو سابق للمجلس األعلى ، جموعة االزماتمقابلة مع م. االيرإنية

 .٢٠٠٧ شباط ١٧، بغداد، ضابط عسكري عراقي سابق وأسير حرب،  مقابلة تلفونية لمجموعة االزمات )٢٢

 ٣١عبد الجبار، ص" طبيعة التشيع في العراق" إسحق نقاش  )٢٣
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 آذار  ٢١كم هو تأثيرهـا؟     ، ايران في العراق  ،  مجموعة األزمات، الشرق االوسط    N38أنظر تقرير   ،  لوصف كامل للفئتين   )٢٤

العراقيين المرحلين اليرإن كونهم ايرإنيين كـانوا علـى         ،بينما صنفوا بفارسيي االصل في تسجيل النفوس       . ٥-٤ص، ٢٠٠٥

 .وحقوقهم كمواطنين عراقيين قد ألغيت، الكثير عادوا الى العراق ووجدوا أمالكهم مصادرة. األغلب شيعة عرب وكرد

 .٢١٠-١٨٣ بابا خان ص أنظر )٢٥

والذي يصف بشكل أكثـر     ، وهو أنعم من مبعدين   .  بالعربية مصطلح مسفّرين حرفياَ ، يعني أولئك الذين يرسلون في رحلة           )٢٦

الذين كانوا في   ، الطريقة التي فيها ، فجأة وصيفاَ أبعد النظام هؤالء الشيعة تاركين الكثير من أطفالهم             .وبالضبط مصير الضحايا  

حتى هذا التـاريخ فـإن      . البعض تم تبنيهم من قبل الجيران     . وأصبحوا بال بيت وأيتام   ، دما إعتقل أباؤهم وطردوا   المدارس، عن 

بسبب مجموع االحساس بالذنب الذي شعر به العراقيين كونهم أصبحوا شهوداَ صـامتين             ، الحادثة ظلت غير مسجلة ومحظورة    

 .لهكذا ظلم

الحركة الكردية القومية   ، المجلس األعلى : مقاومة النظام، كانت لديهم ثالثة خيارات      الكرد الفيلييين المنفيين الراغبين في       )٢٧

أو حركـة االكـراد الفيليـين       ، )بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الـوطني الكردسـتاني        ) (ذات االغلبية السنية  (

( ي في المنفى فـي ايـرإن، والتـي تجـزأت            وهي مجموعة وجدت من قبل عضو سابق في الديمقراطي الكردستان         ، االسالمية

قـدم المجلـس األعلـى      . ١٩٩١بعد إنسحاب القوات العراقية من المنطقة الكردية فـي          ) أعضاؤه إلتحقوا بالحزبين الكرديين   

و ) جينالتي شكلت الطعام االيرانيين المحتا    ( للعراقيين المنفيين ضمانات لشراء المساعدات الغذائية من مخازن الدولة االيرانية           

 .٢٠٤-٢٠١باباخان ص. دفعت االجور لتجنيد قوات بدر مرتبات متواضعة

حيث إنهم إندفعوا الى حد ما ، برغبتهم لإلنتقام ضد نظام جنّدهم وأرسـلهم    . حتى إن بعض السنة إلتحقوا ببدر     ، حيث يقال  )٢٨

. ب المنتصر حالما يعودون الى العـراق      والى حد ما المكانية إنتصار ايرإن والذي يضعهم الى جان         ، الى مهمة يائسة ضد ايرإن    

مع . المجلس األعلى لاللتحاق، والبعض تزوج نساءاَ ايرانيات شيعة والتحقوا ببدر ليكي يندمجوا           /البعض كان تحت ضغط ايران    

، ٢٠٠٧ آذار   ٧، عمان، محاضر جامعي سابق  ، مقابالت لمجموعة األزمات، الشرق االوسط    . هكذا حاالت كانت نادرة جداَ    ، ذلك

 .٢٠٠٧ تموز١٤بغداد ، و عضو المكتب السياسي للمجلس األعلى رضا جواد تقي

وصف من قبل أسير سابق حيث أوضح كيف إن المعتقلين بقوا .  من الواضح ليس كل أسرى الحرب قد نكبوا تحت الضغط     )٢٩

ي قد أحاطت بهـا القـوات       كنت جندي مشاة عندما كانت وحدت     : "  على قيد الحياة، وما هي الخيارات التي ممكن أن يتخذوها           

حيـث  ، إنهم لم يعذبونا  . لقد إستجوبنا من قبل االيرانيين    . كنا ال نملك خياراَ غير االستسالم     . ١٩٨٢االيرإنية خارج االحوازفي    

بعـض  . والسلوك يتغير بعد فشل أي هجوم ايرانـي       ، لكن من الطبيعي، إن لهم حراس سيئين وطيبين       ، كنا جنود برتب متدنية   

. وكان بإستطاعتنا أخذ دروساَ دينية من الماللي الذين يتكلمون العربيـة          ، د االسر تحسنت معاملتنا بسبب كوننا شيعة      االحيان بع 

عرضوا علي أن يأخذوني    . كانت هناك  دعوات مستمرة من االصدقاء وأقراننا في العقيدة، ألنهم أصبحوا توابين وإلتحقوا ببدر              

لكن بسبب التوقع إلطـالق الـسراح       . ايرانية،  وإقترحوا علي بأن أقترن بزوجة ثانية      الى زيارة مرقد االمام الرضا في مشهد،      

كنت أخشى بأن األسرى، المطلق سراحهم سوف يشون بي الـى           ، عالوة على ذلك  . لم أرغب أن أتخذ زوجة في ايران      ، المبكر  

ن لالبقاء عليهم سعداء إستمريت في صالتي       لك، لهذا لم أتحق  . والذين بعد ذلك سوف يؤذون عائلتي أو إخوتي       ، االمن في بغداد  

إثنـا  ، ١٩٩٤هذا الرجل أطلق سراحه في . ٢٠٠٧ آذار ٦،بغداد، مقابلة تليفونية لمجموعة االزمات  ". وحضور المراسم الدينية  

ظـام  قبل إسـقاط الن   ،  ٢٠٠٣آخر إطالق سراح لألسرى العراقيين من األسر االيراني كان، في أوائل            . عشرة سنة بعد إعتقاله   

 .بفترة وجيزة جداَ

 بعد الميالد لكن بعد ذلـك       ٦٨٠مصطلح التوابين يشير الى هؤالء الذين قاتلوا ضد االمام الحسين في            ،  في تقاليد الشيعة   )٣٠

، بالنسبة للمجلس األعلى وأنـصاره االيـرانيين      . وغيروا جهتهم، وبدأوا يالحقون هؤالء الذين قتلوا االمام       ، عبروا عن ندمهم  

بدأوا يشاركون مصير   ، لكن هم اآلن أسرى   ، روح اهللا الخميني  ، كانوا العراقيين الشيعة الذين قاتلوا ضد ايرإن وإمامها       التوابيين  
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الحـرب العراقيـة    ، N52أنظر تقرير الشرق االوسط لمجموعـة االزمـات         ، لتفصيل أكثر . االيرانيين ويقاتلون النظام العراقي   

 .١٧ص، ٢٠٠٦، ٢٧ شباط، القادمة؟ الطائفية والصراع االهلي

 .٢٠٠٧نيسإن ، الحلة، عضو المجلس األعلى ،  مقابلة لمجموعة االزمات )٣١

الجـيش النظـامي والحـرس      ( إنها أخذت القوات االيرإنية العسكرية      . ٢٠٠٧ آذار   ٢، عمان،  مقابلة لمجموعة االزمات   )٣٢

فـي حزيـران    . العراقية من المناطق االيرانية     أكثر بقليل من سنة بعد االجتياح العراقي إلعادة تجميع وطرد القوات            ) الثوري  

حيث أدى الى سـت     ، القرار االيراني باإلستمرار في الحرب يبقى مثيراَ للجدل         . كان متزناَ لدرجة الهجوم على البصرة     ، ١٩٨٢

م حلبجة  وتسمي، العراق، أمريكا: القضايا الضارة ، أنظر جوست هلترمان  . سنوات أخرى من القتل والدمار بدون مكسب ملموس       

، الهجوم السنوي القاتل اليران بينما كان غير ناجحاَ في دفع العراقيين الـى الـوراء              . ٢٥-٢٤ص) ٢٠٠٧، كامبرج(بالغازات  

 .أنتج فقداناَ كبيراَ لمعنويات العراقيين وتيار متنامي من أسرى الحرب

مـصطلح  . ٢٠٠٧ شـباط    ١٧، دبغـدا ، ضابط عسكري عراقي سابق وأسير حـرب        ،  مقابلة تلفونية لمجموعة االزمات    )٣٣

شروكي مشتق من كلمة الشرقي العربية، وتستخدم بشكل إزدرائي من قبل الكثير من العراقيين بضمنهم الطبقة الوسـطى مـن           

 .الشيعة، لوصف الشيعة المنحدرين من المناطق النائية الفقيرة والريفية في الجنوب وبالتحديد االهوار الي تمتد الى داخل ايرإن

مستهدف عراقي من أجل تجنيده من قبل بدر في الثمانينيات مـن القـرن              ، مقابلة لمجموعة االزمات  ، يل المثال  على سب  )٣٤

 .٢٠٠٥ تشرين الثاني ٢٤،عمان، الماضي

فيلق بدر لعب دوراَ بطولياَ ضد النظـام        " كما قال مقاتل سابق لبدر    .  وهذه بشكل مفهوم ليست وجهة نظر المجلس األعلى        )٣٥

نيـسان  ، الحلـة ، مقابلة لمجموعة االزمـات   " خصوصاَ في معارك الشالمجة والبصرة    ،  الحرب بشكل فاعل   وساهم في ، السابق

٢٠٠٧. 

كذلك كان الحزب الديمقراطي    .  لم يكن لواء بدر القوة العراقية الوحيدة التي قاتلت الى جانب االيرانيين ضد النظام العراقي               )٣٦

 الخردل في حاج عمران كان أول تأكيد على الهجوم باألسلحة الكيمياوية فـي  إستخدام غاز. الكردستاني بقيادة مسعود البرزاني 

 .تبعتها الكثير من مثل هكذا هجمات. ٣٠-٢٩هلترمان ص.الحرب العراقية االيرانية

 ٢، عمـان ، ضابط عسكري عراقي متقاعد والذي خدم في االستخبارات العسكرية خالل الحرب          ،  مقابلة لمجموعة االزمات   )٣٧

 .٢٠٠٧، آذار

 .٦ هلترمان الفصل  )٣٨

ومـنهم  . غادرت مجموعة الضباط االيرانيين، ألن ايران قد سحبت دعمها لبدر         . ٢٠٠٧شباط  ،  مقابلة لمجموعة االزمات   )٣٩

 .٢٠٠٧نيسان، تواب سابق، مقابلة لمجموعة االزمة الدولية. قد إستبدلوا بالتوابين

  .٢٠٠٧شباط ،  مقابلة لمجموعة االزمات )٤٠

، مع ذلك   ، في أصلها . فإنه غالباَ ما يشار اليها بأنها ثورة شيعية       ،  الجنوب وإتخذت حالَا صفة شيعية      ألن الثورة بدأت في    )٤١

الجنـود  . الـى الهزيمـة   ، إنها كانت تمرد جيش غير طائفي ، كان هدفها النظام الذي أرسل الجنود الى الكويت وفي النهايـة                 

بدأوا بإطالق الرصاص على صـور      ، يق من حدود الكويت الى البصرة     المارين بالمدن السنية مثل الزبير على الطر      ، المنسحبين

 .بهذه الطريقة، كانوا قد فجروا إنتفاضة شعبية واسعة اإلنتشار، موجودة في كل مكان لطاغية العراق

 إن آثار تلك الحوادث قد شوهدت بواسطة محلل لمجموعة االزمات ، كان قد زار العراق في وظيفـة أخـرى فـي آذار                         )٤٢

١٩٩١. 
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و متوفر علـى    ١٩٩٢حزيران  ، منظمة مراقبة حقوق اإلنسان   ، " في العراق وآثارها   ١٩٩١إنتفاضة ال :  عذاب ال نهاية له    )٤٣

إن المدى الكامل لذلك التقتيل، قد تم التعتيم عليـه لعـدة            . .http://hrw.org/reports/1992/Iraq926.htmالموقع التالي 

إن المحكمة العراقية   . أ العراقيون تحديد وفتح المقابر الجماعية في الجنوب        عندما بد  ٢٠٠٣وأصبح معروفاَ فقط بعد     ، سنوات  

 .١٩٩١التي أنشأت لمحاكمة جرائم النظام، لحد اآلن لم تتجه نحو قضية إنتفاضة 

، ٢٠٠٥ شـباط    ٦، عمان، ديبورا أموس المحررفي الراديو القومي العام في الواليات المتحدة        ،  مقابلة لمجموعة االزمات   )٤٤

إختبـار  : رسالة مـن البـصرة    "، جورج بايكر ، أنظر كذلك   . ٢٠٠٥ة على مقابالت أجرتها في البصرة في كانون الثاني          معتمد

 .٢٠٠٥ شباط ٢٨ New Yorker". االرضية

 .٢٠٠٧ آذار ٢، الناصرية،  مقابلة تلفونية لمجموعة االزمات )٤٥

مقابلـة لمجموعـة    ، "ق شـرارة اإلنتفاضـة      المجلس األعلى له الشرف بإطال    . "  عضو من بدر صاغها بشكل أكثر قوة       )٤٦

 .٢٠٠٧نيسان ، كربالء، االزمات

 .٢٠٠٧عمان شباط ، مقابلة لمجموعة االزمات )٤٧

 Newإنبعـاث صـدام حـسين    : مـن خـارج الرمـاد   ، أنظرأندرو كوكبرن وباترك كوكبرن،  من وجهات نظر متناقضة )٤٨

York،تحول العالم ، وجورج بوش وبرينت سكوكروفت، ١٩٩١New York ١٩٩٨. 

بـضمنهم الـشعب الكـردي      ، والتي وجدت غير منجذبة الى بغداد     ،  ممكن أن تكون نفس الحجة في حالة الثورة الكردية         )٤٩

 .الكبير

 .٢٠٠٧ آذار ٤،بغداد، ضابط سابق في الجيش،  مقابلة تلفونية لمجموعة االزمات )٥٠

 على اإلنتماء الى حزب البعـث الـذي         أجبر ، ١٩٩٤من معتقالت ايران في     ،  روى أسير سابق بأنه، بعد إطالق سراحه       )٥١

وكان هذا تقريباَ جزءاَ من العادة، ماذا كان بامكان أسير حرب، أطلق سراحه حديثَا أن يفعـل غيـر ذلـك؟ إن عـدم                        ." بجواره

مقابلـة  ، % "١٠٠وهذا يعني موتك وموت عائلتـك     . االلتحاق بالحزب سوف يزيد الشكوك وسوف يحث االتهامات بكونه تواب         

 .٢٠٠٧ آذار٦،بغداد،  لمجموعة االزماتتلفونية

متنازالَ عن المقام   ، لم يتلق االعتراف بأنه السلطة الدينية االبرز      ، بينما هو القائد األعلى في ايرإن     ،  آية اهللا علي الخامنئي    )٥٢

الحـوزة فـي    ، ةفي الحقيق . الى علي السيستاني  ، ١٩٩٢االول وبفخر الى آية اهللا العظمى أبو القاسم الخوئي و بعد وفاته في              

وقـد حجبـت النـور عـن     ، جميعهم يرفضون دور رجل الدين في الحكومة ، النجف والتي اليوم تتألف من أربعة مراجع عظام       

حيث يقال إن الممثلية الرسمية للخـامنئي فـي         . حيث إن علي الخامنئي ممثلها الرئيسي والحي      ، أيديولوجية روح اهللا الخميني   

 .تجاوزت اليوم حتى مكتب آية اهللا علي السيستاني في الفخامة ، من ايرإنوالتي مولت بشكل كبير ، النجف

المجلـس  "والذي تابع نشاطات المجلس األعلى عن كثب لسنوات عديدة وكإانت له مقولة خطـرة               ،  ضابط شرطة متقاعد   )٥٣

ن طريق مـساعدة ايـرإن      الطريقة الوحيدة التي تمكنهم من ذلك هو ع       . األعلى يرغب  بأن يقيم جمهورية إسالمية في العراق        

مقابلـة  ، "لهذا بعد ذلك ذهبوا الى الواليات المتحدة إلنجاز المهمـة لهـم           ، وهذا لم ينجح  . لكسب الحرب ووضعهم في السلطة    

 .٢٠٠٧ آذار٢،    ناصرية، تليفونية لمجموعة االزمات

محلـل  ، ٢٠٠٢في طهران فـي أيـار        من خالل إجتماع مع آية اهللا محمد باقر الحكيم وعدد من مساعديه بالقيادة العليا                )٥٤

 .وطرق دعمهم الواضحة، وجد إستياء المجلس األعلى تجاه الضيافة االيرانية، زائراَ بوظيفة مختلفة، لمجموعة االزمات

. ٢٠٠٣ دبلوماسيوا المجلس األعلى في أوروبا إستمروا في إتخاذ مراكز بارزة داخل المجلس األعلى وفي عراق ما بعد                   )٥٥

و ، هو اآلن نائب رئـيس الجمهوريـة      ، ممثل المجلس األعلى في باريس في التسعينيات      ، عادل عبد المهدي  ، لعلى سبيل المثا  
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وزير المالية بيـان    . اليوم هو ممثل العراق الدائم في االمم المتحدة في نيويورك         ، رجل المجلس األعلى في لندن    ، حامد البياتي   

كان قد مثل المجلس األعلى في دمشق في        ، ٢٠٠٥مة عراقية منتخبة في     والذي كان وزير الداخلية في أول حكو      ، جبر صوالغ 

 .التسعينيات

االمريكان دائماَ  يشعرون بأننا " ، ٢٠٠٠متحدثاَ في ، ممثل المجلس األعلى في المملكة المتحدة، وفقَا لحامد البياتي )٥٦

االمريكان مرعوبين . يها من قبل االيرانيينوإن فاعليتنا ممكن أن يسيطر عليها ويؤثر عل، حركة إسالمية قاعدتها في طهران

يشعر ، من جانبنا. فإنه يجب أن يكون تحت تأثير االيرانيين، بشكل حقيقي بأنه حتى إذا ما حدث شيئاَ ما في داخل العراق

 أرادوا ولم يزيحوه عن السلطة، عندما، الذين دفعوا صدام الى السلطة ودعموه، الشعب العراقي بالخيانة من جهة االمريكان

بدالَ من أن يقفوا مع الشعب ، وقف االمريكان مع صدام، حتى عندما قامت إنتفاضة الشعب.التغيير خالل حرب الخليج الثانية

 "  إنقاذ صدام" ." لهذا من الصعب علينا أن نقنع الشعب العراقي بأننا نستطيع العمل مع االمريكان لقلب النظام.... العراقي

PBS Frontline في٢٥/١/٢٠٠٠ : 
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/saddam/. 

تستطيع ايران أن تعتمد على شبكات من العالقات الشخصية والمتبادلة بين جهازها االمني وقادة              ، كما أشار وولتر بوسك   ) ٥٧

 Krakowskie،"ايـران وشـيعة العـراق   "، وولتر بوسك. حتى وإن أصبحت المجموعة مستقلة وعراقية، المجلس األعلى 

Studia Miedzynarodowe  ١٠١-١٠٠ص) ٢٠٠٥ (٢ رقم ١١ المجلد.  

  .٢٠٠٧       تموز ١٤بغداد ، رضا جواد تقي، عضو المكتب السياسي للمجلس األعلى، مقابلة لمجموعة االزمات) ٥٨

بعد ذلك  . لمتحدة دعماَ له   ، لم توفر الواليات ا     ١٩٩٦عندما حاول المؤتمر الوطني أن يحرض على الثورة ضد النظام في            ) ٥٩

، عندما التحق الحزب الديمقراطي الكردستاني بالنظام ودخلوا سوية أربيل إلخراج حزب االتحاد الوطني الكردسـتاني فـي آب                   

  .سحقت قوات الجيش العراقي المجموعات الصغيرة لمقاتلي المؤتمر الوطني

تخـرق فـي    ، ن خالل عقوبات مضعفة وأذرعة مراقبة إقتحامية      سياسة إدارة كلنتون تجاه العراق كانت إضعاف النظام م        ) ٦٠

ولمساعدة الضباط العراقيين من الرتب الكبيرة في طرد النظام بإنقالب عـسكري            ، بعض االحيان بقصف جوي لممتلكات النظام     

ر مدقع بينما رسخ النظام     والعقوبات جعلت العراقيين ينزفون دماَ الى فق      ، لم يوجد أبداَ ضباط قادرين على إنجاز ذلك       . من الداخل 

سياسـة  : معاقبة صـدام  ، و سارة غراهام براون   ، إثنان من أفضل الدراسات على عقد العقوبات هي كوكبرن وكوكبرن         . أركانه

  ).١٩٩٩، لندن(التدخل في العراق       

أنا ..... كا للمعارضة العراقية  لدينا تحفظاتنا حول كل المساعدات المادية التي ترغب أن تقدمها أمري          " أوضح حامد البياتي    ) ٦١

 PBS، "وتنفيذ قرارات االمم المتحـدة ، نحن نحتاج الى دعم سياسي ومعنوي. ال أعتقد بأننا نحتاج ألي نوع من الدعم المادي
Frontline 

  .٢٠٠٧         تموز ١٤، بغداد، عضو المكتب السياسي للمجلس األعلى رضا جواد تقي ، مقابلة لمجموعة االزمات ) ٦٢

، العـراق ، أشار الرئيس بوش الى محور الشر ويتـضمن ايـرإن            ، ٢٠٠٢في تقريه عن حالة االتحاد في كانون الثاني         ) ٦٣

أبعد المجلس األعلى نفسه ظاهراَ عن أي هدف للواليات المتحدة لطرد النظام            ، بعيداَ عن مراعاة مضيفه ايرإن    . وكوريا الشمالية 

أدرك المجلس ، حيث تغيرت خطابات االدارة عن العراق الى تحضير حقيقي للهجوم     ، العلى أية ح  ، في غضون شهور  . العراقي

خشية فقـداه لفرصـة أن يلعـب دوراَ         ، األعلى بأنه ال يمكن أن يتحمل أن يبقى خارج النقاشات كعضو في المعارضة العراقية             

  .مركزياَ في عراق ما بعد صدام

، ) إنفصل منه المجلس األعلـى    (المؤتمر الوطني بقيادة أحمد الجلبي      ، علىالمجلس األ : ستة مجموعات حضرت االجتماع   ) ٦٤

حـزب االتحـاد الـوطني      ، الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البرزانـي      ، حركة الوفاق الوطني بقيادة أياد عالوي     
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محمد تقي  : ألعلى كانوا ضمن الوفد     أعضاء آخرين للمجلس ا   . والحركة الدستورية الملكية  ، الكردستاني بقيادة جالل الطالباني   

  .المولى وأحمد الخفاجي

أهل البيت هم أهـل بيـت النبـي محمـد           ، في االسالم الشيعي  . المجلس األعلى غالباَ ما يدعي بأنه يمثل أتباع أهل البيت         ) ٦٥

بالنـسبة  . وا مـن علـي    باالضافة الى االئمة الذين إنحدر    ، بضمنهم إبنته فاطمة وصهره وإبن عمه علي      ، وذراريهم المباشرين 

لكـنهم  ، الكثير من السنة يعتبرون أنفسهم بأنهم أتبـاع ألهـل البيـت           . للشيعة مصطلح أتباع أهل البيت يشير الى كل الشيعة          

  .يعرفون المصطلح بشكل أكثر حصرياَ ليشير الى أهل بيت النبي المباشرين فقط

مدعياَ بـأن مـشاركة المجلـس       ، ي على العراق وإحتالله    عارض عبد العزيز الحكيم عالنية هجوم أمريك       ٢٠٠٢في آب   ) ٦٦

اذا أخفـى   . ٢٠٠٢ آب ١٣، وكالـة فـرانس بـريس     " األعلى في محادثات واشنطن كانت مصممة البعاد التهديدات عن العراق         

  .فالحرب نفسها وضعت نهاية ألي إنتقاد، المجلس األعلى ما هو أكثر من المعارضة الخطابية للتدخل العسكري االمريكي 

زار الواليات المتحدة في منتصف التسعينيات لكنه حصل فقط على لقاءات           ، ممثل المجلس األعلى في لندن    ، حامد البياتي   ) ٦٧

  .من مستويات متواضعة

  .٢٠٠٧        موز ١٤، بغداد، عضو المكتب السياسي للمجلس األعلى رضا جواد تقي، مقابلة لمجموعة االزمات) ٦٨

، الذي يسيطر على المنطقـة    ، بشكل واضح مع موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني      ، وا في كردستان  مقاتلي بدر تمركز  ) ٦٩

  .بدأوا يحضرون لدخولهم الى مناطق سيطرة النظام، في أغلب فترة التسعينيات

  .٢٠٠٣،عراقيين في الجنوب، مقابالت لمجموعة االزمات) ٧٠

  . الدراسية للشيعة على رأسها المرجعيةالحوزة العلمية في النجف مجموعة من الحلقات) ٧١

  .٢٠٠٧ آب ١٧، بغداد، صحفي عراقي، مقابلة لمجموعة االزمات) ٧٢

  .٢٠٠٧ أيلول ٢٥، بغداد، عضو مجلس الشورى للمجلس األعلى هادي االسدي ، مقابلة لمجموعة االزمات) ٧٣

  .٢٠٠٧ شباط ٢٦، البصرة، محاضر جامعي، مقابلة تليفونية لمجموعة االزمات) ٧٤

  .أنظر الجزء الثالث ) ٧٥

  .٢٠٠٧ شباط ٢٦، البصرة، محاضر جامعي ، مقابلة تليفونية لمجموعة االزمات) ٧٦

  .ببساطة بدر أصبحت واحدة منها، المجلس األعلى هو إئتالفاَ شكلياَ ألحزاب) ٧٧

  .٢٠٠٧        أيلول ٢٥، بغداد، عضو مجلس الشورى للمجلس األعلى هادي االسدي ، مقابلة لمجموعة االزمات) ٧٨

.  شاهد مقاتلي بدر يتجمهرون في جامع ببغداد       ٢٠٠٣محلل لمجموعة االزمات زار العراق في وظيفة مختلفة في حزيرإن           ) ٧٩

والـسبب هـو فـشل      ، لكن بسهولة عوضت ترسانتهم من االسلحة في بلد مغمور باالسلحة         ، لقد عبروا الحدود غير مسلحين      

  .ري في تأمين مخازن االسلحةالواليات المتحدة العسك

  .٥٨-٤٣لتحليل الثورة الشيعية منذ بداية العشرينيات من القرن الماضي أنظر تريب ص) ٨٠

قد عينت من قبل االمريكان " إستشهدت مجموعة االزمات بعضو للمجلس األعلى حيث يقول بأن المجالس        ، في تقرير سابق  ) ٨١

فإنهم ضمنوا بأن هؤالء المرشحين سيخدمون      ، مثل السماوة والناصرية  ، ات جزئية وحتى في االماكن التي نظموا فيها إنتخاب      ، 

  آب ٢٧هل بامكان الحكومات المحلية إنقاذ الحكومة المركزيـة؟ :  لمجموعة االزمات N33تقرير الشرق االوسط، " مصالحهم

  .١٥ ص٢٠٠٤
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االسـكان  ( بيإن جبر صـوالغ     : ى وزيرين كان لدى المجلس األعل   ،  تحت سلطة مجلس الحكم المؤقت     ٢٠٠٣في حكومة   ) ٨٢

عادل عبد  :  كذلك كان له وزيرين    ٢٠٠٤في حكومة رئيس الوزراء أياد عالوي المؤقتة        ) . الرياضة( وعلي الغبان   ) والتعمير  

  ).الرياضة( وعلي الغبان ) المالية( المهدي 

ساعد كبير وقريب للزعيم الديني بأنه كان يـؤدي         إدعى م ، بالرغم من إن الدليل الوثائقي الوامر السيستاني كانت غامضة        ) ٨٣

 كـانون   ٢٠، حسين الـشهرستاني  ، مقابلة لمجموعة االزمات  ، دوراَ بالنيابة عنه، في تشكيل االئتالف وتأليف قائمته اإلنتخابية        

  .٢٠٠٤الثاني 

فـي غيـاب تـسجيل      . نبعد ذلك ينـشرون آراءه الحيـة كقـانو        ، الساسة الشيعة أخذوا بشكل متكرر بزيارة السيستاني      ) ٨٤

  .ليس هناك تأكيد بأن السيستاني حقيقة، قال االشياء التي نسبت له، المحادثات

وهي متـوفرة   . فإن فتاوى السيستاني تخص طيفاَ من القضايا الدينية االجتماعية وحتى السياسية          ، مثل المراجع اآلخرين  ) ٨٥

 سمح لمتطلباته بخصوص طيف من القضايا اليومية تكـون          فإن السيستاني ،  عالوة على ذلك   www.sistani.org.في موقعه     

  .وحلفائه من االئمة الذين يقودون صلوات الجمعة ويقيمون المراسيم، محمد رضا، معلومة إلبنه

  .٢٠٠٧آب ، مقابلة لمجموعة االزمات) ٨٦

  .٢٠٠٧آب ، مقابلة لمجموعة االزمات) ٨٧

 أنهت المعادلة الخطيرة في جامع االمام علي بعـد محاولـة الواليـات              حامد الخفاف مثل السيستاني في المفاوضات التي      ) ٨٨

عوامل أخرى ساعدت  حملة المجلـس       . ٢٠٠٤المتحدة العسكرية لطرد جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر من النجف في آب             

نـوب تحمـل صـور      أعضاء الحزب علقوا بوسترات إنتخابية في كل مكان من الج         . بشكل منفرد وكجزء من االئتالف    ، األعلى

ساعد المجلـس  ، تلفزيون الجزيرة الذي قاعدته في قطر. مشيرين الى موافقة آية اهللا، ١٦٩السيستاني مع رقم قائمة االئتالف  

، األعلى واالئتالف بشكل غير مقصود عن طريق إستضافتهم لشخص في أحد عروضه والذي أهان فيه شـخص السيـستاني                    

والذي ألقي الضوء على جرائمه فـي       ،  ليؤكد مخاطر العودة المحتملة لسلطة النظام السابق       إستخدم المجلس األعلى هذا المقطع    

  .٢٠٠٧ أب ١٦،بغداد، الشخص الذي حظر الحدث، مقابلة لمجموعة االزمات. حديث قادته

  .٢٠٠٧شباط ، عضو كبير للمجلس األعلى ، مقابلة لمجموعة االزمات) ٨٩

 ، ٢٠٠٦ وبدأت بتسليح نفـسها فـي   ٢٠٠٣الفضيلة لم تكن موجودة قبل    . األعلىالدعوة والفضيلة أضعف من المجلس      ) ٩٠

الـدعوة التـي   . حيث منذ ذلك الوقت أصبحت عنصراَ فاعالَ وقوياَ، حيث القتال الطائفي والمناورات السياسية كثفت في البصرة      

حاولت تـشكيل ميليـشيا فـي       . المنفىفقد هلك قسم كبير منها بواسطة النظام وإنقسم الباقي في            ، ٢٠٠٣كانت موجودة في    

التيار الصدري هو المتحدي الجدي الوحيد للمجلس األعلـى الـذي قـرر مقاطعـة               .  لكن تخلت عن ذلك حاالَ فيما بعد       ٢٠٠٣

  .اإلنتخابات على أساس رفض االحتالل ومؤسساته وممارساته اإلنتخابية

خـرج  ، التحالف االسالمي في البصرة   ،  من المجلس األعلى   قائمة المرشحين التي تحتوي على عشرة أحزاب وذات أغلبية        ) ٩١

لكن بعد ذلك هزم عن طريق تحالف بين حزب الفضيلة وثالثة أحزاب            ،  مقعد ٤١وهو فائزاَ بعشرين مقعداَ في مجلس مكون من         

مـع تغيـر    ، وهذه الكوكبة أصبحت وصفة للفوضـى     . والذي كانت لهم أفضلية بمقعد واحد مكنتهم من تعيين المحافظ           ، أصغر

ومالوا للتجمـع   ، ومحتقنين بسبب عائدات تهريب النفط      ، حيث إن الحزبين بشكل ثابت زودوا بالسالح لحد االسنان        ، بالتحالفات

                    ٢٥، الـى أيـن يتجـه العـراق؟ دروس مـن البـصرة            ،  لمجموعـة االزمـات    N26أنظر تقرير الشرق االوسط     . ضد ثالث 

  .١٤-١١ ص٢٠٠٧حزيرإن 

 الصـدار فتـوى     ١٩٦٣عند بداية تمرد البرازاني فـي       ، البعض يدعي بأن نقطة البداية كانت عند رفض محسن الحكيم           ) ٩٢

صرح ليوزارد بأن على النقيض من االدعاء       . ٩٤ليوزارد ص . بمقاتلة االكراد ) في هذه الحالة النظام العراقي    ( تسمح للمسلمين   
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أوضح عضو كبير في المجلس األعلـى       . أصدر فتوى لمنع المسلمين من مقاتلة االكراد      ليس هناك دليل بأن الحكيم قد       ، المتكرر

الرئيس العراقي عبـد الـسالم    ، ١٩٦٥في مؤتمر بغداد في . المرجعية الشيعية كانت دائماَ تدافع عن حقوق االكراد       : " الحادثة

تل االكراد الذين على حد قوله كـونهم معتـدين          عارف ألح على رجال الدين السنة وبعض رجال الدين الشيعة إلصدار فتوى بق            

أصدر فتوى يعلن فيهـا     ، والد آية اهللا محمد باقر الحكيم     ، الفتوى أصدرت لكن آية اهللا العظمى محسن الحكيم       . وفي تمرد متزايد  

احته موقفـه   وأعلن سـم  ، إنها لم تكن فتوى مكتوبة    . إن قتل االكراد حرام ودعى الى حل سلمي للصراع بين االكراد والحكومة           

االكراد ال يزالون يتذكرون فتوى آيـة       . وجهاَ لوجه ضد الفتوى المضادة لالكراد في لقاء مع رجال دين سنة وشيعة في النجف              

اهللا العظمى الحكيم، لكن بعض  األشخاص نسوا بأن الحكيم قد أنقذ دم أبائنا وأجدادنا ووقف بوجه الحكومة لحمايـة االكـراد،                      

عضو مجلس الشورى للمجلس األعلى هـادي       ، مقابلة لمجموعة االزمات  ". عالقة القوية بين الشيعة واالكراد    وهذا سبباَ آخراَ لل   

  .الفتاوى يجب أن تكتب لتملك القوة بأن تصبح قانون ديني. ٢٠٠٧ أيلول ٢٥،بغداد، االسدي

  ١١٥-١١٠هلترمان ص) ٩٣

  .٢٠٠٧       حزيرإن ٢٥، بغداد، ادي االسديعضو مجلس الشورى للمجلس األعلى ه، مقابلة لمجموعة االزمات) ٩٤

المجلس األعلى يرغب بطرد    : إن طموحات االتحاد الوطني الكردستاني والمجلس األعلى ليست متنافرة        ، باالضافة الى ذلك  ) ٩٥

ي الحصول  ليس لديهم أي إهتمام ف    ) بينما االتحاد الوطني باالضافة للحزب الديمقراطي وأحزاب كردية أخرى          ، النظام وتعويضه 

  .فقط ، ضمان بأن بغداد سوف لن تعيق طموحاته في كردستان، على السلطة من بغداد

  .٢٠٣بابا خان ص) ٩٦

وزارة الداخليـة تعكـس     ، أنظر كذلك بواسطة ند باركر    . ٢١-١٧الحرب العراقية القادمة ؟ ص    ، تقرير مجموعة االزمات  ) ٩٧

  .٢٠٠٧ تموز ٣٠لوس أنجلوس تايمز، "فوضى العراق الممزق

بعض القوى في المنطقة إتهموا بدر بأنهم وراء        :" أحدهم يجادل   . أعضاء المجلس األعلى أنكروا وبشق األنفس تلك التهم       ) ٩٨

، قتـل الـسنة   : المشكلة أنه في الماضي، بدر دائماَ تتهم في أي قتل يحـدث           . الهجمات على ضباط الجيش السابقين والطيارين     

. در كانت غير متورطة بذلك القتل، ألنه أصبح تنظياَ سياسـياَ وإلتحـق بالعمليـة الـسياسية        أنا أقول بأن ب   . الطيارين، الضباط

ال أحد من مقاتليها قد أوقف وليست هناك أية وثيقة واحدة تثبت بأنهم متورطين فـي هكـذا                  ، االتهامات ضد بدر كانت خاطئة    

الواليات المتحدة لديها دليالَ من     . ٢٠٠٧ أيلول   ٢٥بغداد، عضو مجلس الشورى هادي االسدي    ، مقابلة لمجموعة االزمات  ". قتل

، مقابلة لمجموعـة االزمـات    ، التقارير، على تورط أعضاء المجلس األعلى في نشاطات فرق الموت ، لكنها ترفض إستخدامه             

  .٢٠٠٧أيلول ، ضابط عسكري في الواليات المتحدة

  .٢٠٠٧آذار، ٢٢، بغداد، مقابلة تلفونية لمجموعة االزمات) ٩٩

في عجالته للحصول على السيطرة على القوات االمنية جنّد المجلس األعلى الكثير من العاطلين الشيعة وهذا مما دفـع                   ) ١٠٠ 

  .وهو تطور سوف يجعل المنافسة حادة بين المجلس األعلى والتيار الصدري بمرور الوقت، الصدريين بالدخول الى تلك القوات

 باالضافة الى مقابلة تلفونيـة مـع مـع          ٢٠٠٦،عمان، بير سابق في وزارة الداخلية    ضابط ك ، مقالة لمجموعة االزمات  ) ١٠١

  .٢٠٠٧آذار، بغداد، موظفين وضباط سابقين في وزارة الداخلية

نفس الرجل الذي أجبر بعد ذلك على ترك سلك الـشرطة بعـد             . ٢٠٠٧ آذار   ٢،بغداد، مقابلة تلفونية لمجموعة االزمات   ) ١٠٢

  .فه ورتبتهتساؤالت ظهرت حول تصني
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أكد عضو سابق في بدر، بأن بدر جلبت الناس الـى جـانبهم             . ٢٠٠٧ آذار   ٢،بغداد  ، مقابلة تلفونية لمجموعة االزمات   ) ١٠٣

عن طريق تجنيدهم في القوات االمنية وتقديم المساعدة لهم من خالل منظمات خيريـة أو معالجـة طبيـة فـي المستـشفيات              

  .٢٠٠٧ آذار ٦بغداد ،  االزماتمقابلة تلفونية لمجموعة. االيرانية

  .٢٠٠٧ آذار ٤بغداد ، مقابلة تلفونية لمجموعة االزمات) ١٠٤

، نيابة عن عبـد العزيـز الحكـيم         ، ٢٠٠٧ أيار   ١٢، آخر بيان أصدره المجلس األعلى وقرأ بواسطة رضا جواد تقي           ) ١٠٥

  ..html.13-article_news/org.almejlis.www: متوفر على الموقع التالي

  .٢٠٠٧ أيلول ٢٥بغداد       ، عضو مجلس الشورى للمجلس األعلى هادي االسدي، مقابلة تلفونية لمجموعة االزمات) ١٠٦

 التوضيح ظهـر    هذا، ٢٠٠٧ تموز   ٣١، ممثل المجلس األعلى في واشنطن    ، بيان كان قد صدر بواسطة كريم الموسوي      ) ١٠٧

 sici" and"الذي كان مهتماَ  بالمفاهيم الضمنية السلبية للكلمات ، بعد اإللحاح على دعم المجلس األعلى في االدارة االمريكية

"siic"والتي هي قريبة جداَ من الكلمات اإلنكليزية   "sick" and "sicko"  . عضو في المجلس ، مقابلة لمجموعة االزمات

 في اللهجـة    "sikki"الكلمة  . فإنها ليست أفضل من العربية    ،  تبدو سيئة في اإلنكليزية    "sici"اذا كانت . ٢٠٠٧تموز  ، األعلى

  . عنصر فاحش وإجرامي، العامية للشارع العراقي تشير الى أوطا شيء 

  . زيز الحكيمنيابة عن عبد الع، ٢٠٠٧ أيار ١٢، آخر بيان صدر من قبل المجلس األعلى وقرأ بواسطة رضا جواد تقي ) ١٠٨

لهذا تحول الكثيـر بـوالئهم      ، فإن أتباعه فقدوا مرجع تقليدهم      ، ١٩٧٠عندما توفي آية اهللا العظمى محسن الحكيم في         ) ١٠٩

أعلن والءه آلية اهللا العظمـى      ، ١٩٨٢عندما وصل محمد باقر الحكيم الى ايران في         . كعادة الشيعة ، لواحد من المراجع االحياء   

حيث له سلطة دينيـة     .  خلف آية اهللا علي الخامنئي، الخميني كزعيم أعلى للبالد         ١٩٨٩عد وفاة األخير في     ب. روح اهللا الخميني  

معترفاَ ، لكن المجلس األعلى وقف الى جانب النظام الذي شكله وغذاه         ، قاد خامنئي أتباع قليلين في مجتمع الشيعة العالمي       ، أقل

  .له بأنه مرجع التقليد

عضو كبيـر   . ٢٠٠٧ أيلول   ٢٥،بغداد، عضو مجلس الشورى للمجلس األعلى هادي االسدي      ، زماتمقابلة لمجموعة اال  ) ١١٠

فهم محمد باقر الحكيم مركز آة اهللا العظمى علي السيستاني في العراق ألنه رأى بـأن                ، عند عودته   " آخر للمجلس األعلى ذكر   

". بر عن دعمه الكامل للسيستاني وإستعداده التباع أوامـره        ع، لهذا في اللحطة التي عاد فيها       . أكثرية الشيعة هناك، هم أتباعه    

  .٢٠٠٧ تموز ١٤، بغداد، عضو المكتب السياسي للمجلس األعلى رضا جواد تقي ، مقابلة لمجموعة االزمات

  .٢٠٠٧      تموز ١٤، بغداد، عضو المكتب السياسي للمجلس األعلى رضا جواد تقي، مقابلة لمجموعة االزمات) ١١١

يحتاج رجل الدين الشيعي لينال مستوى من المعرفة في الفقه االسالمي الـذي يـسمح لـه                 ، ي يصبح شخصاَ مجتهداَ   لك) ١١٢

بـالرغم مـن إن هنـاك بعـض         . هذا يميل الى أن يتطلب إجازة من مجتهد مـشهور         ، من الناحية العملية  . بممارسة االجتهاد 

ومن غيره ال يفعـل     ، من هو بإمكانه إصدار الفتوى    ،  بين المجتهدين    االختالفات االساسية في التشيع هو    . االستثناءات البارزة 

وهو مقياس آخر للتقدم فـي سـلّم        ، ولم يكتب أي شيء في الفقه االسالمي        ، عبد العزيز الحكيم لم يصل الى هذا المركز       . ذلك

  .رجال الدين

  .٢٠٠٧   تموز ١٤، بغداد ،  تقي عضو المكتب السياسي للمجلس األعلى رضا جواد، مقابلة لمجموعة االزمات) ١١٣

، كان رجل دين وذو تأثير إجتمـاعي     . األشياء تغيرت بعد وفاة محمد باقر الحكيم      . " حلف سياسي وضعه في هذا الطريق     ) ١١٤

وهو رجل أعمال براغماتي من الطـراز       ، متلعثم وساذج ، وعلى النقيض من ذلك فإن عبد العزيز الحكيم         . وجاذبية خطيب قوي  

. ٢٠٠٧شباط  ، مقابلة لمجموعة االزمات  ". يتحدث عن أفكاره بدون تردد أو أي إعتبار لنتائج ما يقوله وكيف يقول ذلك             .  االول

كانت لمحمد باقر الحكيم  سمعة سيئة مع أسرى الحرب في ايران، لكن كان هذا منذ زمن                 . " اآلخرين أقل إستحساناَ في تقييمهم    
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" بد العزيز الحكيم، الذي هو شخصاَعادياَ وشريراَ ومكروهاَ من قبل الكثير من العراقيين            ع، كان مرغوباَ به أكثر من أخيه     . طويل

  .٢٠٠٧آذار ٢، بغداد، ضابط شرطة شيعي متقاعد من الناصرية، مقابلة تلفونية لمجموعة االزمات

فة عبد العزيز الحكيم يجب     أعضاء المجلس األعلى يصرون بأن خلي     . عمار الحكيم، رسمياَ هو نائب قائد المجلس األعلى       ) ١١٥

، واإلنتخاب يجب أن يوافق عليه من قبل الهيئة العامـة ، وخاصة لجنته التنفيذية، أن يتم إختياره من قبل مجلس شورى الحزب       

  .٢٠٠٧ تشرين الثاني ٤،عضو للمجلس األعلى، مقابلة لمجموعة االزمة. وهو تجمع أكبر من كبار االعضاء

الذي كان قائد فيلق بدر     ، خصوصاَ بالمقارنة مع أبيه   ، وهو سياسي مبتدئ    ، ن لديه شهادة دينية   غير معلوم عن عمار بأ    ) ١١٦

المجلس األعلـى   ، ٢٠٠٧في أيار   . وزعيم للمجلس األعلى منذ وفاة أخيه     ، ٢٠٠٣عضو مجلس الحكم المؤقت في      ، في المنفى 

بعـد تـدهور    . غلب لتحضير الجمهـور للخالفـة     وعلى األ ، بدأ بوضع بوسترات لمؤسسة شهيد المحراب والتي يترأسها عمار        

المنافسون المحتملـون   ، ربما رغب آخرون بكسب السيطرة على الحزب        ، السلطة الدينية والسياسية داخل دائرة عائلة الحكيم        

اع وهادي العامري رئيس لجنة الدف    ، همام حمودي  رئيس لجنة مراجعة الدستور      ، نائب رئيس الوزراء  ، عادل عبد المهدي  : هم

  .واالمن في مجلس النواب وقائد فيلق بدر

نتيجة لهجمات االرهابيين ضد الشيعة والشعور النـاتج        " الخطة هي : أوضح أحد المدافعين دوافع المجلس األعلى كاآلتي      ) ١١٧

مقابلـة  ، "وليـست خيارنـا   ، القضية هي ردة فعل   . بأنه ربما يكون أكثر أمنا للشيعة البقاء بعيداَ عن الهيكل السياسي العراقي           

  .٢٠٠٧شباط ، عضو قديم في المجلس األعلى، لمجموعة االزمات

عنـد تـشكيل األقـاليم      ( المجلس األعلى يحاول أن يمركز نفسه قبل أي إسـتفتاء شـعبي             " ، حيث صاغه ناقد كاآلتي   ) ١١٨

يـازات الـى صـفوة المـدراء     هم اآلن يتقدمون من خالل حمالت التجنيد واالسراف في تقديم الهدايا ومـنح االمت  ). الفيدرالية

مقابلـة  ". لقد رشوا الناخبين عن طريق منح معونـات غذائيـة         ، قبل اإلنتخابات االخيرة  . وضباط الشرطة ، والموظفين االمنيين 

  .٢٠٠٧، آذار٧،عمان،            محاضر جامعي سابق في جامعة النهرين، لمجموعة االزمات 

بدأ المجلس األعلى فـي تأييـد       " ،قال أحد الناقدين  . ٢٠٠٦أيار، كندا، وني عراقي معلق تلفزي ، مقابلة لمجموعة االزمات  ) ١١٩

إنهم يريدون الفوز على الناس     . فقط كما يريد االكراد في الشمال     ، الفيدرالية الجنوبية كطريقة للحصول على النفط في الجنوب         

هـم مهتمـين بالفوائـد      . ل روابط مع النجف   لكن وبطريقة أخرى عن طريق عم     ، بالقوة عند الضرورة  ، البسيطين في الجنوب  

. ٢٠٠٧ شباط   ١٧، بغداد، ضابط عسكري متقاعد  ، مقابلة تلفونية لمجموعة االزمات   ". االقتصادية أكثر من خدمة مصالح الناس     

إنهـم أرادوا أن يحـاكوا      . إن لهم شهية كبيرة في ثروة الجنوب النفطيـة        : " كرر وجهة النظر هذه   ، مواطن بصري ، ناقد آخر 

،                 بغـداد   ، ضابط شرطة متقاعـد   ، ، مقابلة تلفونية لمجموعة االزمات    " التجربة الكردية وما يتعلق بها بخصوص كركوك والنفط       

  .٢٠٠٧،  أذار ٢

ناظرين بهذا على أنه تبريراَ القليمهم الخاص فـي حـين إنـه             ، االحزاب الكردية تبنت وبحماس مقترح المجلس األعلى      ) ١٢٠

فـي  ، عالوة علـى ذلـك    .  قوة الدولة المركزية التي يخشى بأنها ربما تضطهد االكراد، كما فعلت ذلك في الماضي              يضعف من 

االكراد ينظرون الى مشروع إقليم الجنوب كصفقة متابدلة باليد من          ، النقاش الدستوري بين االكراد واالحزاب االسالمية الشيعية      

  .أجل إعطائهم كركوك

) بغـداد والمـدن المقدسـة     ( لكثير من الناس في الجنوب يشعرون بأن الشيعة في الفرات الوسـط             ا، عالوة على ذلك  ) ١٢١

  .يعاملونهم كمواطنين من الدرجة الثانية

  .٢٠٠٥، نيسان، بصرة، طيفاَ من البصراويين، مقابالت لمجموعة االزمات ) ١٢٢

، "حكومة الجنوب العراقـي   "  مجموعة تدعو نفسها     تم تأييده  من قبل    ، واحد منها . مقترحات مختلفة طافت على السطح    ) ١٢٣

" تم تأييده من قبل مجموعة تدعى       : مقترح ثاني . ذي قار والقادسية  ، ميسان، المثنى، البصرة: تطلع الى إتحاد خمس محافظات    
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ـ   ، تقرير مجموعة االزمات  . وميسان، ذي قار ، البصرة  : يرغب بإتحاد ثالث محافظات   ، "مجلس إقليم الجنوب     ن يتجـه   الـى أي

  .٧-٤العراق؟ ص

ونحن نرفض أيـة محاولـة      ، وحدة العراق هي أولوية   : " صرح عبد العزيز الحكيم   ، ٢٠٠٧في حديث بكربالء في آذار      ) ١٢٤

نحـن نعتقـد بـأن دور       . ونحن كذلك ندعو الى تطبيق بنود الدستور التي تعطي المحافظات سلطات دسـتورية            . لتقسيم البالد 

أنا أتعهد بمتابعة محاوالتنا . نحن ندعو القامة نظام فيدرالي في العراق حسب رغبة الشعب العراقي. لدالمحافظات مهماَ لتقدم الب  

كما سـجل بواسـطة مجموعـة       ( ، "ألن هذا سوف يؤدي الى إستقرار وإزدهار العراق       ، لتشكيل إقليم في وسط وجنوب العراق     

تنفيذ مشروع االقاليم وفقاَ لرغبة الـشعب و        " ر الحاجة الى    كر، بعد مؤتمر المجلس األعلى في أيار     ). ٢٠٠٧ آذار   ٩،االزمات

في . نيابة عن عبد العزيز الحكيم    ، التصريح االخير صدر عن المجلس األعلى وقرأ بواسطة رضا جواد تقي            ". االآلية الدستورية 

ملي ودسـتوري لقـضية     نحن ندعو الى حل ع    : " قدم المجلس األعلى موقفاَ مفحوصاَ بحذر بخصوص  كركوك          ، نفس االعالن 

بينما نلفت اإلنتباه الى حقوق كل المجتمعات العراقية في المنـاطق           ، حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها بضمنها كركوك      

  ".المتنازع عليها

فنا في  في البداية إعتقدت بأن هذا قد صمم لتحسين موق        . أنا ضد هذا للغاية   " في حديث لواحٍد من أعضاء المجلس األعلى      ) ١٢٥

  .٢٠٠٧حزيران ، مقابلة لمجموعة االزمات، "أنا ضد زعيمي في هذه القضية. المساومة، لكن اآلن أنا أدرك بأنه حقيقي

كيـف  ، )محمد باقر ( عدد من أسرى الحرب ال يزالون بشكل سري يتحدثون عنه وخصوصاَ اأخيه المتوفي            : " أضاف إنه ) ١٢٦

آيـة اهللا العظمـى     ، البعض منا يحتريم عائلة الحكيم فقط بسبب والدهم       . ا بالعراق عاملوهم وكيف هم مرتبطين بايران أكثر مم      

مقابلـة تلفونيـة    ، "فإنها اليمكن إنكارها بغض النظر عن كيف ينكرون القـضية         ، بخصوص عالقاتهم االيرانية  . محسن الحكيم 

يران ، كان مروعاَ بسبب تجربته مـع        أسير حرب سابق في ا    ، على سبيل المثال  . ٢٠٠٧ أذار   ٢٢، بغداد  ، لمجموعة االزمات 

عائلة الحكيم هي عائلة مسيطرة ، تطورت الى جماعة تستخدم تكتيكات المجرمين ضد             : " حيث أبدى مالحظة  ، المجلس األعلى   

، بغـداد   ، مقابلة تلفونية لمجموعة االزمات   ، "وأصبح مكروهاَ في الشارع   ، منافسيهم ويرمون تهم تلك الجرائم على الصدريين      

  .٢٠٠٧ شباط ١٧

التقرير التالي لمجموعة االزمات، سوف يحلل التيار الـصدري بعمـٍق           ، عراق مقتدى الصدر  ، تقرير لمجموعة االزمات  ) ١٢٧

  .أكثر

، سيسمح له هذا بإقامة صلوات الجمعة     . رغب المجلس األعلى بأن يسيطر على جوامع العراق الشيعية        ، عالوة على ذلك  ) ١٢٨

، يسيطر حالياَ على جامع الخالني وجامع براثا فـي بغـداد   . يانات سياسية ولها تأثير كبير على المصلين      والتي غالباَ ما تكون ب    

بعد الصدامات التي حدثت بين القوات االمريكية وأتباع مقتدى الصدرفي النجف فـي             . باالضافة الى جامع الخضراء في النجف     

نع إقامة صلوات الجمعة في مرقد االمام علي في النجف ليمنعها من            صار آية اهللا السيستاني وسيطَ اليقاف القتال وم        ، ٢٠٠٤

وأعطى الجامع الرئيسي فـي     ، خصص جامع الخضراء للمجلس األعلى    ، بدالَ من ذلك  . أن تكون بؤرة للصراع الداخلي الشيعي     

باالضافة الى  ،  في كربالء  من خالل ممثليه، على مرقدي االمامين الحسين والعباس       ، يسيطر السيستاني نفسه  . الكوفة للصدريين 

  .٢٠٠٧ تشرين االول ١٨،     كربالء، مواطن كربالئي، مقابلة تلفونية لمجموعة االزمات. الجوامع الرئيسية في البصرة

إنتقد آية اهللا محمد محمد صادق الصدر، في التسعينيات من القرن الماضي، محمد باقر الحكيم بسبب تضحيته بأقربائـه                   ) ١٢٩

 إستأنف مقتدى الصدر فكـرة      ٢٠٠٣بعد  .  أجل حياة سياسية فاعلة  في منفاه في ايران، ومن كونه تابع اليران             في العراق من  

  .عراق مقتدى الصدر، تقرير مجموعة االزمات. بدر كمرتزقة للخامنئي/ مصوراَ المجلس األعلى ، والده

 آب  ١١س األعلى، أغتيل فـي الديوانيـة فـي          عضو في المجل  ، خليل جليل حمزة  ، محافظ القادسية ، على سبيل المثال  ) ١٣٠

آب ، مقابلـة لمجموعـة االزمـات     ، حيث إتهم من قبل الصدريين المحليين بوقوفه الى جانب الواليات المتحدة ضدهم           ، ٢٠٠٧

٢٠٠٧.  
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، عبد اهللا فلـك البـصراوي     ، ٢٠٠٧ حزيران   ٦، ممثل السيستاني قرب النجف   ، رحيم الحسناوي : هذه االغتياالت تشمل  ) ١٣١

ممثـل  ، فاضـل العقـل   ،  تموز ٢٦، قرب النجف ، ممثل السيستاني ، كاظم جابر البديري  ،  تموز   ١٩، النجف، مثل السيستاني م

، محمـد علـي الحـسيني       ،  آب ١١، عضو في المجل األعلى ومحافظ القادسية     ، خليل جليل حمزة  ،  آب ٢، النجف، السيستاني

أحمـد  ،  آب   ٣١، البـصرة ، إمـام مقـرب مـن السيـستاني       ، طاطمسلم الب ،  آب   ٢٠، عضو للمجلس األعلى ومحافظ المثنى    

بالقرب من البصرة و    ، ممثل للسيستاني   ، و أمجد الجنابي    ،     أيلول      ٢٠، بالقرب من الديوانية  ، ممثل السيستاني   ، البرقعاوي

  . أيلول٢٠

اع داخلي شيعي وشكك  بـدور       الذي حذر وبصراحة من بوادر صر     ، على سبيل المثال، السياسي العراقي مثال االلوسي      ) ١٣٢

، مقابلـة لمجموعـة االزمـات     . مرتأياَ بدالَ من ذلك بوجود أيادي أجنبية عازمة على نشر الفوضى          ، الصدريين في االغتياالت    

  .٢٠٠٧ أيلول ٢٦، بغداد

 قوة حماية العتبات المقدسة ، هي قوة حراسة صغيرة شكلت بشكل مستقل عن الـشرطة مـن قبـل مكتـب آيـة اهللا                       ) ١٣٣

بالنسبة للصدريين فإن أفراد هـذه      ، بغض النظرعن ذلك    . مكتب السيستاني يديره ويدفع أجور الحراس     . ٢٠٠٤السيستاني في   

ولقد إدعوا بأن أحداث كربالء قد أنفجرت بسبب محاولة مقـاتلي بـدر نـزع          ، القوة هم أعضاء في فيلق بدر والمجلس األعلى       

  .٢٠٠٧ أيلول ١٥، بغداد، شخص من التيار الصدري، مقابلة لمجموعة االزمات. سالح الصدريين

كانت حدثاَ تلقائياَ قد أثير     ، كان من المحتمل جداَ ، أن المواجهة لم يؤمر بها من قبل قيادة الصدريين، لكن على األرجح                  ) ١٣٤

ه مـن الـسياحة    فإنها تتالئم مع خطة أكبر للصدريين لالستيالء على المراقد وعلـى عوائـد            ، رغم ذلك . بسبب ظروف محلية    

كان من الواضـح بـأن   ، في أيام الصدامات. وهذا ما مكّن مقتدى من أن يدعي بأن الصدام شمل عناصر غير منضبطة       . الدينية

وقد إتصل بهم بواسطة مكبـر الـصوت عـن          ، جاهل مقاتلوا جيش المهدي أوامره بوقف إطالق النار       . مقتدى قد فقد السيطرة   

  .٢٠٠٧آب ، مشاهدات لمجموعة االزمات. حمداويطريق ممثله في كربالء الشيخ الم

التكفيريين هم مسلمون ينادون برفض المسلمين اآلخرين علـى االرض  حيـث          ". االتهام بعدم االيمان  : " يعني" التكفير) " ١٣٥

يلون الى إتبـاع    الذين يم ، إنهم في الحقيقة تخلوا عن إيمانهم من خالل ممارساتهم أو إلتزامهم بمعتقدات إتعد عنها التكفيريون              

أنظـر  . تنظيم القاعدة في العراق أشار وبشكل متكرر الى الشيعة بأنهم غير مؤمنين. السلفية، مدرسة واحدة محددة في االسالم 

  .١٧-١٤حرب العراق القادمة؟    ص، تقرير مجموعة االزمات

 وزود به مجموعة االزمات     ٢٠٠٧يلول   أ ٧مقتطفات من حديث للشيخ جالل الدين الصغير في مسجد براثا في بغداد في              ) ١٣٦

  .بواسطة نيد باركر مراسل لوس أنجلوس تايمز

_ تقرير بترايوس    . " ٢٠٠٧ أيلول   ٧، مالحظات مقابلة لصحيفة لوس أنجلوس تايمز باالشتراك مع مجموعة االزمات         ) ١٣٧

عراق عن وضع إستراتيجية الواليات المتحدة      يشير الى تقرير القائد العسكري للقوات االمريكية والسفير االمريكي في ال          " كروكر

  .٢٠٠٧الجديدة لزيادة عديد القوات في أيلول 

  .٢٠٠٧ تشرين الثاني ٧، نيويورك تايمز) ١٣٨

بدأ الناس في  الكثير من المناطق بالتفاعل وبشكل منفتح، برفض بعض االعمال الغير قانونية والتي نفذت مـن قبـل                     )  ١٣٩

، بغـداد ، مقابالت لمجموعـة االزمـات  . بدون قيادة والذين إدعوا بأنهم يعودون لجيش المهدي أشخاص يافعين وبشكل واضح     

 تشرين االول   ١٢،نيويورك تايمز ، "تدهور العالقة بين الشيعة والمليشيا العراقية     " ،سابرينا تافيرنيس ، أنظر كذلك . ٢٠٠٧أيلول  

٢٠٠٧ .  

  .٢٠٠٧ شباط ١٧، بغداد،  في ايرإنأسير حرب سابق، مقابلة تلفونية لمجموعة االزمات) ١٤٠
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ممثل المجلس األعلى في واشنطن ومستشار الشؤون الخارجية لنائب رئيس          ، كريم الموسوي ، مقابلة لمجموعة االزمات  ) ١٤١

  . ٢٠٠٧ تموز ١٨، واشنطن دي سي، الجمهورية عادل عبد المهدي 

  . ٢٠٠٦ تشرين الثاني ١٥ ، Iran Focus، على سبيل المثال) ١٤٢

فيما اذا كنـا سـوف نـدفع أم ال ، إنـه      . إنه يجب إراضاءها  . إن ايران تستحق تعويضات   ، وفقاَ لالمم المتحدة  " لقد قال ) ١٤٣

يجب على الحكيم أن يتوقـع  ، في تصريح مماثل . ٢٠٠٣ كانون الثاني ١٨ ، BBC News، "موضوعاَ نحتاج أن نناقشه أكثر

  .إن قراره هذا يشير الى الضغط اإليراني، سهولقد جلبه على نف، رد فعل عنيف من العراقيين

ألن ، التحذير كان واضحاَ، عني بإعتباره، له منفعة خطابيـة فقـط          . ٢٠٠٧ حزيرإن   ٩) لندن( ورد في صحيفة الزمان     ) ١٤٤

  .٢٠٠٣المجلس األعلى قد أنشأ عالقات جيدة مع دول الخليج قبل وبعد 

  .ايرإن في العراق، تقرير لمجموعة االزمات) ١٤٥

، حتى عندما نفذ عمليات عـسكرية       . للمجلس األعلى ثقالَ كبيراَ في المسرح السياسي تلك االيام        " لقد قال عضو من بدر    ) ١٤٦

أنا أعتقد بأن االيرانيين يعلمون جيداّ بأن التيار الصدري ال يمكن إدارته ، والتنسيق معه سوف                . فإنه نفذها بشكل ذكي وبتروي    

  .٢٠٠٧          أيلول ٢٣، بغداد، مقابلة لمجموعة االزمات، "لن يستمر طويلَا جداَ 

  .٣-١ايرإن في العراق ص، أنظر مناقشة هذا الحدث في تقرير لمجموعة االزمات) ١٤٧

عبد العزيز الحكيم قضى ساعتين في إجتماع مع بوش         . ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦واشنطن دي سي    ، مقابالت لمجموعة االزمات  ) ١٤٨

لقد زار فيما مضى البيت االبيض كجزء من الوفد العراقي ألعضاء مجلس الحكم المؤقت              . ٢٠٠٦ي  في واشنطن في كانون الثان    

  .٢٠٠٤في 

  .٢٠٠٤ حزيرإن في ٣، واشنطن دي سي ، مقابلة لمجموعة االزمات ) ١٤٩

ستيفن هادلي  مثل هذا التحالف كان أول من أثار النقاش عليه في مذكرة كتبت من قبل مستشار االمن القومي االمريكي                   ) ١٥٠

 :متوفر على الموقع التالي ، ٢٠٠٦في تشرين الثإني 

www.nytimes.com/2006/11/29/world/middleeast/29mtext.html?_r=1&oref=slogin 

يريـد الحـزبين    . يجب أن تسأل هـذه االسـئلة      ، وكيف يوضع بحيث يمسك البلد ككل     ، لتحالف معتدالَ الى أية درجة يعتبر هذا ا     

والمجلس األعلى هو حزب طائفي بدرجة كبيرة والذي أيد فكرة تكوين إقليم الجنـوب ،               ، الكرديين االنفصال لالقليم الكردستاني     

في حين إن الوجه المعتدل لالسالم الـسياسي الـسني لـه            ، جداَالحزب االسالمي العراقي حزب صغير      . التي تهدد بتجزأة البلد   

  .جذور دعم ضئيلة بين العرب السنة

  .٢٠٠٦ كإنون الثإني ٢٥نيويورك تايمزو) ١٥١

  .٢٠٠٧ تشرين الثإني ٤، عضو للمجلس األعلى ، مقابلة لمجموعة االزمات) ١٥٢

الذين كانوا قد قاطعوا    ، جالس المحلية الرضاء العرب السنة      إدارة بوش أشارت بأنها تريد جولة جديدة من إنتخابات الم         ) ١٥٣

  .٢٠٠٥الجولة الماضية في كانون الثإني 

 الى إقصائهم من التأثير علـى صـياغة الدسـتور وتـشكيل             ٢٠٠٥أدت مقاطعة العرب السنة إلنتخابات كانون الثاني        ) ١٥٤

قبل االسـتفتاء   . انية للمحافطة ووجهة نظرها السياسية    المجالس في بعض المحافظات والتي عكست بشكل ضئيل التركيبة السك         

، زلماي خليل زاد    ، أنجز سفير الواليات المتحدة في العراق       ، ٢٠٠٥على الدستور مباشرة في كل أنحاء البلد في تشرين الثاي           

االمنية مقابل مـشاركتهم  إتفاقاَ مع سياسيين من العرب السنة، والذي يبحث في إعادة دمج مجتمعهم بالنظام السياسي والدوائر         



 التحدي الصهيوين              )١٧٤(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف           التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
   مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                    ٥٥ من٥٥                                             ٢٠٠٨ -                   شباط 

 

المعايير التي أعلنها جورج بوش في كـانون        . مراجعة صياغة الدستور مبكراَ   ، على سبيل المثال  ، االتفاق يتضمن   . باالستفتاء

، ) ٢٠٠٩على االقل قبل    ( إنتخابات محلية مبكرة    : من بين المعايير    . والذي يبقى أن ينفذ     ،  عززت هذا االتفاق   ٢٠٠٧الثاني  

  .فة الى إعادة صياغة الدستور وقانون النفطباالضا

  .٢٠٠٧، مقابالت لمجموعة االزمات في جنوب العراق) ١٥٥

الدستور يتطلب عملية إستفتاء في كل محافظة من أسفل الى أعلى، لتحديد فيما اذا كـان النـاس يرغبـون بااللتحـاق                    ) ١٥٦

إحتمال إنبثاق إقليم كبير في المحافظات التسع ، الوقائع السياسيةمثل هكذا عملية وباإلستفادة من     . بمحافظة أخرى أو إقليم آخر    

  .يجب أن يفرض بالقوة، مثل هكذا خيار . الجنوبية ذات االغلبية الشيعية هو بعيد المنال

  


