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  :االنتخابات السعودية باملنظور االقليمي

  الشيعي" التهديد"  نظرية
  ساميون هندرسون: بقلم

٣/٢٠٠٥/ ٩  

  السلطة الدينية يف العراق و االنتخابات
   مهدي خليجي :بقلم

 ٢٠٠٥ /١٢/ ١٤  
  

  معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن
  

  
  

  ةمركز الكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجي: ترمجة 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
، هذا المعهد الذي معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى في تين منشورلمقالتينفي هذا العدد ترجمة 

 والمتخصص بشؤون منطقة الشرق الشرق ويعمل فيه نخبة من الخبراء في ١٩٨٥تأسس عام 

قة المختلفة كمسؤولين حكوميين مختلف اإلختصاصات والذين سبق وأن عملوا في دول المنط

 وهو من المراكز، في الواليات المتحدة منبر من منابر اللوبي الصهيوني النشط وهو أمريكيين، 

  . جداَ من صناع القرار في الواليات المتحدةةقريبال

مقيم في لندن والباحث في المعهد المذكور ال سايمون هندرسون مقالة االولى هو وكاتب ال

 ة، وفي الصفحة التالية نبذ  المحافظةعربي قضايا الطاقة وفي شؤون دول الخليج المتخصص فيال

  .مختصرة عنه كما وردت في موقع المعهد على شبكة اإلنترنت

 الزميل الزائر في المعهد المذكور والمتخصص في مهدي خليجيوكاتب المقالة الثانية هو االيراني 

وفي الصفحة التالية لدينية في قم ولمدة اربعة عشر عاماَ، الشؤون الشيعية والذي درس في المدارس ا

  . مختصرة عنه كما وردت في موقع المعهد على شبكة اإلنترنتةنبذ

  :هاتين المقالتين الجديرتين بالمطالعة والدراسةفيما يلي إستعراض لبعض األفكار الواردة في 
 

، االخرى في الخليج الفارسيان تشجع الشيعة في االماكن ، من المحتمل، ان هذه الحصيلة

 وعندما نستعرض الجمعية الوطنية الجديدة – الشيعية دولة البحرين -وخصوصا في جزيرة الغالبية

  فالشك ان النتائج قد ولدت ذعرا في الرياض، على كل حال،  الشيعية في العراق–ذات الهيمنة 
 

ما ابعد الشيعة من المناصب ك، الشيعي في مجلس الوزراء  وسفير واحد من الشيعة في ايران

واليوجد محافظين من الشيعة أو مدراء شرطة كما اليوجد من ، الحساسة في قوى الجيش واالمن 

  من مدارس البنات الشيعية في المحافظة الشرقية من لها مدير شيعي٣٠٠بين  ال 
 

االخيرة سلسلة من مثلت التحوالت االقليمية فى السنوات ، من منظور العائلة الحاكمة السعودية 

 التراجعات لالسالم السنى و هو دين الغالبية المهيمنة
 

تعتبر القوة الملفتة للنظر لشيعة ايران و الشكوك من تطلعاتها لالسلحة ، ،فى الوقت الحاضر

وان لم يكن لسبب آخر فهو ألن طهران وبشكل متكرر ، النووية أمرا فى غاية األهمية للسعودية 
وهو دور يعتز به السعوديون (ملكة القدس حرمين لدى المسلمين وهما مكة و المدينة تتحدى رعاية الم

 ) كاعتزازهم بثرواتهم النفطية
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 وازداد هذا االهتمام ببروز حكومة عراقية تقودها الشيعة والتي تتشارك معها بحدود طويلة
 

 والرياض الترغب بالفوضى والبنظام شيعي قوي على حددودها
 

 تشجع السنة العراقيين بالمشاركة بالعملية السياسية وتسمح لبعض الشباب السعودى فإنها ال

 ٠المندفع بااللتحاق بالتمرد المضاد للواليات المتحدة وحكومة بغداد المدعومة من الواليات المتحدة

 تشير الى أن السعوديين يشكلون العدد االكبر،من جهة واحدة ،في االقل ، و هناك تقارير صادرة 

 من المقاتلين االجانب فى العراق
 

ويبدو إنها تشجع ، هى الظامن ألمن المملكة، تأريخياَ، فإن الواليات المتحدة ، ومن منظور الرياض

 زيادة قوة الشيعة بإصرارهاعلى االصالحات الديمقراطية
 

ت األخرى فليس ما القومياأ. ن المرجعية إما إن تكون إيرانية أو عراقيةإوزوي فحووفقاً للتقليد ال

  االجتماعية لجذب المؤمنين الشيعة كمرجعية لهمةلها الفرص
 

س الحوزة ين وظيفة رجال الدين التقليديين و الذين عانوا من المبالغة في تسيإو من ناحية أخرى ف

 أن يصبح ،كما في إيران، في العراق غى أصبحت فكرتهم أنه ينب،بعد الثورة اإلسالمية في إيران 

 سياسية بالنسبة للسلطة الثانوياً  الدين
 

ا من هناك منافسة قوية جداً بين رجال الدين الكبار لجذب االتباع ضمن المجتمع الشيعي النه كلإ

 هم اقتصاديا و اجتماعيا و سياسياًات نجاحتازدادازداد اتباعهم كلما 
 

عتمد و يعول على عدة ستاني ييفالس. ستاني عالقة حرجة مع الحكومة الدينية اإليرانيةيلسلإن 

تباعه في إيران، حيث لديه هناك موجودات أمئات من ماليين الدوالرات كدخل سنوي يرده من 

عماله كمرجع، ينبغي عليه تجنب الصدام مع بيروقراطية رجال الدين في إيرانأتابعة مو ل. واسعةواصول 
 

ا  اشترت األراضي و العمارات حول  حتى أنه،ستانييلت طهران جهداً كبيراً للتأثير على السذلقد ب

 بيته في النجف
 

ستاني و مقربيه المخلصين مراراً إن تدخله في السياسة ينبع فقط من الطبيعة الحرجة يأعلن الس

 نه سيتراجع عن السياسةإف، وحالماً يستقر النظام السياسي في العراق ، للموقف 
 

ستاني ال يستطيع إن يالدينية الشيعية يعني إن السن االنقسام العميق بين العلمانيين و المجاميع إ

 عراق اليوميكون له صوت ديني حاسم في 
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ستاني ين السإف) المدل ايست(ستاني في مقابالتهم األخيرة في ي الساو استناداً إلى ما قاله ممثلو

 ٠سينظر بعين الرضا إلى انتصار العلمانيين الشيعة مثل عالوي
 

و هو قلق، على وجه الخصوص، بتأريخ . بتأثير طهران في العراق) متمه(ستاني قلق يو أن الس

ة و القيم ينه عندما تتواجه بين خياري المصالح السياسإالجمهورية اإلسالمية في إيران الذي يظهر 

 و هو ال يريد أن يرى الدين ثانوياً بالنسبة ،ن القادة اإليرانيين يختارون دائماً األولإالدينية، ف

 ي العراقللسياسة ف
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  سايمون هندرسون

  

 زميل في معهد واشنطن مقيم في لندن ، متخصص في قضايا الطاقة وفي سايمون هندرسون

في الفاينانشل تايمز ،يعمل حالياَ كمستشار صحفي سابق .شؤون دول الخليج الفارسي المحافظة 

قبل خدمته في الفاينانشل تايمز التي امتدت احدى .يللشركات والحكومات في قضايا الخليج الفارس

عمل كمراسل اجنبي في باكستان في عامي . وعشرين عاماَ ، عمل في هيئة االذاعة البريطانية

واثناء حصار السفارة  ١٩٧٩ة االسالمية عام وكتب التقارير من ايران اثناء الثور١٩٧٨ -١٩٧٧

  . االميركية

يكتب ويظهر بشكل متكرر في وسائل االعالم ، وهو يناقش القضايا السياسية الداخلية للبيت 

.السعودي،وتطوير الطاقة،واحداث العراق،والبرنامج النووي الباكستاني  

الخالفة في :بعد الملك فهد:ون نشر معهد واشنطن الورقة السياسية للسيد هندرس١٩٩٤في عام 

وهو مؤلف .،واثارت االهتمام البالغ في حينها)١٩٩٥الطبعة الثانية (العربية السعودية

، وهو ترجمة لسيرة وحياة الرئيس ) ١٩٩١(طموح صدام حسن للعراق:امبراطورية اللحظة:كتاب

القاعدة :ان تحت عنو٢٠٠٣العراقي السابق، وله ورقة سياسية آخرى في معهد واشنطن عام 

. دول الخليج العربية المحافظة وستراتيجية الواليات المتحدة:الجديدة  

العناصر الرئيسية :تقليل مخاطر التعرض لصدمة نفطية في الشرق االوسط:ومن اعماله االخيرة

،ونصر )٢٠٠٥(لتقوية امن الطاقة للواليات المتحدة،باالشتراك مع باتريك كالوسون
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، وباالضافة الى مجموعة )٢٠٠٦(والسياسية واالقتصادية واالستراتيجيةالمضامين االمنية :حماس

.من المقاالت االخرى   

 تسلم السيد هندرسون هدية الزائرين الدوليين األميركية ، ومنح في عام ١٩٨٧في عام 

وهو زميل زائر في معهد واشنطن بين عامي .زمالة دايان في جامعة تل أبيب١٩٩٠

  .٢٠٠٠و١٩٩٣

ماجستير من مدرسة لندن لالعمال،وبكالوريوس من جامعة نوتنغهام في المملكة : امعيةالشهادة الج

  .المتحدة

  .الطاقة واالقتصاد وسياسات دول الخليج الفارسي: الخبرة العملية

  
 

 
  مهدي خليجي

  

 هو زميل زائر في معهد واشنطن،يركز على دور السياسة في المؤسسة الدينية مهدي خليجي

شعية ،وعمل في هيئة متخصص في العقائد الدينية ال.الشيعية المعاصرة في ايران والعراق

تحرير دوريتين ايرانيتين بارزتين وكان مخرجاَ في قسم االخبار الفارسية في االذاعة التابعة 

  .للحكومة االمريكية

 تدرب السيد خليجي في المدارس الدينية في قم،المركز التقليدي ٢٠٠٠ الى ١٩٨٦منذ العام 

صل على الدكتوراه وباحث بشكل واسع ودرس االلهيات والفقه،حا.للمؤسسة الدينية في ايران

في قم والحقاَ في .في التطورات الفكرية والفلسفية الحديثة في ايران والعالم االسالمي والغربي
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طهران عمل السيد خلجي في الصحافة ،فعمل ابتدءاَ في صحيفة متخصصة بااللهيات ومن ثم 

لصحيفة اليومية وفي ا" كيان" عمل في المجلة الفكرية الشهرية ١٩٩٥بعد عام 

محمد "باالضافة الى كتاباته الخاصة،قام بترجمة أعمال الباحث االنساني االسالمي ".انتخاب"

  ".   آرخون

 انتقل السيد خليجي الى اوربا ليلتحق بالقسم الفارسي في االذاعة البريطانية ٢٠٠٠في عام 

ة في راديو اوربا الحرة في براغ،في قسم اللغة الفارسي" فردا"اخذ يعمل كمذيع في راديو و

انتج االخبار والمقاالت والتحليالت " فردا"في اذاعة .راديو الحرية/التابع للحكومة االمريكية

 .المتعلقة بقضايا الشرق االوسط وايران والمسائل االسالمية
  .وهو اآلن يحضر لنيل الدكتوراه في العقيدة الشيعية والتفسير في السوربون في باريس

  .يران والثقافة والفلسفة االسالمية وعقائد الشيعة والفلسفة الغربيةا: الخبرة

  . دور السياسة في المؤسسة الدينية الشيعية المعاصرة في ايران والعراق: البحث الحالي

  ،العربية،الفرنسية واالنجليزية)لغة االم(الفارسية:اللغات
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  ٩٧٠متابعة سياسية 

االنتخابات السعودية بالمنظور 

  الشيعي" التهديد" نظرية: القليميا
  سايمون هندرسون : بقلم

  ٢٠٠٥/ذارآ/ ٩

ان اكثر المنـاطق الـسعودية التـي تـأثرت          

 آذار هي المحافظة    ٣باالنتخابات  البلدية فى     

التي تحتوي على معظـم الثـروة       ، الشرقية  

وهي ايضا مـوطن    ، النفطية الضخمة للمملكة  

يدعو الى  ومما ال . لسكانها من االقلية الشيعية   

الدهشة ان الشيعة المحليين قد فـازوا بمـدن         

وفازوا تقريبا بكل المقاعـد المفتوحـة       ، ةعد

على الرغم من ان النصف مـن       ، لالنتخابات

كل مجلس الزال يعتمد على التعيين من قبـل         

مـن  ، ان هذه الحـصيلة   ٠المركزيةالحكومة  

ان تـشجع الـشيعة فـي االمـاكن         ، المحتمل

وخصوصا فـي   ، ارسياالخرى في الخليج الف   

 – الشيعية دولـة البحـرين       -جزيرة الغالبية 

وعندما نستعرض الجمعية الوطنيـة الجديـدة       

على كـل   ،  الشيعية في العراق   –ذات الهيمنة   

فالشك ان النتائج قد ولدت ذعـرا فـي         ، حال

  . الرياض

  الشيعة السعوديون : خلفية الموضوع

) ١(يقدر عدد سكان الشيعة السعوديين بحوالي    

وطبقا للمعلومات الحكومية   ، مليون) ٢,٥(لى  ا

) ١٧(فان مجموع نفوس المملكـة يقـدر ب       ، 

  . ماليين اجنبي) ٧(مليون مواطن و

وتعتبر المعلومات الخاصـة عـن الـسكان        

وعلى كـل   ، السعوديين اقل من كونها دقيقة      

فقد اصرت العائلة المالكة على تضخيم      ، حال  

كثـر  فقد ال تـصل الـى ا      ، ارقام المواطنين 

ــن ــون) ١٢(م ــك ٠ملي ــان ذل ــا ك  واذا م

مـن  % ٢٠فإن الشيعة قد يؤلفـون      ،صحيحا

 لقد  %.١٥-٥المواطنين  بدال مما يذكر عادة       

بسبب العداء العنصري مـن     ،اَيتاريخ، همشوا

ذلك الشكل من اشكال االسالم السنى المهيمن       

مـع ان   ، المعروف فى الغـرب بالوهابيـة       

 ةالطائف ـ و ةاتباعهم يفضلون مصطلح السلفي

 تشكل  االغلبية المحلية في المحافظـة   ةالشيعي

  . الشرقية

 المملكة  ةهناك القليل من الود  بين سن      ، ودينيا  

نتخابيـة   االيام العشرة اال   ةوقبل حمل . ةوالشيع

استذكرت الشيعة علنـا    ،في المنطقة الشرقية    

مقتل حفيد الرسول محمد في ساحة المعركـة        

وكانت .  الشرعي   والذي يعتبره الشيعة الخليفة   

 بـسبب   مثل هذه المناسـبات تجـري سـراَ       

 ويـتهم   ٠معارضة المؤسسة الدينية السعودية     

رجال الدين السنة الـشيعة باسـتمرار بـانهم       

وتاثير . مرتدون وعقوبة هذه الخطيئة االعدام    

مثل هذه الكراهية الغريزيـة واضـحا فـي         

  وقد وصفت الحالة مؤخراَ   . المجتمع السعودي 

الشيعي في   -: وهي كما يلي     زتايمالنيويورك  

مجلس الوزراء  وسفير واحد من الشيعة فـي         

كما ابعد الشيعة من المناصب الحساسة      ، ايران

واليوجد محـافظين   ، في قوى الجيش واالمن     

من الشيعة أو مدراء شرطة كما اليوجد مـن         

 من مدارس البنات الشيعية فـي     ٣٠٠بين  ال    

   .يعيالمحافظة الشرقية من لها مدير ش

  ة االنتخابات البلدي

 ان لدى   ةشارت التقارير الصحفية السعودي   أ   

المرشحين الخاسرين فى انتخابات المحافظـة      



 التحدي الصهيوين         )٢٢(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
                         مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية ١٣ من ٩                            ٢٠٠٦ - آذار

 

ولكـن يبـدو ان      ،ةالشرقية اعتراضات كثير  

هناك احتمال ضعيف فى ان تكون النتائج التى        

فـى حديثـه فـى      ٠تم اعالنها غير صحيحة     

ـ        ين االسبوع الماضى اثناء رحلته الى لندن ب

االمير منصور بن متعب    ،مسؤول االنتخابات   

بوضوح ان هـذه    ) بن وزير الحكم المحلى     (

االنتخابات  ـ مع مـا ادخـل عليهـا مـن      

تحسينات بضمنها مـشاركة المـرأة ـ هـى     

 ٠ لما سيجرى فى المستقبل      ةانتخابات تجريبي 

وزير الداخلية القوي   ، لقد رفض االمير نايف     

لمرشـحين كـانوا    مبينا ان جميع ا   ، الخالفات

كانـت  ، وبصورة عامه ، مسلمين و مواطنين    

ــشأن   ــسعوديين ب ــسؤولين ال ــل الم ردة فع

  ٠ةاالنتخابات ضعيف

  لقد أعيق المرشحون الشيعة مـن اكتـساح        

صناديق االقتراع فـى أجـزاء معينـة مـن          

، وذلك فى مدن مثل دمان      (المحافظة الشرقية   

 ٠)العاصمة االقليمية التى تقطنها غالبية سنية     

 ةمكانية اتساع الشرخ  بين الشيع     إوقد ظهرت   

 بـدعم  ةفقد فاز بعض المرشحين السن   ،ةوالسن

 ة مع ان الكثير من الـشيع      ةمن رجال دين سن   

  ٠ةالمندفعين قد سجلوا للتصويت بأعداد كبير

فقد دخل  ،يفترض ان االنتخابات ليست حزبية      

ومع ذلك ففى خالل    ٠ كأفراد ةالمرشحون الحمل 

 فـى شـباط لمنطقـة       ةات البلدي حملة االنتخاب 

شـكل  ، هـا   لالرياض والمنـاطق التابعـه      

المرشــحون االســالميون كتلــة واكتــسحوا 

 وكان احـد    ٠صناديق االقتراع فى العاصمة     

رجال الدين الوهابية الكبار و هو الشيخ عبـد         

اهللا بن جبرين قد بارك هذه الكتلة مباركة دينية 

" ودعى المنتخبين الى اختيار المرشحين الذين       

وان يتركوا المرشحين االخرين    " يخشون اهللا   

أمور دنيوية و مـصالح     "النهم يلهثون وراء      

  هـذا  فى السنوات االخيرة كان نفس    " شخصية

الشيخ قد دعى الى قتل الشيعة واعلن صراحة        

  ١١/٩/٠٢٠٠١الى دعم طالبان عقب هجوم 

  نظرة السعودية الى قوة الشيعة 

مثلـت  ، من منظور العائلة الحاكمة السعودية      

التحوالت االقليمية فى السنوات االخيرة سلسلة      

من التراجعات لالسالم الـسنى و هـو ديـن          

تعتبر ، ،قت الحاضر فى الو ٠ الغالبية المهيمنة 

القوة الملفتة للنظر لشيعة ايران و الشكوك من        

تطلعاتها لالسلحة النووية أمـرا فـى غايـة         

وان لم يكن لسبب آخـر      ، األهمية للسعودية   

فهو ألن طهران وبشكل متكرر تتحدى رعاية       

المملكة القدس حرمين لدى المسلمين وهمـا       

وهو دور يعتز به السعوديون     (مكة و المدينة    

وازداد هـذا    . )كاعتزازهم بثرواتهم النفطية    

االهتمام ببروز حكومة عراقية تقودها الشيعة      

قد التكون   . والتي تتشارك معها بحدود طويلة    

الرياض تحب صدام حسين ولكنه على االقـل       

 المملكـة مـن     ةيحمي احد اجنح  ، كان سنيا   

، كما هو الحال بالنسبه لسوريا      ، تهديد ايراني 

كثير من السعوديين ان االقليـة      حيث يعتير ال  

العلوية التي تسيطر على الحكم هـي شـكل         

في لبنان كـذلك يوجـد    . متطرف من الشيعة 

ممـا يجعـل    ، عدد كبير من السكان الشيعة      

، الرياض قلقة بشأن التطورات الديموقراطية      

وفي الحقيقة فإن العديد من الـسعوديين قـد         

كيل اقتنعوا إن هناك مؤامرة شيعية قوية لتـش       

، جبهة شيعية متراصـه تمتـد مـن ايـران           

ولبنان وهذه الجبهه المفترضة ، سوريا، العراق
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 من خـالل    ة الخليجي ةقد تمتد الى شبه الجزير    

 ،) ةالتي تذكر التقارير ان ربعه شيع     (الكويت  

  . والمحافظة الشرقية في السعودية والبحرين 

فـإن االحـداث    ، وفيما يخص البلد االخيـر    

أثارت إهتماماَ خاصاَ في العربية األخيرة هناك 

السعودية والبحرين والتي تـرتبط بالمملكـة       

بطريق بحرى سريع وتستضيف مقـر قيـادة        

وعندها ، االسطول البحري الخامس االمريكى     

ومع ذلك فان الملك حمـد بـن        . غالبية شيعية 

عيسى آل خليفة وعمه رئيس الوزراء خليفـه        

 فـي االسـبوع    . بن سلمان هما من الـسنة     

 كتاب يعملون في موقع     ةاعتقل ثالث ، الماضي  

كما احتجز  ) بحرين اون الين  (على االنترنت   

، ثالثة ناشطين سياسيين احتجوا على البطالـة      

ا بالـسجن    يوفي نهاية هذا االسبوع  حكم غياب      

والغرامة على ناشط  بحقوق االنسان والـذي        

كان قد غادر البالد قبل يوم ليحظر االجتمـاع      

ضافة الى هذه   إ. نة حقوق االنسان    السنوي للج 

ـ   ن االصـالحات الديموقراطيـة     إالحوادث ف

 ٠ من سنين بقيت محـدودة     ة الموجود ةالمحلي

، وعلى الرغم من الدعم السعودي آلل خليفـة       

فإن الرياض معنية بتصرفات االسرة الحاكمة      

التي بدال من أن تهدأ اهتمامات الشيعة ادت        ، 

  .  اثارتهم اجراءات الحكومة البحرينية الى

ن الزحف العراقي البطيـئ     إف، والى الشمال   

 يسبب صـداعا لالسـرة      ةتجاه الديموقراطي إب

والريــاض الترغــب . المالكــة الــسعودية 

 . حددودهابالفوضى والبنظام شيعي قوي على      

فإنها ال تـشجع    ، بالمقابل  ،وبإزدواجيتها هذه   

السنة العراقيين بالمشاركة بالعملية الـسياسية      

لبعض الـشباب الـسعودى المنـدفع       وتسمح  

بااللتحاق بالتمرد المضاد للواليـات المتحـدة       

 ٠المتحدةوحكومة بغداد المدعومة من الواليات 

من جهـة   ،في االقل   ، و هناك تقارير صادرة     

العدد  تشير الى أن السعوديين يشكلون    ،واحدة  

  ٠االكبر من المقاتلين االجانب فى العراق

   ة الــسعوديةيــمــضامين العالقــات االمريك

ــصين   ــسعوديين المتخص ــرين ال ان المنظ

بالتطورات السياسية فى الشرق االوسط هـم       

ومـن   ٠على خالف مع واشـنطن بالتأكيـد        

، فـإن الواليـات المتحـدة       ، منظور الرياض 

ويبدو إنها  ، هى الظامن ألمن المملكة   ، تأريخياَ

تشجع زيادة قـوة الـشيعة بإصـرارهاعلى        

 وعلى الرغم مـن     ٠ االصالحات الديمقراطية 

ـ      ن البلـدين   إهذه االختالفات واالهتمامـات ف

يستمران بالتعاون الستقرار الخليج و للتـدفق       

المستمر لتصدير الـنفط الـذى يبقـى مـن          

  ٠ةاالولويات المشترك

معهـد  فـي   زميل أقـدم    :سايمون هندرسون 

 .، مقيم في لندنواشنظن

  ١٠٦٣ سياسية متابعة

السلطة الدينية في العراق و 

  خاباتاالنت
  ٢٠٠٥ /١٢/ ١٤ - مهدي خليجي :بقلم

ـ  آية اهللا السيد علي الس     لعبلقد   ستاني دوراًَ  ي

سياسياً في غاية األهمية في عراق مـا بعـد          

. الحرب باعتباره اكبر الفقهاء في عالم الشيعة      

و على كل حال، مـع اقتـراب االنتخابـات          

ستاني قد قلل من نشاطه     يالشرعية يبدو إن الس   

  .السياسي
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  ة الشيعة العراقيين مؤسس

سستاني هو أعلي رتبة    يو على الرغم من أن ال     

 فأنه يستشير و    ،بين الفقهاء الشيعة في العراق    

يأخذ باالعتبار وجهات نظر زمالئه، و الذين       

نعون إلى حد كبير من التحدث      تميهم بدورهم   

كبر بـأ علناً على مسؤولياتهم و ذلك لالحتفاظ       

و . لدينيـة قدر من وحدة الكلمـة للمؤسـسة ا       

خصوصاً إن هناك ثـالث مـصادر أخـرى         

و هم متميزون في العراق كما      ) مراجع(للتقليد

  .ستاني تقريباًييتميز الس

 وينحدر مـن    آية اهللا محمد سعيد الحكيم    ٠  

عائلة معروفة جداً في العراق و هـو سـليل          

وكانـت  . مرجعية مؤثرة في القرن العشرين    

مـن  % ٥صورة آية اهللا الحكيم الذى يقـود        

 كانـت فـد     مؤمنين من الشيعة فى العـراق     ال

ن ي أفراد آخر  ةشوهت في العراق بسبب سمع    

غيروا اتجاههم بعيداً   قد   الذين كانوا    هتمن عائل 

عن التقوى والزهد الديني فـي تـدخلهم فـي       

  .السلطة السياسية و النجاحات االقتصادية

 و اصـله    سحق الفيـاض  إوآية اهللا محمد    ٠

اكبـر التـابعين    أفغاني ، و هو واحـد مـن         

البارزين للمرحوم، األكثر تقديراً، آية اهللا ابو       

  .القاسم الخوئي

ن المرجعية إمـا إن     إوزوي ف حووفقاً للتقليد ال  

ما القوميات األخرى   أ. تكون إيرانية أو عراقية   

 االجتماعية لجذب المؤمنين    ةفليس لها الفرص  

و هذا التقليـد المتبـع      . الشيعة كمرجعية لهم  

عالم لي يجيب عن لماذا ال يمكن       وحده هو الذ  

ضليع مثل الفياض إن يكون مركـز اهتمـام         

الشيعة، على الرغم من انه أكاديميا قد يكـون         

  . في المستوى األعلى

 ، باكستاني، و    آية اهللا الشيخ  بشير النجفي     ٠

علـى  . هو أيضا من التابعين آلية اهللا الخوئي      

 هن يكون ناشطا سياسياً ولكنأالرغم من رغبته 

إال تأثيرا ضـعيفاً علـى المجتمـع          له   ليس  

  .الشيعي في العراق

  ستاني و قميالس

ن إفي ضوء غياب منافس قوي داخل العراق ف       

المنافسة الحقيقية تأتي من المرجعية في قـم،        

و بعد تحرير العراق أصبحت مرجعيات .إيران

قم في غاية السرور  ألن مركز التعلم الشيعي         

لقـد  .  سياسـية  قد أصبح حراً من أي ضغوط     

أعرب بعض رجال الدين عن رغبتهم للهجرة       

. ن يستقر الوضع في العراق    أإلى النجف بعد    

ن معظم رجال الدين التقليـديين      إلهذا السبب ف  

ـ        هالشيعة المكافئين للسيستاني كانوا ضد تدخل

 .الدوري بالوضع السياسي الهائج في العـراق      

ن رجال الـدين كـانوا      إو من ناحية أخرى ف    

ـ  و هم يرون ر    سعداء ال الـدين التقليـدين     ج

ـ        يستطيعون أن   ة يلعبوا دوراً مهماً فـي مه

إعادة البناء في العراق، الذي اصبح محتالً من        

و اكثر من ذلك، فـأن      . قبل أقوى دول العالم   

لعالم تـشعر أنهـا مدينـة       في ا األمم العظمى   

للعراق و التي ترى مرجعيات قم فيـه دلـيالً          

الحديث، الزال رجال   نه حتى في العالم     إعلى  

و من ناحية    ٠الدين الشيعة يستخدمون نفوذهم   

ن وظيفة رجال الـدين التقليـديين و        إأخرى ف 

س الحـوزة   يالذين عانوا من المبالغة في تسي     

 أصـبحت   ،بعد الثورة اإلسالمية في إيـران       

 ،كما في إيران  ، في العراق    غىفكرتهم أنه ينب  

  بالنـسبة للـسلطة    ثانويـاً   أن يصبح الـدين   

  .سياسيةال
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ال الدين جو السبب اآلخر الذي يعطيه بعض ر    

 عندما يعبرون عـن قلقهـم       ،التقليديين في قم  

ـ بمكتب الس   بـشأن تـأثير     ،ستاني فـي قـم    ي

هو أنهـم   ،ستاني في السياسة في العراق      يالس

إن مـوقعهم   . قلقون على منزلتهم االجتماعية     

ـ اجتماعي بحت، و إذا ما اسـتمر الس        ستاني ي

 فلن يأمـل    ،مهم في السياسة  الور  لعب هذا الد  ب

رجال الدين الكبار اآلخرون ببنـاء سـلطتهم        

ن هناك منافسة قوية جـداً      إ. الدينية في النجف  

بين رجال الدين الكبار لجذب االتباع ضـمن        

ازداد اتباعهم كلمـا    ا  مالمجتمع الشيعي النه كل   

هم اقتـصاديا و اجتماعيـا و       ات نجاح تازداد

  .سياسياً

ـ امات نحو الس  و تتركز االهتم   ستاني بـسبب   ي

حقيقة أنه يستطيع استعمال الظروف السياسية      

 الدينية و ربما أكسبته أيـضا سـلطة         يتهلدعا

   ٠سياسية تفوق بها على اآلخرين 

  ستاني و طهران يلسا

و للسيستاني أسباب أخرى غير قلقه و اهتمامه    

 ادت بـه الـى    سمعته الدينية في عالم الشيعة      ب

ـ لسلإن  . ة العراقية االبتعاد عن السياس   ستاني ي

 .عالقة حرجة مع الحكومة الدينية اإليرانيـة      

 ستاني يعتمد و يعول على عدة مئات من       يفالس

ماليين الدوالرات كدخل سـنوي يـرده مـن         

تباعه في إيران، حيث لديه هناك موجـودات        أ

عماله كمرجـع،   أتابعة  مو ل . واسعةواصول  

ينبغي عليه تجنب الصدام مـع بيروقراطيـة        

  .ال الـــدين فـــي إيـــران  رجـــ

و من ناحية أخرى، تتوقع الحكومة اإلسالمية       

تماشى مـع   تإن المواقف السياسية للسيستاني     

الطموحات الرسمية و غير الرسمية لطهـران       

ستاني في الواقع حـساس     يو الس . في العراق 

لخطر تشويه صورته العامة إذا مـا شـوهد         

ـ  . ينحني لضغوط الحكومة اإليرانية    لت ذلقد ب

ـ ن جهداً كبيراً للتأثير على الس     طهرا  ،ستانيي

حتى أنها  اشترت األراضي و العمارات حول        

في المقابالت األخيرة، قـال     . بيته في النجف  

بعض ممثليه في دول الخليج الفارسي، الـذين        

 إن  وا قـال  معروفسمهم غير   إن يبقى   أرغبوا  

ستاني لم يشعر باألمـان فـي الـسنتين         يالس

ـ و حذر الس  . األخيرتين تاني فـي بياناتـه     سي

  .السياسية ينبع إلى حد بعيد من خوفه هذا

  ستاني و بغداد يالس

مـا  ستاني معرفة   يلقد جعل تأني و تروي الس      

ال يقبـل طلـب      .  صـعباً  مـراَ أذهنه  فى    

جراء مقابالت معه ؛ في الحقيقة      الصحفيين إل 

ستاني  تصريحاً مكتوباً مرتين     يلقد اصدر الس  

ع اآلخرين مـن    و يتخاطب م  ،فقط  في السنة   

ـ خالل ولده محمد رضا الس     ستاني  أو مـن     ي

معظم البيانات  . خالل مساعديه و رجال الدين      

في الحقيقية تكتب مـن قبـل       ، التي تنسب له    

واذا ما  ، الذين يدعون الكالم نيابة عنه    هؤالء  

، الوسطاء فـي مـشكلة      تسبب اى واحد من     

ستاني قد اصـدر    يكرون إن الس  نفاآلخرين سي 

 ة صـامت  ةستاني مرجعي يالس. لبيان  مثل هذا ا  

جداً و نادراً ما يتضح مدى مصداقية ما يقوله         

. نهم ينقلون وجهة نظره     إهؤالء الذين يدعون    

و على الرغم من تكرار البيانـات المنـسوبة         

نشرت في صـحف    _ للسيستاني بشكل واسع    

نه حث الشعب على عدم     إعلى  _ غربية مهمة   

، الـصغيرة   التصويت للعلمانيين و لألحزاب     

ممثـل  ، كربالئـي  الفقد أكد الـشيخ مهـدي      
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كانون أول إن   / ١١ستاني في كربالء في     يالس

ستاني قد تجنب قـول أي شـيء بـشأن          يالس

كربالئـي  الكما أنكر . أول كانون/١٥نتخابات  إ

ستاني قد  ين يكون الس  أ ،على وجه الخصوص  ،

ن ال ينتخب العلمانيين أو     أنه على الشعب    إقال  

  .رة األحزاب الصغي

ستاني و مقربيه المخلصين مراراً إن      يأعلن الس 

تدخله في السياسة ينبع فقـط مـن الطبيعـة          

وحالمـاً يـستقر النظـام      ، الحرجة للموقف   

نـه سـيتراجع عـن      إف، السياسي في العراق    

و بنفس الوقت تشير المقابالت مـع        . السياسة

ستاني يعتقد إن للفقيه    يمعارفه المقربين إن الس   

حكم المجتمع الشيعي ما لم يفقد      ن ي أالحق في   

رضـة  امعأو  ، أي رفض الناس لـه    ، سلطته  

 و هو يعتقد أن الظروف اليـوم        ،الظروف له   

  . في العراق ةفاعل

ستاني قد دعم قائمة    ي و على الرغم من إن الس     

 ،االئتالف الشيعية في انتخابات كـانون ثـان       

فقد عبر  ، الخاصة بالجمعية الوطنية االنتقالية     

ن على  إني عن رأيه هذه المرة ليقول       ستايالس

و بذلك لم يعبر    . الناس أن تشارك بالتصويت     

كمـا كـان    . عن دعمه ألي مرشح معـين       

المراجع الثالثة اآلخرين علـى وفـاق مـع         

ستاني حيث أعلنوا عـدم تحيـزهم فـي         يالس

كما قال ابن آية اهللا محمد      . االنتخابات القادمة   

 ة ال تدعم أي   سعيد الحكيم  إن المراجع األربعة     

قائمة انتخابية و إن هناك إجماع بالصمت تجاه   

وقد عبروا بوضوح عن قلقهـم      . المرشحين  

بشأن اإلشاعات و طلبوا مـن النـاس إن ال          

يصدقوا أي شيء ينسب إلى المراجع الكبـار        

. توقيعهم الشخصي ال عندما يصدر بيان يحمل      إ

ن االنقسام العميق بين العلمانيين و المجاميع       إ

ستاني ال يستطيع   يينية الشيعية يعني إن الس    الد

عـراق  إن يكون له صوت ديني حاسـم فـي          

و  الحادثة األخيرة التي هوجم فيها أياد        . اليوم

عالوي رئيس الوزراء السابق و الذي يقـود        

الحزب الوطني العلمـاني فـي االنتخابـات        

مام علـي فـي     البرلمانية  وذلك في مرقد اإل     

التي ،ات اإلسالمية   ن الميليشي إتظهر  ،النجف  

 تخشى مـن االنتـصار      ،كانت وراء الهجوم  

و أولئك هـم  ـ  الشيعة  " للعلمانيين"االنتخابي

ن الذين يحترمـون القـيم التقليديـة        والسياسي

بصورة عامة و لكن ليس لهم اعتمـاد علـى          

 او استناداً إلـى مـا قالـه ممثلـو            ٠إيران

المـدل  (ستاني في مقابالتهم األخيرة فـي    يالس

ستاني سينظر بعين الرضا إلى     ين الس إف) تايس

و أن   ٠انتصار العلمانيين الشيعة مثل عالوي    

بتـأثير طهـران فـي      ) متمه(ستاني قلق   يالس

و هو قلق، على وجـه الخـصوص،      . العراق

بتأريخ الجمهورية اإلسالمية في إيران الـذي       

نه عندما تتواجه بين خياري المصالح      إيظهر  

ن القادة اإليـرانيين    إ ف ة و القيم الدينية،   يالسياس

 و هو ال يريد أن يـرى   ،يختارون دائماً األول  

  .الدين ثانوياً بالنسبة للسياسة في العراق

عتبارهـا نقطـة    إن االنتخابات القادمة يمكن     إ

ة بالنسبة للسيستاني، فمن المحتمل     يتحول رئيس 

 مـن النـشاطات     بـالحرج أنه سوف يـشعر     

كل حال،  و على   . السياسية، على األقل موقتاً   

نه سوف يستمر باستعمال تأثيره االجتماعي      إف

  .لمتابعة مصالحه في الميدان السياسي
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