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حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء 

  دزو ليللزواألللزز:زو لتسايزو لتيتيز فزو يموازز
 

اجمللس األعلى للثورة ) , غالبا ما يساء تعريفو يف وسائل اإلعالم  الغربية على انو احلزب الشيعي األكرب يف العراق 
وخصائصو احملددة . وىو ابلتأكيد من أقوى األحزاب الشيعية يف العراق   (SCIRI) (  اإلسالمية يف العراق 

سياسة واقعية براغماتية , ( احلكيم ) وقيادتو تنحدر من واحدة من العوائل النجفية القيادية  ;ي تنظيم قوي ه
ونوعا من التحالف ادلزدوج والغَت متالئم مع كل من الوالايت  ;مدىشة يف ضوء ادليول والنزعات الطائفية الكبَتة 

بع قرن اختذ التنظيم مساراَ يًتاوح من ميليشيا إيرانية ابلوكالة ومنذ أتسيسو قبل حوايل ر. ادلتحدة األمريكية وإيران 
عبد العزيز احلكيم والذي تلقى ترحيباَ وتودداَ من قبل بوش يف البيت , والذي يتزعمو , إىل حزب عراقي حاكم

بل مقتدى احلركة ادلنقادة من ق, واليوم التنظيم منخرط  يف منافسة عنيفة مع منافسو الشيعي الرئيسي . األبيض 
,  للمساعدة يف تغيَت شكل احلزب إىل عضو فاعل ومسؤول . الصدر واليت من ادلمكن أن حتدد مستقبل العراق

جيب على الوالايت ادلتحدة األمريكية إيقاف استخدام احلزب كأداة صاحبة االمتياز يف قتاذلا ضد الصدريُت، بل 
. وممارساتو األكثر طائفية  جيب عليها أن تضغط على احلزب لقطع الصالت مع عناصره

واليت واجهها اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية يف العراق ,  إن مل نقل العدائية ادلفتوحة , وكنتيجة لعدم الثقة الواسعة 
السياسية يف بغداد والدينية ) أصبحت مهمتو يف حتصيل القوة ,  2003بعد عودتو من ادلهجر يف إيران بعد نيسان 

ولقد بذل جهوداَ شاقة لكي . أوال وبصورة رئيسية أخذت شكل البحث عن اإلحًتام وادلكانة  ىي( يف النجف 
تربئة ساحتو من ماضيو احملرج و بناء حتالفات سياسية و إعالن إميانو أبمهية , يبتعد عن راعيو األول والدائم إيران 

دم جهاز الدولة األمٍت حلماية اجملتمع إستخ, وبعد تدىور الظروف , وحدة العراق و احلفاظ على مظهر احلكومة 
ىو هبذا ال , ابلرغم من إستمرار احلزب يف تسلم ادلساعدات ادلالية اإليرانية . الشيعي من ىجمات ادلتمردين 

طهران للدعم الواسع  ةفكثَتاَ من األحزاب أصبحت تنتفع من إسًتاتيجي, خيتلف كثَتاَ عن غَته من األحزاب 
. وادلتنوع 
وىو  (ISCI )أو ( اجمللس األعلى اإلسالمي العراقي ) أزال احلزب كلمة الثوري من إمسو فأصبح  2007يف عام 

كما دلح احلزب أبنو أسقط التصاقو بسمة إيران ادلميزة . بذلك يوحي أو يؤكد أبن أايم ادلقاومة ادلسلحة قد ذىبت 
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روحي األعلى يف طهران آية هللا علي خامنئي إىل وىي الثيوقراطية أو حكومة رجال الدين، وغَتر والءه من الزعيم ال
. ادلرجع الديٍت الشيعي األعلى وىو آية هللا العظمى علي السيستاين يف النجف 

فالسبب إن احلزب مل ينجح وبدرجة كبَتة يف , إذا كان اجمللس األعلى قد فشل كثَتا يف كسب اإلحًتام وادلكانة 
. قوية  ايرانية من ادلنفى ومع أجندات طائفية ضيقة ومدعومة مبيليشياالبتعاد عن ماضيو كمجموعة ذات أصول إ

أبنو قد مت أتسيسو وتشجيعو إستجابة للنظام االستبدادي يف , لقد إدعى اجمللس األعلى اإلسالمي العراقي مربراَ 
ان احلزب وفيها ك,  اإليرانية -العراق وجرائمو ، لكن آراءه صيغت خالل السنوات القاسية للحرب العراقية 

ىذه اآلراء كانت بطيئة التغيَت، جعل من ادلتوقع أن , وميليشيا بدر التابعة لو قد قاتلوا إىل جانب القوات اإليرانية 
. يبقى اجمللس األعلى يوجرو من قبل يد أجنبية قد قيدت طموحو حىت مع زرع احلزب جذوره يف تربة عراقية 

حملافظات التسع اجلنوبية أاثر معارضة واسعة  بضمنهم  حىت من دعوة احلكيم إلنشاء منطقة شيعية كربى يف ا
. الكثَت من العراقيُت يتوقعون  أبن احلزب لو عالقات دافئة مع الوالايت ادلتحدة حديثاَ . األوساط  الشيعية 

عالوة على ذلك فإن احلزب من ادلمكن أن يواجو أزمة . ونتيجة ذلذا فإن  اجمللس األعلى يتمتع بشعبية ضئيلة 
و إن , متوقعة حول زعامة احلزب، حيث إن عبد العزيز احلكيم بسبب ادلرض ادلهلك بدا تدرجيياَ خيتفي عن ادلسرح 

. إبنو عمرار من احملتمل أن يكون ايفع وقليل اخلربة ليحل مكانو 
إنو يستفيد من جهود التحالف لقمع، ليس ,  ألمريكي األخَت نتيجة لإلنتشار ا. يبقى احلزب كونو قوة ىائلة 

ما دامت الوالايت ادلتحدة .  (جيش ادلهدي)القاعدة يف العراق فحسب ، وإمنا ادلنافس الرئيسي للمجلس األعلى 
ابقية يف العراق فإن حتالفها مع اجمللس األعلى سوف يساعد يف ترسيخ احلزب يف حكم العراق ويف ادلؤسسات 

ويبقى ادلتحدي الوحيد واحلقيقي ىو جيش ادلهدي .  يف بغداد ومعظم احملافظات اجلنوبية, منية و ادلخابراتية األ
ابلرغم من إعتماد الوحشية والدور الدموي يف القيام إبعمال أثر طائفية، فإنو يتمتع بدعم عريض من قبل  يالذ

طبقي بُت خنبة  جتار الشيعة يف بغداد وادلدن ادلقدسة وادلنافسة بينهم اآلن أتخذ شكل صراع . اجلماىَت الشيعية 
. و طبقات شيعية شعبية( وكذلك دينياَ ابلسيستاين) متمثلة ابجمللس األعلى      

إنو من احملتمل أن , ىذا الصراع أكثر من الصراع الطائفي أو ادلواجهة بُت شيوخ االنبار ومقاتلي القاعدة يف العراق 
السيناريو األكثر واقعية ىو صراع طويل األمد للقوة بُت ىاتُت احلركتُت من احملتمل أن دتتاز .   يشكل مستقبل البلد

. بتحالفات مؤقتة بُت القوى، مثل ادلوجودة يف احلاضر 
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إن  إطالق . وىذه مقامرة خطرة. إن الوالايت ادلتحدة قد دعمت اجمللس األعلى بشكل كامل يف ىذه ادلنافسة 
, ى مع بدر ضد الصدريُت، سياسة خطرة واليت سوف تعمرق االنقسامات الشيعية الداخلية العنان للمجلس األعل

فإن الوالايت ادلتحدة جيب , بداَل عن ذلك  .وىي تعطي للصدريُت قاعدة شعبية أقوى, وىي نظرة قصَتة ادلدى 
إن . عادة صياغة سلوكياتو بينما تضغط على اجمللس األعلى إل, أن تتبٌت طريقة مد اليدين ابلتساوي بُت احلركات 

وأن , الوالايت ادلتحدة األمريكية تستطيع أن تساعد اجمللس األعلى ، ألن يتحرك بعيداَ عن ماضيو ادلثَت للجدل 
إن التحول الكلي للمجلس األعلى  إىل حزب سياسي . يكون لديو إىتمام أكثر يف ترسيخ احلزب يف النظام احلايل 

ابلتحديد جيب على اجمللس . مكن أن يساىم مسامهة فعالة يف إعادة إعمار العراق من امل, مسؤول وغَت طائفي, 
: األعلى 
يضع خطوطاَ للحزب على أنو حزب عراقي حقيقي، يدعم وحدة البلد يف كال ادلواقف العامة والسياسات   -

ت أبهنا غَت متفق احلقيقية ، مع التخلي عن أتييده للمنطقة الشيعية الكربى للمحافظات التسع، واليت أثبت
. عليها كما وأجرجت اخلالفات الطائفية 

 .اخلطاابت الطائفية واليت كثَتاَ ما إستقطبت البلد  إليقافيستحث ممثليهم  -

. إبعاد القادة العسكريُت  ادلتورطُت يف ادلعتقالت الغَت قانونية و التعذيب وممارسات فرق ادلوت  -
، من قبل مؤسسات الدولة و بضمنها وزاريت الداخلية وادلالية  اماالستخددعم الشفافية التامة يف سياسات  -

ابإلضافة اىل اجليش والشرطة و اخلدمات األمنية األخرى و الوكاالت , واليت تسيطر عليها وبشكل مؤثر
. ادلخابراتية 
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