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منذ أن استوىل تنظيم الدولة اإلسالمية 
يف العــراق والشــام )داعــش( علــى ثلــث 
أراضي العراق عام 2014، برز احلشد 
وسياســي  عســكري  الشــعيب كالعــب 
حمــوري يف العــراق. ومــع إعــالن زعيمــه 
أبــو بكــر البغــدادي قيــام دولــة اخلالفــة 
حزيــران/ يف  املوصــل  مــن  اإلســالمية 
يونيــو 2014 ومــا تــال ذلــك مــن اهنيــار  
للقــوات العســكرية العراقيــة، اســتطاعت 
تســّد  أن  الشــعيب  احلشــد  ميليشــيات 
الفــراغ األمــي الــذي خّلفــه هــذا االهنيــار 
توســع  حصــول  دون  احلــؤول  هبــدف 
جديــد لداعــش، مــا جعلهــا تســتقطب 
الرغــم  واســعاً.1 وعلــى  شــعبياً   دعمــاً 

1  على الرغم من مشاركتهم يف معارك ضد داعش، وقعت 
حوادث انتهاكات حلقوق اإلنسان موثقة على يد العديد من 
وحدات احلشد. لالطالع على وصف تفصيلي لنماذج عن 

حوادث مماثلة وقعت خالل عملية الفلوجة عام 2016، 
راجع »العراق: االنتهاكات يف الفلوجة اختبار للميليشيات«، 

هيومن رايتس ووتش، 9 حزيران/يونيو 2016، متاح 

https://www.hrw. :على الرابط اإللكرتوين التايل
org/news/2016/06/09/iraq-fallujah-abus-

es-test-control-militias

الدور املستقبلي للحشد الشعيب يف العراق:
العب رئيس يف رسم معامل السياسة ملرحلة ما بعد 

داعش؟

مــن ذلــك، ويف الوقــت الــذي تتجــه فيــه 
أنظــار احملللــني والعديــد مــن السياســيني 
العمليــة  إىل  والدوليــني  العراقيــني 
املوصــل،  لتحريــر  اجلاريــة  العســكرية 
آخــر معاقــل داعــش يف العــراق، يلــف 
الغمــوض مســتقبل احلشــد الشــعيب يف 

مرحلــة مــا بعــد داعــش.
يشار غالباً إىل احلشد باسم امليليشيات 
الشــيعية، لكــّن هــذا األمــر ينطــوي علــى 
اجملموعــة  هــذه  لرتكيبــة  مفــرط  تبســيط 
ينــّم عــن عــدم إدراك كامــل لتعقيداهتــا 
اقــرتاب  ومــع  السياســية.  ودوافعهــا 
موعــد االنتخابــات اإلقليميــة والربملانيــة 
الــي ســتجري بعــد عــام ونصــف، فــإن 
لــه  يســمح  وضــع  يف  الشــعيب  احلشــد 
بــأن يكــون العبــاً سياســياً مؤثــراً وبــارزاً، 
وشــعبيته  العســكرية  انتصاراتــه  أن  إذ 
ســاحة  تصــدر  إىل  دفعــه  ســتواصل 
صناعــة القــرار واملنــاورات السياســية يف 

https://www.hrw.org/news/2016/06/09/iraq-fallujah-abuses-test-control-militias
https://www.hrw.org/news/2016/06/09/iraq-fallujah-abuses-test-control-militias
https://www.hrw.org/news/2016/06/09/iraq-fallujah-abuses-test-control-militias
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العــراق.
حتليــل  أمهيــة  تتجلــى  ذلــك،  ضــوء  يف 
امليليشــيات  هــذه  ظهــور  خلفيــات 
واجلهــات  العراقيــة  بالدولــة  وعالقتهــا 
السياســية األخــرى، مــن أجــل اإلحاطــة 
مباهيــة الكيــان الــذي سيشــكله احلشــد 
سيســاهم  وكيــف  مســتقباًل  الشــعيب 
يف رســم السياســة العراقيــة بعــد هزميــة 

داعــش.
تســعى هــذه الورقــة إىل دراســة خمتلــف 
الــي يتكــّون منهــا احلشــد  امليليشــيات 
الشعيب والوقوف على أسباب نشوئها، 
دفعتهــا  الــي  العقائــد  يف  والتبحــر 
للمشــاركة يف شــؤون البــالد العســكرية 
والسياســية على حد ســواء. وســتحاول 
أيضــاً حتليــل عالقتهــا بالدولــة العراقيــة 
احلكومــة  تعتمدهــا  الــي  والسياســات 
متثيلهــا  طبيعــة  إىل  إضافــة  حياهلــا، 
السياســي. إن نظــرة أوليــة علــى هــذه 
الشــعيب  احلشــد  أن  إىل  تشــر  احملــاور 
مســتقلة  شــبه  كمؤسســة  سيســتمر 
الدولــة األمــي،  ودائمــة ضمــن جهــاز 
ومــن املرجــح أن يــؤدي دوره السياســي 

احملتمــل، وهــو املدعــوم مــن إيــران، إىل 
تفاقــم التوتــرات السياســية الــي تســيطر 
راهناً على العالقة بني النخب الشيعية 
التوجــه  ســيفتح  هــذا،  إىل  بغــداد.  يف 
مــن  ملزيــد  البــاب  للحشــد  السياســي 
التدخــل اإليــراين يف الشــؤون العراقيــة، 
مــع  املتحالفــة  ميليشــياته  ستســعى  إذ 
الدفــع باجتــاه تعزيــز مصــاحل  إيــران إىل 
السياســية.  الســاحة  علــى  طهــران 
وسيســتغل احلشــد علــى املــدى الطويــل 
تأثــره السياســي وشــعبيته لتأمــني جناحــه 

املقبلــة. االنتخابــات  يف 

خلفيات دور احلشد الشعيب
تســتند أغلبيــة التحليــالت الــي تناولــت 
خاطئــة  مفاهيــم  إىل  الشــعيب  احلشــد 
األول  اخلطــأ  اجلماعــة.  هــذه  حــول 
مكّونــة  واحــدة  اعتبارهــا جمموعــة  هــو 
مــن ميليشــيات موحــدة، أنشــئت فقــط 
هبــدف حماربــة داعــش إثــر صــدور فتــوى 
دينيــة عــن املرجــع الديــي األعلــى آية هللا 
الســيد علــي السيســتاين عقــب ســقوط 
املوصــل يف حزيران/يونيــو 2014. يف 



3

الدور المستقبلي للحشد الشعبي في العراق

صفحة

منظمــة  هــو  الشــعيب  احلشــد  الواقــع، 
تضــّم حتــت مظلتهــا حنــو 60 مجاعــة 
مســلحة خارجــة عــن الدولــة2 أغلبيتهــا 
شــيعية.3 وختتلــف هــذه امليليشــيات يف 
توجهاهتــا السياســية وعقائدهــا وتدعــم 
العديــد منهــا جهــات فاعلــة مــن خــارج 
احلكومــة العراقيــة، وهــو يتألــف تاليــاً من 
جمموعــة مــن امليليشــيات غــر املتجانســة 
علــى عكــس الصــورة الــي تعطــى عنــه 

2  ريناد منصور، »بعد املوصل، هل سرتسم امليليشيات العراقية 
شبه العسكرية أجندة الدولة؟« ذي سنتشوري فوندايشن، 

27 كانون الثاين/يناير 2017، متاح على الرابط اإللكرتوين 
https://tcf.org/content/report/mo-  التايل:

sul-will-iraqs-paramilitaries-set-states-agen-
da

3  إضافة إىل هذه اجملموعات الشيعية الي تشّكل األغلبية، 
يضّم احلشد أيضاً عدداً من امليليشيات السنية واملسيحية 

واآليزيدية ومن األقليات األخرى الي تعترب نفسها جزءاً من 
هيكلية احلشد الشعيب الكربى. تفيد احلكومة العراقية عن 

وجود حنو 25 إىل 30 ألف مقاتل سي، إضافة إىل اثنني من 
امليليشيات اآليزيدية واملسيحية. سيف محيد، »الربملان العراقي 
ميرر قانوناً متنازعاً عليه حول القوات شبه العسكرية الشيعية«، 

رويرتز، 26 تشرين الثاين/نوفمرب 2016، متاح على الرابط 

http://www.reuters.com/article/ :اإللكرتوين التايل
us-mideast-crisis-iraq-military-idUSKBN-

13L0IE  . وبسبب العدد الكبر للميليشيات الشيعية املنضوية 
حتت مظلة احلشد، سرتكز هذه الورقة على هذه امليليشيات. 

لإلطالع على تقرير مفصل عن امليليشيات الي متثل األقليات 
يف احلشد الشعيب، راجع روبرت توالست، »داخل احلشد 

الشعيب العراقي«، ذي ناشينل إنرتست، 23 أيار/مايو 2016، 
http://nationalinter-  متاح على الرابط اإللكرتوين التايل:
est.org/feature/iraqs-shia-militias-arent-bad-

you-think-16291?page=2

عليهــا  يهيمــن  واحــدة  جمموعــة  بأنــه 
االعتقــاد  هــو  الثــاين  اخلطــأ  الشــيعة. 
نتيجــة  امليليشــيات تشــكلت  أن هــذه 
الواقــع،  يف  بينمــا  السيســتاين،  لفتــوى 
املشــهد  يف  نشــطاً  منهــا  العديــد  كان 
السياســي العراقــي قبــل ظهــور داعــش 
بوقــت طويــل وتعــود نشــأهتا إىل غــزو 
الواليــات املتحــدة للعــراق واحتاللــه أو 
عــدد  اإليرانيــة.4  العراقيــة  احلــرب  إىل 
إثــر  نشــأ  امليليشــات  هــذه  مــن  قليــل 
عــام  التســلح  إىل  السيســتاين  دعــوة 

.2014
رمسيــاً  احلشــد  ميليشــيات  ختضــع 
لســيطرة الدولــة العراقيــة مــن خــالل جلنــة 
احلشــد الشــعيب، وهــي منظمــة جامعــة 
تضــّم حتــت مظلتهــا معظــم ميليشــيات 
احلشــد ويرتأســها رئيــس الــوزراء حيــدر 
العبــادي بوصفــه القائــد العــام للقــوات 
ســنرى  وكمــا  ذلــك،  مــع  املســلحة. 
بــأي  تقريبــاً  يتمتــع  ال  فهــو  الحقــاً، 

4  كرك هـ. سويل، »صعود دولة امليليشيات يف العراق«، مركز 
كارنيغي للسالم الدويل، 23 نيسان/أبريل 2015، متاح على 

http://carnegieendowment. :الرابط اإللكرتوين التايل
org/sada/?fa=59888

https://tcf.org/content/report/mosul-will-iraqs-paramilitaries-set-states-agenda
https://tcf.org/content/report/mosul-will-iraqs-paramilitaries-set-states-agenda
https://tcf.org/content/report/mosul-will-iraqs-paramilitaries-set-states-agenda
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-military-idUSKBN13L0IE
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-military-idUSKBN13L0IE
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-military-idUSKBN13L0IE
http://nationalinterest.org/feature/iraqs-shia-militias-arent-bad-you-think-16291?page=2
http://nationalinterest.org/feature/iraqs-shia-militias-arent-bad-you-think-16291?page=2
http://nationalinterest.org/feature/iraqs-shia-militias-arent-bad-you-think-16291?page=2
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=59888
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=59888
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أمــا  امليليشــيات.  هــذه  علــى  ســلطة 
نائــب قائــد احلشــد وقائــده العســكري 
فهــو أبــو مهــدي املهنــدس الــذي يتزعــم 
احلشــد،  ميليشــيات  إحــدى  أيضــاً 
زعيــم  يشــغل  هللا.5  حــزب  كتائــب 
منظمــة بــدر، هــادي العامــري، منصــب 
مســاعد القائــد ويعمــل كقائــد ميــداين 
الطابــع  الرغــم مــن  عســكري.6 وعلــى 
الرمسي للجنة احلشد، فكل واحدة من 
امليليشــيات املنضويــة حتــت مظلتهــا هلــا 
هيكليــة قياديــة مســتقلة يتخــذ زعيمهــا 
السياســية  قراراهتــا  منفــرداً  قائدهــا  أو 
مــن  مســاحة  مينحهــا  مــا  والعســكرية، 
احلريــة للتصــرف بشــكل مســتقل عــن 

عنهــا.   ومبنــأى  احلكومــة 
مــن الصعــب تقديــر عــدد املقاتلــني يف 
حــى  أو  احلشــد  ميليشــيات  مــن  كل 
يف احلشــد بشــكل عــام، ويعــود ذلــك 
العراقيــني  آالف  أن  واقــع  إىل  جزئيــاً 
انضموا إىل هذه امليليشيات بعد فتوى 
الكثــر  يتلقــى  أن  دون  السيســتاين، 

5  »األمن والسياسة مزيج يف قوات حشد وال ينفصالن«، 
داخل السياسة العراقية رقم 111، 20 متوز/يوليو 2015

6  املرجع نفسه

منهم تدريباً فعلياً أو يشارك يف القتال. 
ميليشــيات  متيــل  ذلــك،  إىل  إضافــة 
احلشــد إىل املبالغــة عنــد التصريــح عــن 
عــدد مقاتليهــا هبــدف تعزيــز مسعتهــا. 
احلشــد  ميليشــيات  أن  اخلــرباء  يقــدر 
تضم بني 90 ألف إىل 110 آالف،7 
وميكــن تصنيفهــا إىل ثــالث فئــات وفقــاً 
واإليديولوجيــة:  السياســية  النتماءاهتــا 
إيــران، )2(  مــع  املتحالفــة  تلــك   )1(
العظمــى  آيــة هللا  مــن  املدعومــة  تلــك 
السيســتاين يف النجــف، )3( األحــزاب 
الــي  األخــرى  الشــيعية  السياســية 
تتمتــع بســلطة سياســية مؤثــرة ولديهــا 
خــارج  تعمــل  ولكنهــا  ميليشــيات، 

احلشــد. مظلــة 
ميليشــيات احلشــد الشــعيب املدعومــة 

مــن إيــران
ينتمــي بــني 70 إىل 80 ألــف عنصــر 
الشــعيب  احلشــد  مظلــة  حتــت  يقاتلــون 
بينهــا  إيــران،  تدعمهــا  ميليشــيات  إىل 

7  ريناد منصور، نقلت عنه آين سليمرود، »من هي امليليشيات 
العراقية؟«، إيرين، 13 متوز/يوليو 2016، متاح على 

https://www.irinnews.org/ :الرابط اإللكرتوين التايل
analysis/2016/07/13/who-are-iraqs-militias

https://www.irinnews.org/analysis/2016/07/13/who-are-iraqs-militias
https://www.irinnews.org/analysis/2016/07/13/who-are-iraqs-militias
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احلــق  أهــل  وعصائــب  بــدر  منظمــة 
هــذه  ُشــكلت  هللا.8  حــزب  وكتائــب 
امليليشــيات قبــل ظهــور داعــش وإصــدار 
السيســتاين لفتــوى التعبئــة وبــرزت ألول 
مــرة أبــان االحتــالل األمركــي للعــراق، 
الواليــات  وجــود  بعنــف  معارضــًة 
انســحاب  بعــد  البــالد.  يف  املتحــدة 
القــوات األمركيــة عــام 2011، حــّول 
العديــد مــن هــذه امليليشــات دفــة عملــه 
حنــو األنشــطة السياســية واالجتماعيــة، 
مــع اإلبقــاء علــى جهوزيتــه العســكرية.9 
األهليــة  احلــرب  انــدالع  أعقــاب  يف 
اجلماعــات  هــذه  بــدأت  الســورية، 

8  محيد، 2016
9  سام واير، »عودة عصائب أهل احلق«، معهد دراسة 
الحرب، كانون األول/ديسمرب 2012، متاح على الرابط 

http://www.understandingwar. :اإللكرتوين التايل
org/report/resurgence-asaib-ahl-al-haq

بإرســال مقاتلــني إىل ســوريا للقتــال إىل 
جانــب حــزب هللا اللبنــاين دعمــاً لنظــام 
األســد.10  بشــار  الســوري  الرئيــس 
وأدى ســقوط املوصــل بيــد داعــش عــام 
2014 وما استتبعه من اهنيار للقوات 
املســلحة العراقيــة، إىل فتــح اجملــال أمــام 
هــذه اجلماعــات اإليرانيــة حلشــد املزيــد 
إىل  اجملنديــن  واســتقطاب  الدعــم  مــن 
هــذه  العــراق.  ميليشــياهتا يف  صفــوف 
كبــر  حــد  إىل  مواليــة  امليليشــيات 
إليــران وينّســق عملياهتــا علــى األرض 
قائــد فيلــق القــدس يف احلــرس الثــوري 
10  ماتيو ليفيت وفيليب مسيث، »كتائب اإلمام علي: دراسة 
عن جمموعة عراقية شيعية مقاتلة حتارب تنظيم داعش«، معهد 
واشنطن لسياسة الرشق األدىن، 5 كانون الثاين/يناير 2015، 

http://www.wash-  متاح على الرابط اإللكرتوين التايل:
ingtoninstitute.org/policy-analysis/view/

kataib-al-imam-ali-portrait-of-an-iraqi-shiite-
militant-group-fighting-isis

http://www.understandingwar.org/report/resurgence-asaib-ahl-al-haq
http://www.understandingwar.org/report/resurgence-asaib-ahl-al-haq
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/kataib-al-imam-ali-portrait-of-an-iraqi-shiite-militant-group-fighting-isis
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/kataib-al-imam-ali-portrait-of-an-iraqi-shiite-militant-group-fighting-isis
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/kataib-al-imam-ali-portrait-of-an-iraqi-shiite-militant-group-fighting-isis
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/kataib-al-imam-ali-portrait-of-an-iraqi-shiite-militant-group-fighting-isis
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وحتصــل  ســليماين،  قاســم  اإليــراين11 
علــى األســلحة والتدريــب مــن إيــران.12 
ويتجلــى دعــم هــذه اجلماعــات إليــران 
بقيــام العديــد منهــا برفــع صــورة املرشــد 
علــي  آيــة هللا  اإليرانيــة  للثــورة  األعلــى 
علــى  ســواء  علــي،  بشــكل  خامينئــي 
الفتاهتــا أو يف مواقعهــا اإللكرتونيــة.13 
فتمثــل  السياســية،  الســاحة  علــى  أمــا 
مصــاحل  الربملــان  يف  امليليشــيات  هــذه 
الشــيعة واملصــاحل اإليرانيــة، فضــاًل عــن 

أخــرى. حكوميــة  كيانــات 
العامــري  بقيــادة  بــدر  منظمــة  تُعتــرب 
أكــرب وأبــرز ميليشــيات احلشــد الشــعيب 
املواليــة إليــران. ُشــكلت هــذه املنظمــة 
يف إيــران أبــان احلــرب العراقيــة اإليرانيــة 

11  فيلق القدس هو وحدة القوات اخلاصة يف احلرس الثوري 
اإليراين، وهو تابع مباشرة إىل خامينئي.

12  دان دي لوتشي وهنري جونسون، »هل ميكن 
للواليات املتحدة السيطرة على امليليشيات اإليرانية يف معركة 
الفلوجة؟«، فورين بولييس، 9 حزيران/يونيو 2016، متاح 

http://foreignpolicy. :على الرابط اإللكرتوين التايل
com/2016/06/09/can-the-u-s-control-irans-

militias-in-the-fight-for-fallujah-shiite-iraq-
isis/

13  نيد باركر، »فشل السلطة يف العراق مع سيطرة امليليشيات 
على الدولة«، رويرتز، 21 تشرين األول/أكتوبر 2015، متاح 
http://www.reuters.com/ :على الرابط اإللكرتوين التايل

investigates/special-report/iraq-abadi/

قبــل  مــن  املاضــي  القــرن  مثانينــات  يف 
عســكريني عراقيــني شــيعة انشــقوا عــن 
أن  التقاريــر  وتفيــد  العراقــي.  اجليــش 
منظمــة  يف  الفعليــني  املقاتلــني  عــدد 
ألــف   20 مــن  أكثــر  إىل  يصــل  بــدر 
سياســياً  مرتبطــة  وهــي  مقاتــل،14 
بتنظيــم بــدر السياســي. أمــا عصائــب 
عقــب  تأسســت  فقــد  احلــق،  أهــل 
انشــقاقها عــن جيــش املهــدي الصــدري 
الشــيخ  ويتزعمهــا   ،2006 عــام 
العصائــب  قــوة  تقــدر  قيــس اخلزعلــي. 
ألــف   15 إىل   10 بنحــو  العســكرية 
مقاتــل،15 وهــي أيضــاً مواليــة إىل حــد 
كبــر إليــران وهتــدف بشــكل رئيــس إىل 
تعزيــز النفــوذ السياســي والديــي لطهــران 
وللطائفــة الشــيعية يف العــراق، وتربطهــا 
القــدس يف  فيلــق  مــع  وثيقــة  عالقــات 
أنشــئت  اإليــراين.16  الثــوري  احلــرس 

14  مايكل نايتس، »احلشد الشعيب العراقي«، الجزيرة، 
26 شباط/فرباير 2016، متاح على الرابط اإللكرتوين 
http://www.aljazeera.com/indepth/ :التايل

opinion/2016/02/iraq-popular-demobilisa-
tion-160224050939178.html

15  دي لوتيش وجونسون، 2016.
16  واير، 2012.

http://foreignpolicy.com/2016/06/09/can-the-u-s-control-irans-militias-in-the-fight-for-fallujah-shiite-iraq-isis/
http://foreignpolicy.com/2016/06/09/can-the-u-s-control-irans-militias-in-the-fight-for-fallujah-shiite-iraq-isis/
http://foreignpolicy.com/2016/06/09/can-the-u-s-control-irans-militias-in-the-fight-for-fallujah-shiite-iraq-isis/
http://foreignpolicy.com/2016/06/09/can-the-u-s-control-irans-militias-in-the-fight-for-fallujah-shiite-iraq-isis/
http://www.reuters.com/investigates/special-report/iraq-abadi/
http://www.reuters.com/investigates/special-report/iraq-abadi/
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/02/iraq-popular-demobilisation-160224050939178.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/02/iraq-popular-demobilisation-160224050939178.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/02/iraq-popular-demobilisation-160224050939178.html
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 ،17 عــام 2007  حــزب هللا  كتائــب 
احلشــد  ميليشــات  مــن  تُعتــرب  وهــي 
ســيما  ال  إليــران،  مــواالة  األكثــر 
الفقيــه18  واليــة  عقيــدة  التزامهــا  جلهــة 
لتكريــس  الــدؤوب  وعملهــا  اإليرانيــة 
وتعزيــزه،  العــراق19  يف  اإليــراين  النفــوذ 
إىل  األمركيــة  اخلارجيــة  وزارة  دفــع  مــا 
كمنظمــة   2009 عــام  تصنيفهــا 
إرهابيــة أجنبيــة.20 يُقــدر عــدد مقاتلــي 
ألــف  كتائــب حــزب هللا  بنحــو 20 
عنصــر21 يقودهــم رئيــس جلنــة احلشــد، 

املهنــدس.  مهــدي  أبــو 
امليليشيات املوالية للسيستاين

هــذه امليليشــيات مواليــة لرجــال الديــن 
ويبلــغ  وكربــالء  النجــف  يف  الشــيعة 
جممــوع عــدد مقاتليهــا حنــو 12 ألــف 

17  ليفيت ومسيث، 2015.
18  »والية الفقيه«، هي عقيدة شيعية تدعو إىل نظام 

سياسي قائم على الوصاية، حيث يتوىل الفقيه أو رجل دين 
شيعي منصب القيادة.

19  ريناد منصور، »من ميليشيات إىل قوات تابعة للدولة: 
حتول احلشد الشعيب«، مركز كارنيغي للرشق األوسط، 16 
تشرين الثاين/نوفمرب 2015، متاح على الرابط اإللكرتوين 

http://carnegie-mec.org/diwan/61986 :التايل
20  »امليليشيات الشيعية الرئيسة يف العراق«، 2016.

21  نايتس، 2016.

مقاتــل وتشــمل لــواء علــي األكــرب وفرقــة 
العبــاس وغرمهــا.22 بعــد اســتيالء تنظيــم 
حزيــران/ يف  املوصــل  علــى  داعــش 

يونيــو 2014، أصــدر السيســتاين مــن 
النجــف فتــوى دعــا فيهــا مجيــع العراقيــني 
إىل الدفــاع عــن البــالد عــرب االنضمــام 
إىل القــوات املســلحة ومســاعدهتا علــى 
داعــش.23  توســع  مــن  العــراق  محايــة 
واســتجابة هلــذه الدعــوة، اختــار العديــد 
مــن العراقيــني االنضمــام إىل الفصائــل 
السيســتاين  مــن  املدعومــة  احلشــد  يف 
وباملقارنــة  الشــيعية.  الدينيــة  واملؤسســة 
مع امليليشيات املوالية إليران، فإن هذه 
امليليشــيات أقــل عــدداً وهــي بطبيعتهــا 
ال  امليليشــات  هــذه  سياســية.  غــر 
تربطهــا أي صلــة بإيــران وتقــوم بتدريبهــا 
ومتويلهــا وزارة الدفــاع العراقيــة والقــوات 
السيســتاين  رفــض  إن  اخلاصــة.24 

22  »األمن والسياسة مزيج يف قوات حشد وال ينفصالن«، 
داخل السياسة العراقية رقم 111، 20 متوز/يوليو 2015

23  »الصراع يف العراق: رجل الدين الشيعي السيستاين يدعو 
إىل محل السالح«، يب يب يس نيوز، 13 حزيران/يونيو 2014، 

http://www.bbc. :متاح على الرابط اإللكرتوين التايل
com/news/world-middle-east-27834462

24  جاك واتلينغ، »امليليشيات الشيعية يف العراق«، ذي 
أتالنتك، 22 كانون األول/ديسمرب 2016، متاح على الرابط 

https://www.theatlantic.com/ :اإللكرتوين التايل

http://carnegie-mec.org/diwan/61986
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27834462
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27834462
https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/12/shia-militias-iraq-isis/510938/
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لعقيــدة واليــة الفقيــه وللتدخــل اإليــراين 
اعتقــاده  عــن  فضــاًل  العــراق،  يف 
الديــن يف  رجــال  تدخــل  جــواز  بعــدم 
يف  ســامهت  عوامــل  كلهــا  السياســة، 
احنســار الطابــع السياســي25 عــن هــذه 
اخلطــاب  أن  إىل  إضافــة  اجلماعــات، 
الــذي تبنــاه هــو خطــاب وطــي عراقــي 
داعــم للدولــة ولرئيــس الــوزراء العبــادي.
مظلــة  خــارج  العاملــة  امليليشــيات 
احلشــد الشــعيب: الصدريــون واجمللــس 

العــراق األعلــى يف  اإلســامي 
تضــّم اجملموعــة األخــرة مــن ميليشــيات 
التابعــة  امليليشــيات  الشــعيب  احلشــد 
يف  شــيعيني  سياســيني  حزبــني  ألكــرب 
العــراق، وهــي تعمــل خــارج مظلــة قيــادة 
تنســيق  يف  وتســتند  الشــعيب  احلشــد 
حتركاهتــا وعملياهتــا إىل قــرارات قياداهتــا 
السياســية. ونتحــدث هنــا عــن ميليشــيا 

international/archive/2016/12/shia-militias-
iraq-isis/510938/

25  حيدر الخويئ، »العراق ما بعد السيستاين، إيران 
ومستقبل اإلسالم الشيعي«، وور أون ذي روك، 8 أيلول/

https:// :سبتمرب 2016، متاح عىل الرابط اإللكرتوين التايل
warontherocks.com/2016/09/post-sistani-

  iraq-iran-and-the-future-of-shia-islam/

ويقودهــا  أسســها  الــي  الســالم  ســرايا 
رجــل الديــن الشــيعي مقتــدى الصــدر 
السياســي،  األحــرار  حــزب  زعيــم 
التابعــة  عاشــوراء  كتائــب  وميليشــيا 
للمجلــس األعلــى اإلســالمي يف العــراق 
وميليشــيات أخــرى. تشــكلت ميليشــيا 
ســرايا الســالم عام 2014 بعد صدور 
فتــوى السيســتاين، إال أهنــا تُعتــرب إعــادة 
الــذي  املهــدي  جيــش  لقــوى  جتميــع 
أسسه الصدر أبان االحتالل األمركي 
بــني  االحتــالل  هــذا  وحــارب  للعــراق 
عامــي 2003 و26.2007 وعلــى الرغــم 
مــن التضــارب يف تقديــر عــدد مقاتلــي 
ســرايا الســالم، مــن املمكــن القــول أنــه 
يبلــغ حنــو 10 آالف مقاتــل.27 جتــدر 
ينســق  ال  الصــدر  أن  إىل  اإلشــارة 
األطــراف  مــن  أي  مــع  وثيــق  بشــكل 
األحــزاب  أو  األخــرى  السياســية 
ختتلــف  كمــا  الشــيعية،  السياســية 

26  »امليليشيات الشيعية الرئيسة يف العراق«، 2016.
27  »جتمع للمجموعات الشيعية العراقية يف استعراض 
للقوة«، الجزيرة، 22 حزيران/يونيو 2014، متاح على 

http://www.aljazeera.com/ :الرابط اإللكرتوين التايل
news/middleeast/2014/06/iraqi-shia-groups-

rally-show-power-20146216504615669.
html?utm=from_old_mobile

https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/12/shia-militias-iraq-isis/510938/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/12/shia-militias-iraq-isis/510938/
https://warontherocks.com/2016/09/post-sistani-iraq-iran-and-the-future-of-shia-islam/
https://warontherocks.com/2016/09/post-sistani-iraq-iran-and-the-future-of-shia-islam/
https://warontherocks.com/2016/09/post-sistani-iraq-iran-and-the-future-of-shia-islam/
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/iraqi-shia-groups-rally-show-power-20146216504615669.html?utm=from_old_mobile
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/iraqi-shia-groups-rally-show-power-20146216504615669.html?utm=from_old_mobile
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/iraqi-shia-groups-rally-show-power-20146216504615669.html?utm=from_old_mobile
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/iraqi-shia-groups-rally-show-power-20146216504615669.html?utm=from_old_mobile
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مواقــف  عــن  جوهريــاً  اختالفــاً  مواقفــه 
املواليــة  الشــعيب  احلشــد  ميليشــيات 
مبعارضتــه  مــراراً  جاهــر  إذ  إليــران،28 
واتســاع  العــراق  يف  إيــران  لتدخــل 
نفوذهــا فيــه. وصــرح يف مناســبات عــدة 
املشــاركة  احلشــد  علــى  ينبغــي  ال  أنــه 
يف العمليــات العســكرية ضــد داعــش، 
ألن ذلــك ســيؤدي وفقــاً لــه إىل مزيــد 
داخــل  الطائفيــة  االنقســامات  مــن 
العــراق. وعلــى غــرار الصدريــني، تعمــل 
قيــادة  مظلــة  كتائــب عاشــوراء خــارج 
احلشــد الشــعيب، وهــي تابعــة للمجلــس 
الــذي  العــراق  يف  اإلســالمي  األعلــى 
يرتأســه رجــل الديــن الشــيعي البــارز يف 
النجــف، عمــار احلكيــم.29 تشــكلت 
عــام 2014 يف  أيضــاً  امليليشــيا  هــذه 
السيســتاين،  فتــوى  صــدور  أعقــاب 

28  مايكل ديفيد كالرك وريناد منصور، »هل مقتدى الصدر 
جيد للعراق؟«، مركز كارنيغي للرشق األوسط، 2 أيار/

http:// :مايو 2016، متاح على الرابط اإللكرتوين التايل
carnegie-mec.org/2016/05/02/is-muqtada-al-

sadr-good-for-iraq-pub-63501

29  مصطفى ناصر، »ملاذا اختار التحالف الوطي الشيعي 
العراقي زعيماً جديداً«، املونيتور، 18 أيلول/سبتمرب 

http://www. :2016، متاح على الرابط اإللكرتوين التايل
al-monitor.com/pulse/en/originals/2016/09/

iraq-shiite-national-alliance-ammar-al-hakim.
html

ويقــدر جممــوع قوهتــا العســكرية احلاليــة 
مقاتــل.30 آالف  ثالثــة  بنحــو 

تنــوع  مــن  الرغــم  وعلــى  عــام  بشــكل 
يبقــى  الشــعيب،  احلشــد  ميليشــيات 
عليــه  إذ هتيمــن  إليــران  مؤيــداً  جبوهــره 
الفصائــل املتحالفــة عســكرياً وسياســياً 
بالعديــد  تفوقهــا  بســبب  طهــران  مــع 
نتيجــة  العســكرية،  واخلــربات  والعتــاد 
للحجــم اهلائــل مــن التمويــل والتدريــب 
وبالتــايل،  إيــران.  هلــا  توفــره  الــذي 
التابعــة  امليليشــيات  تلعــب  حــني  يف 
للسيســتاين وامليليشــيات األخــرى دوراً 
ضمــن اهليكليــة العامــة للحشــد، مُتســك 
امليليشــيات املدعومــة مــن إيــران بزمــام 

الشــعيب. احلشــد  جلنــة  يف  القيــادة 

احلشد الشعيب والدولة العراقية
يف اجملال السياسي، تسيطر امليليشيات 
علــى جــزء كبــر  املواليــة إليــران أيضــاً 
من املشــهد السياســي، إذ أن طموحها 

السياســي أكــرب بكثــر مــن 

30  »األمن والسياسة مزيج يف قوات احلشد وال ينفصالن«، 
داخل السياسة العراقية رقم 111، 20 متوز/يوليو 2015

http://carnegie-mec.org/2016/05/02/is-muqtada-al-sadr-good-for-iraq-pub-63501
http://carnegie-mec.org/2016/05/02/is-muqtada-al-sadr-good-for-iraq-pub-63501
http://carnegie-mec.org/2016/05/02/is-muqtada-al-sadr-good-for-iraq-pub-63501
http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2016/09/iraq-shiite-national-alliance-ammar-al-hakim.html
http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2016/09/iraq-shiite-national-alliance-ammar-al-hakim.html
http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2016/09/iraq-shiite-national-alliance-ammar-al-hakim.html
http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2016/09/iraq-shiite-national-alliance-ammar-al-hakim.html
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طمــوح نظراهتــا. ويعــود ذلــك أيضــاً إىل 
واملهنــدس،  كالعامــري  قادهتــا،  كــون 
البــارزة  السياســية  الشــخصيات  مــن 
جلنــة  يف  قياديــة  بــأدوار  ويضطلعــون 
مــن  العديــد  يرتــدي  الشــعيب.  احلشــد 
القــادة  قبعــة  قبعتــني:  القــادة  هــؤالء 
وبــني  السياســيني.  وقبعــة  العســكريني 
إيــران،  مــن  املدعومــة  امليليشــيات 
تُعتــرب تلــك الــي كانــت موجــودة قبــل 
هــي  عراقيــة  ألراض  داعــش  اجتيــاح 
قــدم  موطــئ  فعليــاً  ولديهــا  األقــوى 
السياســية كــون  الســاحة  صلــب علــى 
العديــد مــن زعمائهــا وقادهتــا برملانيــني 
الفصائــل  طبيعــة  أن  ومبــا  وزراء.  أو 
املواليــة للسيســتاين جتعلهــا بعيــدة نســبياً 
عــن السياســية، أدت اليمنــة السياســية 

للفصائــل اإليرانيــة إلــی تعزيــز اخلطــاب 
املؤيــد إليــران داخــل األحــزاب الشــيعية 
قوهتــا  وبفضــل  هــذا،  إىل  الربملــان.  يف 
متكنــت  اهلائلــة،  وشــعبيتها  العســكرية 
ميليشــيات احلشــد مــن احلصــول علــى 
مــا يكفــي مــن اإلســتقاللية السياســية 
الرقابــة  نطــاق  خــارج  البقــاء  ختوهلــا 

احلكوميــة.

تتمثــل منظمــة بــدر يف الربملــان، وهــي 
مــن  املدعومــة  امليليشــيات  أكــرب  مــن 
ايــران، عــرب منظمــة بــدر السياســية الــي 
تعــّد جــزءاً مــن ائتــالف دولــة القانــون 
يف التحالــف الوطــي الشــيعي، وتشــغل 
22 مقعــداً برملانيــاً مــن أصــل 31،328  
قائدهــا العســكري وزعيمهــا السياســي 
عضــو يف  هــو حاليــاً  العامــري  هــادي 
وزيــر  منصــب  شــغل  كمــا  الربملــان، 
النقــل32 بــني عامــي 2010 و2014. 
تســيطر منظمــة بــدر أيضــاً علــى وزارة 
قاســم  عضوهــا  تعيــني  عــرب  الداخليــة 

31  »امليليشيات الشيعية الرئيسة يف العراق«، 2016.
32  املرجع نفسه



11

الدور المستقبلي للحشد الشعبي في العراق

صفحة

للداخليــة،33  وزيــراً  مؤخــراً  األعرجــي 
األمر الذي ســيعزز من ســلطة العامري 
التقديــرات  وتشــر  الــوزراء.  جملــس  يف 
إىل أن أكثــر مــن 70٪ مــن العاملــني 
يف وزارة الداخليــة مــن املســؤولني عــن 
األمــن ومراقبــة احلــدود هــم موالــون هلــذه 
احلــق  أهــل  أمــا عصائــب  امليليشــيا.34 
الــي ترشــحت يف االنتخابــات الربملانيــة 
الصادقــون  قائمــة  لعــام 2014 حتــت 
فهــي  القانــون(،  دولــة  )ضمــن كتلــة 
الربملــان.35 وال  واحــد يف  مبقعــد  ممثلــة 
أي  حاليــاً  هللا  حــزب  متلــك كتائــب 
أبــو  قائدهــا  أن  إال  سياســي،  جنــاح 
سياســي  تأثــر  لــه  املهنــدس  مهــدي 
الرمســي  غــر  الرئيــس  بوصفــه  كبــر 
للجنــة احلشــد الشــعيب. ويتمتــع الصــدر 
يشــغل  إذ  بنفــوذ سياســي كبــر  أيضــاً 
األحــرار،  حــزب  السياســي،  جناحــه 
مــن أصــل 328.  برملانيــاً  34 مقعــداً 

33  »التلفزيون العراقي: الربملان العراقي يوافق على تعيني 
وزراء جدد للدفاع والداخلية«، رويرتز، 30 كانون الثاين/
http:// :يناير 2017، متاح على الرابط اإللكرتوين التايل

www.reuters.com/article/us-mideast-cri-
sis-iraq-government-idUSKBN15E1RO

34  باركر، 2015.
35  »امليليشيات الشيعية الرئيسة يف العراق«، 2016.

انتخابــات  وحــى   2003 عــام  مــن 
عــام 2010، كانــت كتائــب عاشــوراء 
التابعــة للمجلــس اإلســالمي األعلــى يف 
العــراق تشــكل أكــرب كتلــة يف الربملــان 
العراقــي مــن خــالل كتلــة املواطــن. أمــا 
حاليــاً، فهــي تشــغل 29 مقعــداً برملانيــاً 
إىل  وباإلضافــة   36،328 أصــل  مــن 
انتخــب عمــار احلكيــم مؤخــراً  ذلــك، 
رئيســاً للتحالــف الوطــي الشــيعي، مــا 
مــن شــأنه تعزيــز قــوة اجمللــس اإلســالمي 
األعلــى يف العــراق وتأثــره علــى مســار 
إمجــااًل  البــالد.  يف  السياســية  العمليــة 
وكمــا يتضــح مــن الرســم البيــاين أعــاله، 
املرتبطــني  الربملــان  أعضــاء  عــدد  يبلــغ 
مبيليشــيات احلشــد 86 نائبــاً، أي أقــل 

بقليــل مــن ثلــث الربملــان بأكملــه.
إن التمثيل السياسي القوي للميليشيات 
سياســياً  نظامــاً  أنتــج  إليــران  املواليــة 
شــديد التأييــد إليــران. وعلــى الرغــم مــن 
أن احلكومــة العراقيــة ترصــد يف موازنتهــا 
احلشــد  للجنــة  دوالر  مليــار  الســنوية 

36  املرجع نفسه

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-government-idUSKBN15E1RO
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-government-idUSKBN15E1RO
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-government-idUSKBN15E1RO
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الشــعيب،37 تعتمــد ميليشــياته املدعومــة 
مــن إيــران بشــكل أساســي علــى الدعــم 
هلــا  تؤمنــه  الــذي  واللوجســي  املــايل 
طهران.38 أســفر هذا الدعم عن نشــوء 
نظام معقد من الوالءات والتحالفات، 
إذ أن اجلماعــات املدعومــة مــن إيــران 
ختضــع ظاهريــاً لســيطرة الدولــة العراقيــة 
وتشــارك يف العمليــة السياســية، إال أن 
وتربطهــا  إليــران39  هــو  األول  والءهــا 
إيرانيــة  بشــخصيات  وثيقــة  عالقــات 

أبرزهــا قاســم ســليماين.  
بعالقــة  العبــادي  الــوزراء  رئيــس  يرتبــط 
معقــدة وهشــة مــع احلشــد الشــعيب، إذ 
يكــون  أن  فيــه  يفــرتض  وقــت  يف  أنــه 
قائــده  بصفتــه  لــه  تابعــاً  احلشــد  هــذا 
ميليشــياته  علــى  نفــوذه  يبقــى  العــام، 
الكثــر  العبــادي  كــّرس  جــداً.  ضئيــل 
ليكــون  للــوزراء  جهــده كرئيــس  مــن 

37  منصور، 2015.
38  رانج عالء الدين، »قبضة إيران الضعيفة: إىل أي مدى 
تسيطر طهران على امليليشيات الشيعية يف العراق؟«، فورين 

بولييس، 11 شباط/فرباير 2016، متاح على الرابط اإللكرتوين 

https://www.foreignaffairs.com/articles/ :التايل
iran/2016-02-11/irans-weak-grip

39  باركر، 2015.

احلشــد  ســلطة  مبــدى  ملمــاً  دومــاً 
مــن  وتأثــره  قوتــه  احتــواء  وحماولــة 
منصبــه كرئيــس  اســتقرار  تأمــني  أجــل 
للــوزراء. وعلــى الرغــم مــن أن العبــادي 
يعــارض الكثــر مــن توجهــات احلشــد 
اعتبــار  وخباصــة  وممارســاته،  الشــعيب 
“فــوق  التصــرف  مبقدورهــم  أن  قادتــه 
يدعــم  علنــاً،  أنــه  إال  القانــون”،40 
مشــروع إضفاء الطابع املؤسســايت على 
احلشــد هبــدف اســتغالل شــعبيته لتعزيــز 
مــا ينــوه يف  موقعــه الشــخصي. وكثــراً 
القــوات  بــكل مــن  مؤمتراتــه الصحافيــة 
الشــعيب  واحلشــد  العراقيــة  املســلحة 
االنتصــارات  عــن  يتحــدث  عندمــا 
ضــد داعــش،41 يف حماولــة لتصويــر أن 
احلشــد حتــت ســيطرته وأنــه علــى قــدم 
إىل  املســلحة.  القــوات  مــع  املســاواة 
هــذا، حــاول الســيطرة علــى احلشــد عــرب 
أمههــا  املراســيم،  مــن  العديــد  إصــدار 
املرســوم التنفيــذي رقــم 91 الــذي يضــع 

40  كالرك ومنصور، 2016.
41  »دور تركيا اختبار جديد للعبادي«، داخل السياسة 

العراقية رقم 140، 8 تشرين األول/أكتوبر 2016.

https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2016-02-11/irans-weak-grip
https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2016-02-11/irans-weak-grip


13

الدور المستقبلي للحشد الشعبي في العراق

صفحة

احلشد حتت سيطرته.42 ومع ذلك، مل 
تثمــر جهــوده وبقيــت فعاليتهــا حمــدودة 
أمــام النفــوذ السياســي الــذي يتمتــع بــه 

لــه. اإليــراين  والدعــم  احلشــد 
يف 26 نوفمرب/تشــرين الثــاين 2016، 
أقــّر الربملــان العراقــي قانــون جلنــة احلشــد 
باحلشــد  رمسيــاً  يعــرتف  الــذي  الشــعيب 
مؤسســات  مــن  دائمــة  كمؤسســة 
عليــه  وُصــّدق  العراقيــة،43  احلكومــة 
بدعــم مــن التحالــف الوطــي الشــيعي 
أصبحــت  صوتــاً.44   208 وبأغلبيــة 
هــذا  مبوجــب  احلشــد  ميليشــيات 
القانــون اجلديــد، “جــزءاً مــن القــوات 
املســلحة العراقيــة وتابعــة للقائــد العــام 
الناحيــة  مــن  املســلحة”.45  للقــوات 

42  »قانون احلشد امللتبس يبقي على الغموض القائم«، 
داخل السياسة العراقية رقم 144، 10 كانون األول/ديسمرب 

.2016
43  مايكل مومايزي، إميلي أنانوستوس، »تقرير حول الوضع 

العراقي: 18-30 تشرين الثاين/نوفمرب 2016«، معهد دراسة 
الحرب، 30 تشرين الثاين/نوفمرب 2016، متاح على الرابط 

http://iswresearch.blogspot. :اإللكرتوين التايل
com/2016/11/iraq-situation-report-novem-

ber-18-30.html

44  »قانون احلشد الشعيب يزيد الضغوطات على العملية 
السياسية«، داخل السياسة العراقية، رقم 144، 10 كانون 

األول/ديسمرب، 2016.
45  املرجع نفسه

وضــع  إىل  القانــون  يهــدف  النظريــة، 
احلشــد الشــعيب حتــت ســيطرة احلكومــة 
العراقيــة مــن خــالل حتديــد آليــة دجمــه 
ضمــن مؤسســات الدولــة العراقيــة، ال 
ســيما يف مــا يتعلــق هبيكليتــه وقيادتــه. 
الســنية  املعارضــة  إىل  وإضافــة  أنــه  إال 
القويــة الــي القاهــا هــذا القانــون والــي 
النــواب  مــن  العديــد  جتســدت مبغــادرة 
السنة جلسة إقراره،46 جاء غامضاً إىل 
حــد مــا، إذ أنــه ينــص مــن جهــة علــى 
مــن  ســيتقاضون  احلشــد  مقاتلــي  أن 
تقاعديــة  ومعاشــات  رواتــب  احلكومــة 
أســوة بالقــوات املســلحة، ومل حيــدد مــن 
جهــة أخــرى أي آليــه إلنفــاذ مــواده، مــا 
يدفــع إىل االفــرتاض أن فصائــل احلشــد 
السياســيني  مــع  بصالهتــا  ســتحتفظ 
هــذا،  إىل  السياســية.  أجنحتهــا  ومــع 
الــي  التفصيــالت  إىل  القانــون  يفتقــر 
جهــاز  يف  احلشــد  دمــج  حتــدد كيفيــة 
الدولــة األمــي ومــا إذا كان ســيحافظ 

46  عمر ستار، »كيف يعطل قانون احلشد الشعيب يف العراق 
جهود الوحدة الوطنية«، املونيتور، 14 كانون األول/ديسمرب 
http://www. :2016، متاح على الرابط اإللكرتوين التايل
al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/na-

tional-settlement-pmu-law-iraq.html

http://iswresearch.blogspot.com/2016/11/iraq-situation-report-november-18-30.html
http://iswresearch.blogspot.com/2016/11/iraq-situation-report-november-18-30.html
http://iswresearch.blogspot.com/2016/11/iraq-situation-report-november-18-30.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/national-settlement-pmu-law-iraq.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/national-settlement-pmu-law-iraq.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/national-settlement-pmu-law-iraq.html
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علــى هيكليتــه احلاليــة وعلــى قادتــه.

مستقبل احلشد الشعيب
احلشــد  هبــا  يتمتــع  الــي  الشــرعية  إن 
علــى  دّل  كمــا  العــراق  يف  الشــعيب 
ذلــك احلجــم الكبــر لعــدد املتطوعــني 
الــذي جنــح يف جتنيدهــم عقــب اســتيالء 
مــن  ســتزيد  املوصــل،  علــى  داعــش 
نفــوذه وتعــزز مــن دوره السياســي علــى 
فــرتة  يف  العراقيــة  السياســية  الســاحة 
معظــم  أعلــن  وقــد  داعــش.  بعــد  مــا 
عزمهــم  عــن  وقادتــه  احلشــد  زعمــاء 
العمــل  يف  مجاعاهتــم  اســتمرار  علــى 
كميليشــيات، رافضــني اقرتاحــات حلــه 
أو دجمــه ضمــن القــوات املســلحة بعــد 
شــديدي  أيضــاً  داعــش. وكانــوا  هزميــة 
الوضــوح يف اإلفصــاح عــن طموحاهتــم 
يف متتــني مكانتهــم السياســية ونفوذهــم، 
معربــني عــن تصميمهــم علــى الرتشــح 
والربملانيــة  اإلقليميــة  االنتخابــات  يف 

املقبلــة. 
إن احلشــد بوضعــه الراهــن قــادر علــى 
النظــام  يف  رئيســاً  العبــاً  يكــون  أن 

أتاحــت  إذ  احلــايل  العراقــي  السياســي 
داعــش  ضــد  املعــارك  يف  مشــاركته  لــه 
بــني  وشــعبيته  العســكرية  وجناحاتــه 
يــربز كمؤسســة  العراقــي، أن  اجلمهــور 
حكومــة  الكثــرون  يعتــربه  ملــا  بديلــة 
مركزيــة فاســدة وغــر فّعالــة. إن إضفــاء 
الطابــع املؤسســايت علــى احلشــد كقــوة 
عليــه  احلفــاظ  يضمــن  دائمــة  أمنيــة 
متمتعــاً  ســيبقى  لكنــه  كمجموعــة، 
العمــل ككيــان  ويواصــل  باســتقالليته 
مســتقل. ســيؤدي هــذا األمــر أيضــاً إىل 
لالســتقرار  املزعــزع  بــدور  احلشــد  قيــام 
ملــا  العراقيــة  السياســية  الســاحة  علــى 
سيســببه وجــوده مــن تفاقــم النــزاع بــني 
إضافــة  بغــداد،  يف  الشــيعية  األطــراف 
مؤيــدة  طائفيــة  بأجنــدة  دفعــه  إىل 
إليــران وتعمــل علــى تعزيــز قــوة الطائفــة 

لشــيعية.   ا
اإلســتقالية  اســتمرار  مــع  مأسســة 

الذاتيــة
أصبــح احلشــد مؤسســة داخــل الدولــة 
العراقيــة نتيجــة لقانــون احلشــد الشــعيب 
الــذي مت إقــراره مؤخــراً، مــا يضمــن رمسيــاً 
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املســلحة  اجلماعــات  هــذه  اســتمرارية 
أي  ضــد  حمصنــة  عســكرية  كمنظمــة 
هــذا  يضمــن  كمــا  حللهــا.  ضغــوط 
القانــون بشــكل غــر مباشــر مســتقبل 
احلشــد كالعــب سياســي قــوي. ومــع 
ذلــك، فــإن عــدم وجــود آليــات إلنفــاذ 
املواد املنصوص عليها يف قانون احلشد 
الشــعيب ووضــع العبــادي غــر املســتقر 
للحشــد  سيســمحا  للــوزراء  كرئيــس 

مبواصلــة عملــه بشــكل مســتقل. 
ســعى العديد من السياســيني الســنة إىل 
حــّل احلشــد بعــد هزميــة داعــش، علــى 
أمــل أن يــؤدي حلــه إىل عــدم تكريــس 
دور إيــران يف العــراق رمسيــاً ومنــع وقــوع 
املزيــد مــن االنتهــاكات مــن قبــل بعــض 
الســنة  املدنيــني  وحــدات احلشــد ضــد 
أن  إال  احملــررة.  املناطــق  مــن  الفاريــن 
ذهــب  الشــعيب  احلشــد  قانــون  صــدور 
اســتمرار  ضمــن  إذ  جهودهــم،  بــكل 
بعــد  حــى  عســكرية  عملــه كمنظمــة 
هزميــة داعــش عــرب حتويلــه إىل مؤسســة 
رمسيــة ضمــن القــوات املســلحة العراقيــة 
ومنحــه القــدرة علــى التحصــن بــه ضــد 

أي حماولــة حللــه أو دجمــه باعتبــار أنــه 
الدولــة  مــن  قانونيــاً  إقــراراً   يشــكل 
بكيانــه. وجــاء اعــرتاف رئيــس الــوزراء 
بأمهيــة دوره ليعــزز مســتقبله، إذ صــرّح 
قانــون  مشــروع  إقــرار  عقــب  العبــادي 
الشــرعية  الصبغــة  إضفــاء  أن  احلشــد، 
علــى احلشــد الشــعيب سيســمح لــه بــأن 
يصبــح قــوة “متثــل كل العراقيــني وتدافــع 

أينمــا كانــوا”.47  عنهــم 
هــذا  مــن  الرغــم  وعلــى  ذلــك،  ومــع 
الطابع املؤسســايت، فإن احلشــد ســيبقى 
حتــت ســيطرة احلكومــة املركزيــة ظاهريــاً 
فقــط بســبب الطبيعــة الغامضــة للقانــون 
عــن  فضــاًل  ملأسســته،  قادتــه  ورفــض 
عجــز العبــادي علــى الســيطرة عليــه. إن 
غيــاب أي تفصيــالت حمــددة يف قانــون 
احلشــد الشــعيب يضفــي الغمــوض علــى 
الكثــر مــن القضايــا املتعلقــة مبســتقبله. 
حيــدد  ال  احلــايل  بشــكله  فالقانــون 

47  »الربملان العراقي يقّر قانوناً يضفي الشرعية على 
امليليشيات الشيعية«، الجزيرة، 26 تشرين الثاين/نوفمرب 

http://www. :2016، متاح على الرابط اإللكرتوين التايل
aljazeera.com/news/2016/11/iraq-par-

liament-passes-law-legalising-shia-mili-
tias-161126133010696.html

http://www.aljazeera.com/news/2016/11/iraq-parliament-passes-law-legalising-shia-militias-161126133010696.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/11/iraq-parliament-passes-law-legalising-shia-militias-161126133010696.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/11/iraq-parliament-passes-law-legalising-shia-militias-161126133010696.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/11/iraq-parliament-passes-law-legalising-shia-militias-161126133010696.html
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ذلــك  يف  مبــا  احلشــد،  قيــادة  هيكليــة 
قيادتــه ووالءاتــه، ومــن غــر احملتمــل أن 
يتــّم إجــالء هــذا الغمــوض ألن الربملــان 
ســيحتاج لتحقيــق ذلــك إمــا إىل إصــدار 
قوانني إضافية أو إجراء تعديالت على 
القانــون احلــايل. ولكــن بســبب التنافــس 
الشــيعية  األطــراف  بــني  السياســي 
الفاعلــة ورفــض الســنة لقانــون احلشــد 
الشــعيب، مــن املرجــح أن تســتغرق أي 
إقــرار  باجتــاه  للدفــع  للعبــادي  حماولــة 
لذلــك  طويــاًل.  وقتــاً  جديــدة  قوانــني 
وعلــى الرغــم مــن اعتبــاره اآلن مؤسســة 
دائمــة مــن مؤسســات الدولــة العراقيــة، 
علــى  احلشــد  حيافــظ  أن  املرجــح  مــن 

هيكليــة قياديــة مســتقلة نســبياً.  
الســلطة  فــإن  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
السياســية الــي يتمتــع هبــا قــادة احلشــد 
بدمــج  قبوهلــم  عــدم  ترجــح  حاليــاً 
الدولــة  مؤسســات  امليليشــيات ضمــن 
بشــكل يســمح هلــذه األخــرة بالســيطرة 
قائــد  العامــري،  تشــديد  إن  عليهــا. 
اســتمرار  أمهيــة  علــى  بــدر،  منظمــة 
العراقــي  الشــعب  محايــة  يف  احلشــد 

إىل  يؤشــر  داعــش،  هزميــة  بعــد  حــى 
ســعيه لضمــان اســتمرار وجــود احلشــد 
والسياســي.48  العســكري  اجملالــني  يف 
بــدوره، أكــد أحــد  قــادة عصائــب أهــل 
احلــق أن مقاتليــه لــن ينضمــوا إىل قــوات 
األمــن العراقيــة أو يندجمــوا يف صفوفهــا، 
عملهــا  ســتواصل  امليليشــيا  وأن 
جمموعــات  يوجــد  دام  مــا  العســكري 
ســنية متطرفــة يف العــراق.49 إن اهليكليــة 
الراهنــة للحشــد جتعــل منــه منظمــة أفقيــة 
حيــث تتبــع كل ميليشــيا مــن ميليشــياته 
قائدهــا، ومــن غــر احملتمــل أن يكــون 
للتخلــي  مســتعدين  القــادة  هــؤالء 
وطموحاهتــم  القيــادي  وضعهــم  عــن 
تفكيــك  أجــل  مــن  الفرديــة  السياســية 
املســلحة  القــوات  يف  ودجمــه  احلشــد 

العراقيــة.

48  عدنان أبو زيد، »العراق يدرس دور احلشد الشعيب 
يف مرحلة ما بعد داعش«، املونيتور، 22 آب/أغسطس 

http://www. :2016، متاح على الرابط اإللكرتوين التايل
al-monitor.com/pulse/originals/2016/08/pmu-

iraq-army-national-guard.html

49  ستيفن كالني، »امليليشيات الشيعية العراقية ميكن أن 
تشّكل حتدياً أكرب للموصل«، رويرتز، 1 كانون األول/ديسمرب 

http://www. :2016، متاح على الرابط اإللكرتوين التايل
reuters.com/article/us-mideast-crisis-mili-

tias-insight-idUSKBN13Q4AJ
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http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-militias-insight-idUSKBN13Q4AJ
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-militias-insight-idUSKBN13Q4AJ
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وبالتزامــن مــع رفــض قــادة احلشــد لدجمــه 
فــإن وضــع  مــع اجلهــاز األمــي،  رمسيــاً 
العبــادي غــر املســتقر كرئيــس للــوزراء 
سيســمح أيضــاً للحشــد باحملافظــة علــى 
هيكليــة القيــادة الذاتيــة الــي يتمتــع هبــا 
حاليــاً. إن عــدم ســيطرة العبــادي علــى 
احلشــد واضــح، كمــا ظهــر يف معركــة 
نيســان/أبريل 2015 لتحريــر تكريــت، 
حيث هاجم احلشــد القطاعات املدنية 
الــوزراء  رئيــس  إبــالغ  دون  املدينــة  يف 
أو وزارة الدفــاع خبططــه.50 مــن جهــة 
أخــرى، تــدرك قــوات األمــن اســتقاللية 
احلشــد كمــا ُيســتدل علــى ذلــك مــن 
يف  الشــرطة  قــادة  أحــد  تصرحيــات 
حمافظــة تكريــت حيــث يتمتــع احلشــد 
بنفــوذ كبــر إذ قــال: “ليــس لدينــا أي 
ســلطة عليهــا )امليليشــيات(. إهنــا دولــة 
اهتــم  هــذا،  إىل  الدولــة”.51  داخــل 
احلشــد بالعديــد مــن حــاالت اإلســاءة 
للمدنيــني وترهيبهــم، فتحــت احلكومــة 
حتقيقــات فيهــا دون أن تســفر عــن أي 
نتائــج تذكــر. وفيمــا يأمــل العبــادي بــأن 

50  باركر، 2015.
51  كالني، 2016.

يــؤدي اكتســابه للســيطرة علــى احلشــد 
ولــو ظاهريــاً إىل تدعيــم موقعــه كرئيــس 
للــوزارء، فمــن املرجــح أن تتســبب أي 
جهــود يبذهلــا العبــادي يف هــذا اجملــال 
بــرد فعــل عنيــف مــن ميليشــيات احلشــد 
املواليــة إليــران، مــا مــن شــأنه ان يــأيت 
بنتائــج عكســية ويضعــف موقعــه. كل 
هــذه العوامــل بــدءاً مــن غمــوض قانــون 
احلشــد الشــعيب إىل رفــض قادتــه مبــدأ 
العبــادي  فشــل  إىل  وصــواًل  االندمــاج 
الســيطرة علــى ميليشــياته، تضمــن  يف 
اإلبقــاء علــى وضــع جمموعــات احلشــد 
ســيطرة  عــن  خارجــة  كميليشــيات 

احلكومــة.
بــن  منافســة  الشــيعة:  بــن  النــزاع 

احلشــد فصائــل 
حتريــر  معركــة  فيــه  هتيمــن  وقــت  يف 
مســاحة  علــى  داعــش  مــن  العــراق 
يف  السياســي  املشــهد  مــن  كبــرة 
بــني  بغــداد، يتواصــل الصــراع الكامــن 
الرئيســة  الشــيعية  السياســية  األطــراف 
السياســي  االســتقرار  عــدم  يف  متســبباً 
واالقتصــادي الــذي يعــاين منــه العــراق 
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األكــرب  السياســية  املواجهــة  حاليــاً. 
الــي مــن املتوقــع أن تندلــع بعــد هزميــة 
داعــش ســتكون بــني األطــراف الشــيعية 
السياسية الرئيسة الثالثة: رئيس الوزراء 
العبــادي، رئيــس الــوزراء الســابق نــوري 
املالكــي والصــدر. وسيســاهم احلشــد، 
إليــران  املواليــة  اجلماعــات  ســيما  ال 
والصدريــون، يف تفاقــم هــذه احلالــة مــن 
عــدم االســتقرار مــن خــالل اســتخدام 
بأجنداهتــا  للدفــع  السياســي  نفوذهــا 
اخلاصــة وســيلعب هــذا النــزاع دوراً يف 
رســم مشــهدية االنتخابــات اإلقليميــة 

املقبلــة. والربملانيــة 
بــني  النــزاع  تأجيــج  احلشــد  ســيواصل 
علــى  حاليــاً  يهيمــن  الــذي  الشــيعة 
الساحة السياسية يف بغداد، وستسعى 
بشــكل  إليــران  املواليــة  ميليشــياته 
خــاص، إضافــة إىل املالكــي، إىل زعزعــة 
اســتقرار وضــع رئيــس الــوزراء العبــادي 
اهلــش أصــاًل، مــن أجــل نــزع الشــرعية 
عنــه وتعزيــز مكانتهــم السياســية، ألن 
يرتأســها  قويــة  مركزيــة  حكومــة  وجــود 
احلشــد  ســلطة  مــن  تضعــف  العبــادي 

عــن  املالكــي  اســتبعد  واســتقالليته. 
بيــد  املوصــل  ســقوط  بعــد  الســلطة 
إذ  داعــش يف حزيران/يونيــو 2014، 
الطائفيــة  سياســاته  أن  حينهــا  اعتــرب 
فشــل  وراء  املستشــري كانــا  والفســاد 
محايــة  يف  العراقيــة  املســلحة  القــوات 
العبــادي  خلفــه  داعــش.  مــن  العــراق 
يف منصــب رئيــس جملــس الــوزراء، وهــو 
ينتمــي أيضــا إىل حــزب الدعــوة.52 بعــد 
تعيــني العبــادي، انقســم حــزب الدعــوة 
إىل معســكرين؛ أولئــك الذيــن يدعمــون 
يدعمــون  الذيــن  وأولئــك  العبــادي 
إدارة  مسعــة  لتشــويه  وجهــوده  املالكــي 
حيــاول  أن  املرجــح  مــن  العبــادي. 
إحبــاط  احلشــد  يف  وحلفــاؤه  املالكــي 
أي جهــود إصالحيــة أخــرى يقرتحهــا 
خصومــه  دعــم  خــالل  مــن  العبــادي 
وتعميــق الصــراع الشــيعي الداخلــي يف 
بغــداد. يتعــاون العديــد مــن كبــار قــادة 
املالكــي53،  مــع  وثيــق  بشــكل  احلشــد 

52  باركر، 2015.
53  عمر ستار، »رئيس الوزراء العراقي السابق: كان بإمكان 

الواليات املتحدة إيقاف تنظيم داعش باتفاق أمي عام 
2008«، املونيتور، 13 كانون األول/ديسمرب 2016، متاح 

http://www.al-monitor. :على الرابط اإللكرتوين التايل
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ومــن املرجــح أن يقدمــوا لــه الدعــم يف 
االنتخابــات املقبلــة ألنــه أكثــر مــن ميثــل 
احلشــد  فصائــل  انضمــت  مصاحلهــم. 
التابعــة  اإلصــالح  جبهــة  إىل  هــذه 
يف  الربملــان  اعتصــام  خــالل  للمالكــي 
أيــدت  كمــا   ،2016 نيســان/أبريل 
للعبــادي54.  املوالــني  الــوزراء  إقالــة 
 ،2014 عــام  انتخابــات  وخــالل 
مــع  احلــق  أهــل  55 حتالفــت عصائــب 

املالكــي ومــن املرجــح أن حتــذو حذوهــا 
يف  إليــران  املواليــة  امليليشــيات  ســائر 
االنتخابــات املقبلــة. ومــن خــالل دعــم 
املالكــي واإلمعــان يف إضعــاف العبــادي 
وقوهتــا  اســتقالليتها  علــى  للمحافظــة 
السياســية، ستشــكل هــذه اجملموعــات 
زعزعــة  يف  عامــاًل  إليــران  املواليــة 

العــراق.  يف  السياســي  االســتقرار 
مثــر  آخــر  العــب  الصــدر  مقتــدى 

com/pulse/originals/2016/12/nouri-maliki-
iraq-pmu-us-turkey.html

54  باتريك مارتن وإميلي أنانوستوس، »رئيس الوزراء العراقي 
العبادي حياول إجراء تعديل وزاري«، معهد دراسة الحرب، 

13 أذار/مارس 2016، متاح على الرابط اإللكرتوين التايل:  
http://iswresearch.blogspot.com/2016/03/

iraqs-prime-minister-abadi-attempts-to.html

55  »امليليشيات الشيعية الرئيسة يف العراق«، 2016.

الشــيعي  الصــراع  للجــدل ولــه دور يف 
املرجــح  مــن  بغــداد.  يف  الداخلــي 
الصــدر  بــني  الصــراع  يشــّكل  أن 
وامليليشــيات املدعومة من إيران إحدى 
النقاط احملورية يف املشــهد السياســي ما 
بعــد داعــش. تربــط الصــدر بالكثــر مــن 
النخــب الشــيعية عالقــة هشــة ألنــه مل 
يتموضــع ال يف صــف املالكــي وال يف 
صــف العبــادي بــل أبقــى علــى نفســه 
متأرجحــاً بينهمــا علــى أن حيســم دفــة 
لــه  بالنســبة  يكــون  مــن  التأرجــح  هــذا 
األقــل فســاداً وخيــدم مصاحلــه وأهدافــه. 
امليليشــيا  يقــود  أنــه  مــن  الرغــم  وعلــى 
التابعــة لــه يف صفــوف احلشــد، إال أن 
خطابــه أكثــر وطنيــة مــن ســائر القــادة 
ويعــارض الكثــر مــن مواقــف املالكــي 
يتعــرض  إليــران.  املوالــني  وأولئــك 
العبادي حالياً لضغوطات من قبل كل 
مــن هــذه اجلهــات الفاعلــة. فمــن جهة، 
وامليليشــيات  املالكــي  مــن  حيــاول كل 
املتحالفــني  الــوزراء  إقالــة  عــرب  إضعافــه 
معــه، ومــن جهــة أخــرى يدفــع الصــدر 
مــن أجــل إجــراء إصــالح شــامل للنظــام 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/nouri-maliki-iraq-pmu-us-turkey.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/nouri-maliki-iraq-pmu-us-turkey.html


أوراق سياسية

السياسي. أدت مطالبة الصدر إلجراء 
إصالحــات تكنوقراطيــة لنظــام سياســي 
يعتــربه غــر فعــال وفاســد إىل حــد كبــر 
إىل اقتحامه املنطقة اخلضراء يف نيسان/
مطالبتــه  عــن  فضــاًل   ،2016 أبريــل 
االنتخابيــة  اللجنــة  بإصــالح  األخــرة 
والــي أثــارت موجــة مــن االحتجاجــات 
 56  .2017 شــباط/فرباير  يف  العنيفــة 
واعتــرب يف أحــد تصرحياتــه أن مشــاركة 
احلشــد الشــعيب يف االنتخابــات املقبلــة 
ســتكون »انتحــاراً للعمليــة السياســية«، 
احلشــد  قانــون  يكــون  أن  إىل  داعيــاً 
اجلديــد شــاماًل وغــر طائفــي.57 هــذه 
التصرحيــات، فضــاًل عــن وضعــه كزعيــم 
شــعبية كبــرة،  بقاعــدة  يتمتــع  شــعيب 
احلشــد  وميليشــيات  املالكــي  أزعجــوا 
املدعومــة مــن إيــران، مــا قــد يــؤدي إىل 

56  »التوتر يتصاعد بني األطراف الشيعية يف بغداد بعد 
اندالع اشتباكات بينهم«، رويرتز، 12 شباط/فرباير 2017، 
http://www.reuters. :متاح على الرابط اإللكرتوين التايل

com/article/us-mideast-crisis-iraq-sadr-
idUSKBN15R0ED

57  عمر اجلفال، »هل ستشارك وحدات احلشد الشعيب 
يف االنتخابات العراقية؟«، املونيتور، 4 أيلول/سبتمرب 

http://www. :2016، متاح على الرابط اإللكرتوين التايل
al-monitor.com/pulse/originals/2016/09/pop-

ular-mobilization-iraq-election.html

صــراع بــني الصدريــني وحلفــاء املالكــي 
زعزعــة  يف  يتســبب  احلاليــة  واحلكومــة 

السياســي.  لالســتقرار  أكــرب 
وعلى عكس ميليشيات احلشد املوالية 
إليــران الــي تســعى إىل حتقيــق مصاحلهــا 
اخلاصــة يف الســاحة السياســية العراقيــة، 
للسيســتاين  املواليــة  امليليشــيات  تُعتــرب 
املتزايــد  الــدور  وتعــارض  وطنيــة  أكثــر 
السيســتاين  أن  حــني  ويف  إليــران. 
نفســه ال يلعــب دوراً نشــطاً يف اجملــال 
مؤثــراً  يبقــى صوتــاً  أنــه  السياســي، إال 
قائــد  وجــود  السيســتاين  انتقــد  فيــه. 
فيلــق القــدس قاســم ســليماين يف العــراق 
احلشــد  جمموعــات  بقيــادة  وقيامــه 
املشــاركة يف العمليــات العســكرية، كمــا 
اإلصالحيــة.58  العبــادي  دعــم جهــود 
إن شــرعية السيســتاين الدينيــة بــني أبنــاء 
الطائفــة الشــيعية تؤهلــه ليكــون العبــاً 
النخــب  بــني  الدائــر  الصــراع  يف  آخــر 
تفعيــل دوره  اختــار  الشــيعية يف حــال 

58  ماثيو شفايتزر، »مستقبل احلشد الشعيب العراقي«، مركز 
التعليم من أجل السالم يف العراق، 18 كانون الثاين/يناير 

http://www. :2017، متاح على الرابط اإللكرتوين التايل
epic-usa.org/pmu-future/
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علــى الســاحة السياســية. ومــع ذلــك، 
لــه  التابعــة  امليليشــيات  وبســبب كــون 
ضمــن احلشــد هــي األكثــر ضعفــاً يف 
أن  الصعــب  فمــن  والعتــاد،  العديــد 
ملواجهــة  جبهــة  تشــكيل  مــن  يتمكــن 

اإليرانيــة. امليليشــيات  نفــوذ 
مــن املرجــح أن تبلــغ مجيــع هــذه العوامــل 
خــالل  ذروهتــا  والطائفيــة  السياســية 
االنتخابــات اإلقليميــة والربملانيــة املقــرر 
 2017 أيلول/ســبتمرب  بــني  إجرائهــا 
ومنتصــف عــام 2018، علــى التــوايل. 
بتأييــد شــعيب هائــل إذ  يتمتــع احلشــد 
أكثــر  أن  إىل  للــرأي  اســتطالع  أشــار 
الشــيعة  العراقيــني  مــن   ٪99 مــن 
فصائــل  تاليــاً  وتأمــل  يدعمونــه.59 
وفــق  باالنتخابــات  املشــاركة  يف  عــدة 
اســرتاتيجية تعتمــد بشــكل أســاس علــى 
مشاركتها يف القتال ضد داعش، علماً 
الفصائــل  هــذه  قــادة  مــن  العديــد  أن 
ســبق أن أعلنــوا عــن نيتهــم يف الرتشــح. 

59  ريناد منصور، »شعبية احلشد الشعيب يف العراق«، مركز 
كارنيغي للرشق األوسط، 1 شباط/فرباير 2016، متاح على 

http://carnegie-mec.org/ :الرابط اإللكرتوين التايل
diwan/62638

باســم  الناطــق  قــال  الســياق،  هــذا  يف 
احلشــد  إن  النــوري  احلشــد كــرمي  جلنــة 
أن  معتــرباً  سياســية،  طموحــات  لديــه 
مشــاركته يف العمليــات العســكرية ضــد 
داعــش ومســامهته يف االنتصــارات تــربر 
تــربر حقــه يف  الطموحــات كمــا  هــذه 
علــى  لــه  مكافــأة  السياســي  التمثيــل 
أن  العامــري  أكــد  بــدوره،  إجنازاتــه.60 
طموحــه السياســي علــى املــدى الطويــل 
مقاعــد  مــن  بعــدد كبــر  الفــوز  هــو 
جمالــس احملافظــات يف انتخابــات عــام 
2017، كنقطــة انطــالق لالنتخابــات 
منظمــة  متثيــل  تعزيــز  هبــدف  الربملانيــة 
بــدر يف الربملــان ويف جملــس الــوزراء.61 
وجــاء موقــف الصــدر مماثــاًل ملوقفهمــا، 
املناهــض  مــن خطابــه  الرغــم  علــى  إذ 
يف  املشــاركة  يعتــزم  فهــو  للحشــد 
االنتخابــات مــن خــالل كتلــة األحــرار، 
املطالــب  ومبوقفــه  بشــعبيته  مدعومــاً 
ذلــك،  ومــع  إصالحــات.  بإجــراء 
60  علي طاهر، »العراقيون قلقون من الدور السياسي للحشد 

الشعب«، املونيتور، 21 متوز/يوليو 2016، متاح على 
http://www.al-monitor.com/ :الرابط اإللكرتوين التايل
pulse/originals/2016/07/basra-pmu-khomei-

ni-iraq-iran.html

61  أبو زيد، 2016.
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النظــر  وجهــات  يف  االختــالف  فــإن 
خمتلــف  بــني  والسياســية  األيديولوجيــة 
يــؤدي  أن  ميكــن  احلشــد  جمموعــات 
نــزاع  نشــوء  إىل  الواقــع  أرض  علــى 
يســعى  طــرف  إذ كل  بينهــم،  وصــراع 
ليكــون وريــث إجنــازات احلشــد ويعمــل 
وحصــد  شــعبيته  اســتقطاب  علــى 
مثارهــا. ومــن شــأن ذلــك أن يتســبب 
حبالــة مــن اجلمــود السياســي يف الفــرتة 
عــن  فضــاًل  االنتخابــات،  تســبق  الــي 
احتمــال انــدالع خالفــات واشــتباكات 

خــالل موســم االنتخابــات.
التدخل اإليراين

والعســكرية  السياســية  اهليمنــة  تشــر 
للميليشــيات املواليــة إليــران إىل زيــادة 
عــراق  يف  اإليــراين  النفــوذ  يف  حمتملــة 
الطابــع  إضفــاء  إن  داعــش.  بعــد  مــا 
يوفــر  الرمســي علــى احلشــد  املؤسســايت 
لــه قاعــدة ثابتــة متكنــه مــن تعزيــز أجنــدة 
الطائفــة  أبنــاء  وتعطــي  إليــران  مؤيــدة 
الشــيعية اليــد الطــوىل يف صناعــة القــرار، 
السياســي  الشــلل  ظــل  يف  ســيما  ال 
يفتــح  والــذي  بغــداد  تشــهده  الــذي 

املوالــني  الالعبــني  أمــام  واســعاً  البــاب 
يف  قدمهــم  موطــئ  لتمتــني  إليــران 

السياســية. العمليــة 
مــن جهــة أخــرى، إن إضفــاء الطابــع 
احلشــد  ميليشــيات  علــى  املؤسســايت 
املســلحة  القــوات  مــن  دائــم  كجــزء 
العراقيــة مينــح عمــالء إيــران موقعــاً دائمــاً 
يف الدولــة العراقيــة مُيكنهــم مــن الدفــع 
إليــران.  مواليــة  أجنــدة  اعتمــاد  باجتــاه 
املدعومــة  امليليشــيات  أن  إىل  وبالنظــر 
مــن إيــران تعتمــد يف تأمــني جهوزيتهــا 
علــى طهــران بــداًل مــن الدولــة العراقيــة، 
دفاعهــا  يف  تســتمر  أن  املرجــح  فمــن 
هــذه  ومتثيــل  اإليرانيــة  املصــاحل  عــن 
املصــاحل ســواء يف الربملــان أم يف جملــس 
الــوزراء والــوزارات. إن مشــاركة احلشــد 
ستســمح  داعــش62  ضــد  املعــارك  يف 
تأثــراً،  أكثــر  دوراً  تلعــب  بــأن  إليــران 
فيهــا  يقاتــل  الــي  املناطــق  وخباصــة يف 
احلشــد حاليــاً. شــوهد قاســم ســليماين 
يســاهم  وهــو  مــرات  عــدة  العــراق  يف 
العســكرية ضــد  اهلجمــات  تنســيق  يف 

62  سويل، 2015.
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قــادة  مــن  العديــد  ويتمتــع  داعــش، 
معــه  وثيقــة  بعالقــة  وزعمــاؤه  احلشــد 
ومــع مســؤولني إيرانيــني آخريــن رفيعــي 
املســتوى. إن الــوالء إليــران هــو عامــل 
مشــرتك بــني امليليشــيات املتحالفــة مــع 
إىل  قادهتــا  بعــض  ويســعى  طهــران، 
إضفــاء طابــع رمســي علــى دور احلشــد. 
ويف هذا الســياق، يعمل كل من رئيس 
جلنــة  ورئيــس  املالكــي  الســابق  الــوزراء 
احلشد أبو مهدي املهندس على حتويل 
داخــل  دائمــة  أمنيــة  وزارة  إىل  احلشــد 
إطــار احلكومــة، حماكــني بذلــك منــوذج 
احلــرس الثــوري يف إيــران.63 وقــد يتحقــق 
هــذا األمــر ال ســيما إذا  جنــح املالكــي 
دعــم  ظــل  الســلطة يف  إىل  العــودة  يف 
العديــد مــن امليليشــيات املواليــة إليــران 
لــه والــي تدفــع باجتــاه إضفــاء الطابــع 
املؤسســايت على احلشــد وتوســيع النفوذ 
عكــس  وعلــى  ذلــك،  ومــع  اإليــراين. 
احلــرس الثــوري يف إيــران، فــإن احلشــد 
الفاعلــة  اجلهــات  مــن  عــدداً  يضــم 
ومــن  واألهــداف  التوجهــات  املختلفــة 

63  نايتس، 2016.

شــأن ذلــك أن يعيــق عمليــة مأسســته. 
الســالم  وســرايا  الصــدر  فتوجهــات 
التابعــة  عاشــوراء  وكتائــب  لــه  التابعــة 
للمجلــس اإلســالمي األعلــى يف العــراق 
أكثر وطنية، وترفض أي تدخل أجنيب 
يف الشــؤون العراقيــة ال ســيما التدخــل 
اإليــراين. وحــى بــني الفصائــل املدعومــة 
مــن إيــران، فاحتمــال أن ال يكــون لــدى 
قادهتــا طموحــات سياســية ضئيــل جــداً 
وقــد ال يرغبــون تاليــاً بالتخلــي عــن هــذه 
الطموحــات لصــاحل قائــد واحــد ضمــن 
للحشــد،  اجلديــدة  القياديــة  اهليكليــة 
القصــر،  املــدى  أقلــه علــى  يرجــح  مــا 
عــدم حتــول احلشــد إىل مجاعــة واحــدة 

وموحــدة.    
إن عجــز رئيــس الــوزراء العبــادي عــن 
بشــكل  امليليشــيات  علــى  الســيطرة 
احلشــد  قانــون  عــن  فضــاًل  فّعــال 
إيــران  أمــام  البــاب  يفتحــان  الشــعيب، 
ونفوذهــم  ســيطرهتم  لتعزيــز  ووكالئهــا 
علــى الســاحة السياســية العراقيــة. غالبــاً 
السياســي  والنظــام  العبــادي  ميتثــل  مــا 
النفــوذ  بســبب  احلشــد  لضغوطــات 
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كمــا  بــه،  يتمتــع  الــذي  السياســي 
جــرى مطلــع عــام 2016، حــني رفــع 
ضمــن  املخصصــة  األمــوال  العبــادي 
املوازنــة العراقيــة لتدريــب عناصــر احلشــد 
وتأمــني عتادهــم إىل مليــار دوالر حتــت 
ضغــط مــن منظمــة بــدر وزعيمهــا أبــو 
مهــدي املهنــدس.64 ويف مثــال آخــر، 
جنحــت اجلماعــات املدعومــة مــن إيــران 
للمشــاركة  بشــدة  تدفــع  والــي كانــت 
يف هجــوم املوصــل، يف الضغــط علــى 
احلشــد  لقــوات  للســماح  العبــادي 
مــن  الرغــم  وعلــى  تلعفــر.65  بدخــول 
املكثفــة  واحملليــة  الدوليــة  الضغوطــات 
ملنــع احلشــد مــن املشــاركة يف اهلجــوم،66 

64  منصور، 2015.
65  دومينيك إيفانز، ماهر مشيطلي وباتريك ماركي، »كيف 

أغلقت إيران ‘حدوة احلصان ‘ يف املوصل و غرت مسار حرب 
العراق”، رويرتز، 7 كانون األول/ديسمرب 2016، متاح 

http://uk.reuters.com/  :على الرابط اإللكرتوين التايل
article/uk-mideast-crisis-iraq-mosul-analy-

 sis-idUKKBN13W1H3

66  متكن العبادي من منع احلشد من املشاركة يف معركة 
املوصل بشكل رمسي، ووافقه احلشد على ذلك ليظهر بصورة 
الالعب املسؤول. إال أن احلشد شارك يف هذا اهلجوم بطرق 

أخرى لتوسيع نفوذه يف هذه املنطقة، كعملياته يف تلعفر وإرسال 
قوافل املساعدات اإلنسانية إىل املناطق احملررة يف املوصل والي 
ترفع بوضوح أعالم احلشد ورموزه. جون دافيدسون، »قوافل 
املساعدات الشيعية تدخل املوصل وجتلب اإلغاثة والشك«، 

رويرتز، 22 أذار/مارس 2017، متاح على الرابط اإللكرتوين 
http://www.reuters.com/article/us-mid- :التايل 

هــادي  ســيما  ال  سياســييه،  أن  إال 
العامــري، جنحــوا يف ضمــان مشــاركتهم 
هــذا  وإغــالق  تلعفــر  علــى  احلملــة  يف 
املوصــل  يربــط  الــذي  الغــريب  املمــر 
الــي متلكهــا  التأثــر  قــوة  إن  بالرقــة.67 
إيــران والــي  امليليشــيات املدعومــة مــن 
متارســها علــى العبــادي وجممــل العمليــة 
ســتنجح يف  أهنــا  إىل  تشــر  السياســية 
املصــاحل اإليرانيــة  باجتــاه حتقيــق  الدفــع 
هــذه  محايــة  علــى  العمــل  وســتواصل 
املصــاحل. مــن جانــب أخــر، سيســمح 
تفصيــالت  إىل  احلشــد  قانــون  افتقــار 
اتبــاع  امليليشــيات  خمتلــف  مبواصلــة 
ســُيحكم  مــا  دعمهــا،  مصــدر  أوامــر 
املواليــة  امليليشــيات  علــى  إيــران  قبضــة 
هلــا ويشــرع البــاب أمــام هــذه األخــرة 
لتوســيع نفوذهــا يف اجملالــني السياســي 
ذلــك  إىل  أضفنــا  وإذا  والعســكري. 
يف  احلشــد  هبــا  يتمتــع  الــي  القــدرة 
العبــادي وبالتــايل علــى  الضغــط علــى 
احلكومــة  يف  القــرار  صنــع  عمليــة 
العراقيــة،  فبإمكاننــا ترجيــح أن يكــون 

  east-crisis-iraq-mosul-aid-idUSKBN16T24H

67  إيفانز، مشيطلي وماركي، 2016.
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صفحة

لــه مســتقباًل دور سياســي وازن ومؤثــر 
تؤمــن  سياســات  رســم  باجتــاه  يدفــع 

اإليرانيــة.  املصــاحل 

خامتة
على الرغم من أن احلشد الشعيب أصبح 
مؤسســة دائمــة ضمــن القــوات املســلحة 
العراقيــة، مــا يــزال الغمــوض يلــف ماهيــة 
املوقــع الــذي سيشــغله وشــكل هيكليتــه 
يف فــرتة مــا بعــد داعــش. فامليليشــيات 
املتنوعــة املنضويــة حتــت مظلتــه حتركهــا 
السياســية  البيئــة  دوافــع خمتلفــة ضمــن 
قبــل  مــن  أهنــا مدعومــة  العراقيــة، كمــا 
الفاعلــة املختلفــة.  عــدد مــن اجلهــات 
نقــاط  مــن  الرغــم  وعلــى  ذلــك،  ومــع 
امليليشــيات،  هــذه  بــني  االختــالف 
مــن الواضــح أن احلشــد ســيظل علــى 
املــدى الطويــل كيانــاً مهيمنــاً ومؤثــراً يف 
العســكرية  العراقيــة والشــؤون  السياســة 

علــى حــد ســواء.
ويف حني تتواصل عملية حترير املوصل، 
باتــت  العــراق  يف  داعــش  هزميــة  فــإن 
وشــيكة. ومتكــن احلشــد مــن اكتســاب 

شــعبية كبــرة واحــرتام اجلمهــور العراقــي 
للمســتقبل،  قويــة  سياســية  لــه كجهــة 
عــرب جناحاتــه يف ســاحة املعركــة وتصويــر 
مــن  وثباتــاً  أكثــر كفــاءة  بأنــه  نفســه 
القــوات  حــى  أو  السياســي  النظــام 
قانــون  إقــرار  إن  العراقيــة.  املســلحة 
الطابــع  رمسيــاً  يرســخ  الشــعيب  احلشــد 
املؤسســايت هلــذه امليليشــيات، غــر أنــه 
احلشــد  يصبــح  أن  احملتمــل  غــر  مــن 
جمموعــة واحــدة تعمــل يف ظــل الدولــة، 
القياديــة  بــل ســيحافظ علــى هيكليتــه 
املســتقلة الراهنــة. باإلضافــة إىل ذلــك، 
ومبا أن ميليشــيات احلشــد املهيمنة هي 
تلك املؤيدة للشــيعة وإليران، فســتلعب 
املؤسســات  الســتقرار  مزعزعــاً  دوراً 
السياســية يف بغــداد، ألنــه مــن املرجــح 
مــن  املزيــد  حتقيــق  دون  حتــول  أن 
اإلصــالح وتأجــج النــزاع بــني اجلهــات 
أمــام  البــاب  وتشــرّع  الشــيعية  الفاعلــة 
مزيــداً مــن التوســع اإليــراين يف العــراق.
إن شــعبية احلشــد بــني الطائفــة الشــيعية 
العراقيــة تطغــى علــى االحــرتام الضئيــل 
املركزيــة  للحكومــة  النــاس  يكنــه  الــذي 
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العراقيــة وجتعــل منــه العبــاً سياســياً مؤثــراً 
علــى صنــع السياســة يف العــراق. وعلــى 
الربملانيــة  االنتخابــات  أن  مــن  الرغــم 
لــن جتــري قبــل أكثــر مــن عــام، ســتأيت 
احلشــد  شــعبية  علــى  دليــاًل  نتائجهــا 
وتعــزز وجــوده وطموحاتــه السياســية ال 
فــوز ميليشــياته  ســيما يف ظــل ترجيــح 
أن  أيضــاً  املرجــح  ومــن  قــوة.  األكثــر 
والدولــة  احلشــد  بــني  العالقــة  تتفــكك 
العراقية، إذ أن صدور قانون احلشد قد 
أثــار غضــب األقليــات العراقيــة وأجــج 
وإضفــاء  احلشــد  مأسســة  مــن  خوفهــا 
ومــع  أنشــطته.  علــى  القانــوين  الطابــع 
دخــول العــراق مرحلــة مــا بعــد داعــش، 
إعــادة  عمليــة  تكــون  أن  املتوقــع  مــن 
حمفوفــة  احملــررة  املناطــق  إىل  االســتقرار 
بالتحديــات، مــا قــد يشــكل فرصــة أمــام 

احلشــد لتعزيــز طموحاتــه.
إن حتريــر العــراق مــن داعــش ميثــل فرصــة 
فريــدة أمــام احلكومــة العراقيــة للشــروع 
وهــو  الدولــة  بنــاء  حتســني  برنامــج  يف 
جهــد ســيؤثر يف املــدى الطويــل علــى 
فهــو  املقابــل،  يف  العراقيــة.  السياســة 
بغــداد  يف  القــرار  صانعــي  أمــام  يضــع 

املعركــة  وأن  ســيما  ال  كبــراً  حتديــاً 
ضــد داعــش قــد حولــت األنظــار عــن 
األســباب احلقيقيــة الكامنــة وراء املــأزق 
البــالد.  منــه  تعــاين  الــذي  السياســي 
ســيتعني علــى صانعــي السياســات أن 
يبدأوا فور هزمية داعش يف معاجلة هذه 
القضايــا مــن أجــل وضــع العــراق علــى 
السياســي والفعاليــة،  طريــق االســتقرار 
علــى دور احلشــد  مــع الرتكيــز حتديــداً 
الشــعيب وكيفيــة تأثــره علــى االســتقرار 

املصاحلــة. وجهــود  الوطــي 

كاري فرينتزل
كاري فرينتــزل هــي باحــث ضيــف يف 
ملؤسســة  التابــع  ســوريا/العراق  مكتــب 
ملــف  علــى  تعمــل  أدينــاور،  كونــراد 
األكــراد  ودور  العراقيــة  السياســة 
الســوريني. عملت ســابقاً يف مركز رفيق 
احلريــري للشــرق األوســط التابــع جمللــس 
العاصمــة.  واشــنطن  يف  األطلســي 
العالقــات  يف  شــهادة  علــى  حاصلــة 
الدوليــة مــن جامعــة تافتــس ومتخصصــة 

األوســط. الشــرق  يف  السياســة  يف 


