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صفحة 3 

الحكم البديل 

تُعتــر عمليــة إعــادة اإلعمــار تقليديــاً مســألة اســتثمارات وقــروض أجنبيــة. واجلــدل 
الدائــر حــول إعــادة إعمــار العــراق مــا بعــد فــرة الصراعــات ليــس خمتلفــاً. فبعــد 
إحلــاق اهلزميــة العســكرية بتنظيــم الدولــة اإلســالمية )داعــش(، تســعى بغــداد اآلن 
للحصــول علــى مســاعدات ماليــة دوليــة لعمليــة إعــادة إعمــار العــراق. مجــع مؤمتــر 
شــباط/فراير 2018  الكويــت يف 13  عقــد يف  الــذي  العــراق  إعمــار  إعــادة 
ماحنــن دوليــن ومتّكــن مــن تأمــن أكثــر مــن 30 مليــار دوالر للمناطــق املتأثــرة 

باحلــرب ضــد داعــش.1

لكــن حتديــد العقبــات الرئيســية أمــام تعــايف العــراق أمــر ال يقــل أمهيــة عــن تأمــن 
األمــوال الضروريــة إلعــادة اإلعمــار. فالعــراق عالــق حاليــاً يف فــخ دوري حيــث 
يعــزز الفقــر والفســاد والعنــف بعضهــم بعضــاً. هــذا املــأزق كان نتيجــة مباشــرة 
لعمليــة بنــاء الدولــة القويــة منــذ عــام 2003 والفــراغ السياســي واألمــي الــذي ظهــر 

مــع الوقــت يف أجــزاء خمتلفــة مــن البــالد.

بعــد عقــود مــن احلــرب، باتــت أجــزاء مــن العــراق مدمــرة بالكامــل. ويعيــش حــوايل 
ُخــس الســكان تقريبــاً حتــت خــط الفقــر، حيــث يقــول 75٪ مــن العراقيــن إن 
الفقــر هــو أكــر مشــكلة يف البــالد.2 ويف العديــد مــن األماكــن، تقــدم اخلدمــات 

1   مشيطلــي، ماهــر، حجاجــي، أمحــد: »الحلفاء يَِعدون العراق بمبلغ 30 مليار دوالر، وهو مبلغ بعيد عما تتمناه بغداد«، رويــرز 
)علــى اإلنرنــت( ، 14 شــباط/فراير .2018

2   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (UNDP) : »بيان حقائق البلدان: العراق«، .2014
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https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-reconstruction-ku/allies-promise-iraq-30-billion-falling-short-of-baghdads-appeal-idUSKCN1FY0TX
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األساســية بشــكل ســيء، هــذا إن كانــت متوفــرة.3 عــالوة علــى ذلــك، وعلــى 
الرغــم مــن النمــو الثابــت إلمجــايل الناتــج احمللــي منــذ العــام 2014 والزيــادة يف 
إنتــاج النفــط، يبــدو أن الفقــر يف العــراق يــزداد ســوءاً بســبب عــدم حتقيــق ربــح 
فــردي مــن اإليــرادات. وعلــى الرغــم مــن ختصيــص مبلــغ ضخــم مــن إمجــايل الناتــج 
فــإن معظمــه إمــا يركــز علــى رواتــب الدفــاع أو اإلدارة  العــام،  احمللــي لإلنفــاق 
العامــة، ممــا يــؤدي إىل هتميــش االحتياجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة. وتفتقــد 
برامــج الرعايــة االجتماعيــة إىل االســتهداف اجليــد والفعاليــة، ممــا حيــدث فجــوات 
كبــرة يف التعليــم والصحــة والصــرف الصحــي، وأكثــر مــن ذلــك.4 وهنــاك نقــص 
كبــر يف البنيــة التحتيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، مثــل املــدارس واملستشــفيات 
والطــرق والشــبكات الكهربائيــة وشــبكات امليــاه. ســوف تتفاقــم هــذه املشــكلة 
مــع بــدء عــودة النازحــن إىل منازهلــم عندمــا جيــدون أن منازهلــم والبنيــة التحتيــة 
العامــة ال تــزال مدمــرة. وســوف يــؤدي عــدم إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة إىل جعــل 
النمــو االقتصــادي احلقيقــي أكثــر صعوبــة وإطالــة مــدة األزمــة اإلنســانية وزيــادة 

عــدم الرضــا العــام.5

يف حــن أن بعــض احلرمــان كان نتيجــة مباشــرة للحــرب واألزمــة اإلنســانية الــي 
تبعــت ذلــك، غــر أن الكثــر منــه هــو ناتــج عــن الفســاد، إذ حيتــل العــراق املركــز 
166 مــن 176 علــى مؤشــر الفســاد ملنظمــة الشــفافية الدوليــة، وتراجــع مركــزه 

3   قــدر البنــك الــدويل يف 2013-2014 أن 52 باملئــة فقــط مــن النــاس مرتبطــون بشــبكة ميــاه عامــة مســتقرة، و22,4 باملئــة فقــط 
ميكــن أن يعتمــدوا علــى الكهربــاء العامــة، و11 باملئــة فقــط لديهــم حســابات مصرفيــة، و4 باملئــة لديهــم إمكانيــة احلصــول علــى قــروض 
رمسيــة، انظــر حيــى، مهــا: »صيف سخطنا: الطوائف والمواطنون في لبنان والعراق«، مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط )علــى اإلنرنــت(، 

حزيران/يونيــو .2017
4   البنــك الــدويل: »نظرة عامة على اإلنفاق العام في جمهورية العراق: حنــو إنفــاق أكثــر كفــاءة مــن أجــل تقــدمي خدمــات أفضــل« ، 

دراســات البنــك الــدويل )علــى اإلنرنــت( ، .2014
5    يف املوصــل، علــى ســبيل املثــال، مت تدمــر 75 باملئــة مــن الطــرق، و65 باملئــة مــن الشــبكات الكهربائيــة، ومعظــم اجلســور، والبنيــة 
التحتية للمياه، وحتتاج إىل إعادة بنائها. انظر مها حيى: »النظر إلى ما وراء الموصل، الديوان«، مركز كارنيغي للشــرق األوســط )على 

اإلنرنــت(، كانــون األول/ديســمر .2019

http://carnegie-mec.org/2017/06/30/summer-of-our-discontent-sects-and-citizens-in-lebanon-and-iraq-pub-71396.
http://carnegie-mec.org/2017/06/30/summer-of-our-discontent-sects-and-citizens-in-lebanon-and-iraq-pub-71396.
http://documents.worldbank.org/curated/en/611781468253505876/Republic-of-Iraq-Public-expenditure-review-toward-more-efficient-spending-for-better-service-delivery
http://documents.worldbank.org/curated/en/611781468253505876/Republic-of-Iraq-Public-expenditure-review-toward-more-efficient-spending-for-better-service-delivery
http://carnegie-mec.org/diwan/66373
http://carnegie-mec.org/diwan/66373
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إىل الرتيــب 11 علــى مؤشــر ممارســة األعمــال التجاريــة للبنــك الــدويل يف عــام 
6,2017 ويقــدر برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنائــي أن 95 باملئــة مــن الرشــوة ال 
يتــم اإلبــالغ عنهــا.7 وهــذا خيلــق كميــات هائلــة مــن الروتــن احلكومــي لالقتصــاد 
احمللــي، ممــا يؤثــر ســلباً علــى الســكان املدنيــن ويُطيــل أمــد الفقــر. ويف حــن أعلــن 
لكــن  للفســاد،  للتصــدي  عــن خططــه  العبــادي  العراقــي حيــدر  الــوزراء  رئيــس 
النظــام السياســي واالقتصــادي ال تــزال تتحكــم بــه االنتمــاءات وشــبكات الرعايــة 
واحملســوبية، ويتســرب إىل القطــاع االقتصــادي ويؤثــر علــى ســبل العيــش اليوميــة. 
وأصبحــت احليــاة االقتصاديــة يف العــراق ممارســة سياســية للســلطة والنفــوذ - علــى 

حســاب احلكــم الفعــال.8

وميثــل العنــف الطائفــي ســبباً رئيســياً آخــر لعــدم االســتقرار يف العــراق. ففــي عــام 
2016، أدرج مؤشــر اإلرهــاب العاملــي العــراق كأخطــر بلــد يف العــامل مــن حيــث 
الوفيــات واإلصابــات واألضــرار واحلــوادث. ويشــكل عــدم االســتقرار الناجــم عــن 
العنــف أحــد أكــر العقبــات أمــام التنميــة - إذ يؤثــر علــى رأس املــال البشــري 
وســبل العيــش ويتحــول إىل تربــة خصبــة للنشــاط االقتصــادي غــر القانــوين وجيعــل 
االســتثمار األجنــي ضعيفــاً، بينمــا يســاهم يف اســتدامة االنقســامات االجتماعيــة 
والسياســية.9 وبالنظــر إىل أن اجلــزء األكــر مــن العنــف يف العــراق يعــود ســببه إىل 
املصاحلــة  فــإن  السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة،  للحيــاة  الطائفيــة  الطبيعــة 

الوطنيــة ال غــى عنهــا لعمليــة إعــادة اإلعمــار الــي تــدوم طويــاًل.

6   البنك الدويل: »سهولة ممارسة أنشطة األعمال«، حزيران/يونيو .2017
7   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(UNDP) : »صفحة حقائق البلدان: العراق«، .2014

8   مهــا حييــي: »صيف سخطنا: الطوائف والمواطنين في لبنان والعراق«، مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط )علــى اإلنرنــت(، حزيــران/
يونيو .2017

9   فرنون، فيل: »تصحيح التوازن: ملاذا حنتاج إىل املزيد من بناء السالم يف عامل متقلب«، حتذير دويل )على اإلنرنت(، أيلول/
سبتمر .2017

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/iraq
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/iraq
http://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/countryinfo.html
http://carnegie-mec.org/2017/06/30/summer-of-our-discontent-sects-and-citizens-in-lebanon-and-iraq-pub-71396.
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يتفاقــم هــذا الفــخ الــدوري مــن خــالل وجــود عــدد كبــر مــن اجلماعــات املســلحة 
غــر احلكوميــة يف العــراق.10 لقــد أدى الفســاد املتفشــي واحلكــم العــام الســيء إىل 
فــراغ بالســلطة يف العــراق كان مُيــأ مــراراً وتكــراراً مــن قبــل اجملموعــات املســلحة، 
مثــل امليليشــيات والقــوات القبليــة واجلماعــات شــبه العســكرية. أصبحــت هــذه 
التنظيمــات جهــات حموريــة يف الشــؤون احملليــة، وشــاركت يف احلكــم البديــل أينمــا 
ُوِجــدت. وهكــذا، توّلــت أنشــطة هــي عــادة مــن مســؤولية الدولــة. وعلــى الرغــم 
مــن أن بعضهــا، مثــل احلشــد الشــعي، أصبحــت رمسيــاً مدجمــة يف جهــاز األمــن 
واملــوارد  الســيطرة علــى األرض  فعــاًل ومتــارس  تبقــى مســتقلة  أهنــا  إال  العراقــي، 
واالقتصــاد احمللــي. وعلــى الرغــم مــن أهنــا كانــت ضروريــة يف حماربــة داعــش، لكــن 
ســيطرهتا علــى الديناميكيــات احملليــة تشــكل حتديــاً أمــام عمليــة إعــادة اإلعمــار 
بعــد اهلزميــة العســكرية لداعــش. أواًل، ألن اجلماعــات املســلحة غــر احلكوميــة يف 
العــراق قائمــة علــى خطــوط عرقيــة- طائفيــة وليســت شــاملة للجميــع بطبيعتهــا. 
وثانيــاً، ألهنــا طــورت آليــات بديلــة للحكــم تضعــف الدولــة إىل حــد كبــر. لذلــك 
فــإن أي خطــط مســتقبلية للتنميــة وإعــادة اإلعمــار يف العــراق جيــب أن تأخــذ يف 

احلســبان نفــوذ وقــوة هــذه اجلماعــات املســلحة غــر احلكوميــة.

صعود اجلماعات املسلحة يف العراق
ليس من املستغرب أن تنمو اجلماعات املسلحة يف العراق يف السنوات الي تلت 
الغــزو األمركــي. عندمــا أزالــت الواليــات املتحــدة صــدام حســن مــن الســلطة يف 

10   تُعــرَّف اجلماعــات املســلحة غــر احلكوميــة يف العــراق ، ألغــراض هــذا البحــث، علــى أهنــا قــوات خاضعــة لســيطرة  الدولــة  )حشــد( 
وقــوات غــر حكوميــة )القــوات القبليــة والعصابــات اإلجراميــة الــي انبثقــت مــن فــراغ الســلطة والفوضــى يف أماكــن مثــل البصــرة واملوصــل(. 
وهــي ختتلــف أيضــاً يف الطبيعــة العرقيــة والطائفيــة ، إذ أن فصائــل احلشــد تضــم أحزابــاً مــن األقليــات مثــل الســّنة )هاشــد األشــعري(، 
والركمــان، والشــبك، واآلشــورين، والكلدانيــن )كتائــب بابــل(، واملســيحين. انظــر ديرزســي - هورفــاث، أنــدراس، غاســتون، إريــكا: 
»العراق وداعش: الجهات شبه الحكومية، والقوات المحلية، وسياسات السيطرة الصغيرة النطاق«، املعهــد العاملــي للسياســة العامــة 

)علــى اإلنرنــت(، آذار/مــارس .2018
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عــام 2003، مّت تفكيــك جهــاز الدولــة بالكامــل، وكذلــك قــوات األمــن العراقيــة، 
الــي كانــت اجلهــة الرئيســية املســؤولة عــن توفــر األمــن وفــرض ســيادة القانــون يف 
العــراق. وليــس مــن املســتغرب أيضــا أن تســتغل اجملموعــات احملرومــة هــذا الفــراغ 
لتغيــر ميــزان القــوى لصاحلهــا.11 أصبــح النشــطاء مســلحن بعــد عقــود مــن القمــع 
يف ظل النظام البعثي الذي خلق أعداداً ال تعد وال حتصى من مجاعات املقاومة 
الشــيعية مثــل منظمــة بــدر وجيــش املهــدي التابــع للصــدر. وخــالل ســنوات العنــف 
والصراعات الداخلية، ظهرت أو انشــقت جمموعات صغرة لتتحول إىل عناصر 
مســتقلة قويــة مثــل حركــة حــزب هللا الُنجبــاء وكتائــب حــزب هللا وعصائــب أهــل 
بعــد  القائــم  الســلطة اجلديــد  تقاســم  نظــام  اإلمــام علــي. وكان  احلــق وكتائــب 
عــام 2003 ال مركزيــاً عــن قصــد ولصــاحل اجملموعــات الــي عانــت مــن الظلــم 
الســلطة يف  إىل  لســنوات طويلــة. وبعــد وصــول اجملموعــات املضطهــدة ســابقاً 
بغــداد، أصبحــت امليليشــيات التابعــة هلــا شــرعية ومت دجمهــا يف الدولــة. مــع حتــول 
هــذه امليليشــيات الشــيعية والكرديــة إىل جمموعــات شــبه عســكرية وحــرس وطــي 
إقليمــي، حتــول الســكان الُســّنة احملرومــون علــى حنــو متزايــد إىل القــوات القبليــة  
أو قــوات الصحــوة لتوفــر أمنهــم اخلــاص، وهــي عمليــة رعاهــا األمركيــون الذيــن 
كانــوا حياولــون مواجهــة تنظيــم القاعــدة املتنامــي النفــوذ منــذ عــام 12,2006 يف 
هنايــة املطــاف، وحَّــدت احلــرب ضــد داعــش اجلماعــات املســلحة ألهنــا أصبحــت 
ركائــز أساســية يف حتريــر البلــد، وأصبــح االنضمــام إليهــا الطريقــة األكثــر فعاليــة 
للدفــاع عــن مصــاحل اجملموعــة العرقيــة أو الطائفيــة للفــرد وتوفــر األمــن احمللــي عندمــا 

فشــلت احلكومــة املركزيــة يف القيــام بذلــك.

ُولــدت اجملموعــات املســلحة يف العــراق مــن الفوضــى، لكــن النظــام السياســي 
11    بويون ماركوس إي: »مشروع بناء الدولة العراقية: هشاشة الدولة وفشل الدولة وعقد اجتماعي جديد«، يف اجمللة الدولية 

للدراسات العراقية املعاصرة، اجمللد 6، العدد 3، الصفحات 279-281، كانون االول/ديسمر 2012.
12   منصور، ريناد: »صعود رجال الميليشيات«، مراجعة  القاهرة للشؤون العاملية )على اإلنرنت( ، .2017

https://www.thecairoreview.com/essays/rise-of-the-militiamen/?platform=hootsuite
https://www.thecairoreview.com/essays/rise-of-the-militiamen/?platform=hootsuite


أوراق بحث

الطائفــي بشــكل متزايــد هــو الــذي أضفــى عليهــا الطابــع املؤسســي. َعِمــد النظــام 
البعثــي لصــدام حســن طيلــة عقــود إىل هتميــش اجملموعــات الطائفيــة األخــرى مــن 
أجــل تأمــن ســلطته.13 وعنــد اإلطاحــة بصــدام حســن، كانــت اهلويــة الطائفيــة 
والعرقيــة هــي الــي حتــدد احليــاة االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة. اســتخدمت 
حكومــة نــوري املالكــي الــي يهيمــن عليهــا الشــيعة )مــن عــام 2006 فصاعــداً(

والسياســيون الســنة وحكومــة إقليــم كردســتان اخلطــاب الطائفــي لتوطيــد ســلطتهم 
وتعبئــة دوائرهــم االنتخابيــة. وســاهم الصــراع علــى الســلطة اإلقليميــة بــن إيــران 
زيــادة  الســورية يف  األهليــة  احلــرب  وتركيــا وكذلــك  الســعودية  العربيــة  واململكــة 
التطــرف يف سياســات العــراق.14 ومبــا أن اجلماعــات املســلحة كانــت تســتفيد مــن 
الطائفيــة، مــن املنطقــي أن تعمــل علــى إطالــة أمدهــا، وتلبيــة االحتياجــات بنفــس 
الطريقــة. وكان قبــول تنظيــم داعــش مــن قبــل العديــد مــن اجملتمعــات الســنية مثــااًل 
ضللّــة يف العــراق. وبالرغــم مــن وجــود 

ُ
رهيبــاً عــن مــدى انتشــار السياســة الطائفيــة امل

العديــد مــن العوامــل األخــرى الــي أدت إىل تنظيــم داعــش، إال أن غيــاب املقاومــة 
الــي واجههــا التنظيــم يف العديــد مــن املناطــق الســنية عــام 2014 كان يف جــزء 
كبــر منــه نتيجــة اعتقــاد هــؤالء الســكان بأهنــم ســيكونون أفضــل حــااًل مــع تنظيــم 

داعــش مــن حكومــة يهيمــن عليهــا الشــيعة يف بغــداد.15

لكنه من اخلطر اختزال الوضع باالعتقاد أن شرعية وسلطة اجملموعات املسلحة 
تنبــع كليــاً مــن الطائفيــة. فهــذه اجملموعــات مرســخة يف اجملتمــع العراقــي بطريقــة 
خمتلفــة قليــاًل عــن بعضهــا، وميكــن وصفهــا بشــكل أفضــل »كحــركات اجتماعيــة 
13   ثوربــر ، تشــيس: »الميليشيات كحركات اجتماعية وسياسية:  دروس من الجماعات الشيعية العراقية المسلحة«، يف احلــروب 

الصغــرة والتمــردات، اجمللــد 25، العــدد 5-6، الصفحــات 900-923، تشــرين االول/اكتوبــر 2014
14   القرعــاوي، حــارث حســن: »العالقات الطائفية والصراع االجتماعي-السياسي في العراق. التحوالت السياسية واالجتماعية في 

العالم العربي«، حتليــلISPI  العــدد 200 )علــى اإلنرنــت( ، أيلول/ســبتمر .2013
15   ريفكــن ، مــارا: »العقد االجتماعي لداعش: ما تقدمه الدولة اإلسالمية للمدنيين. مقتطفات من  الربيع العربي بعد خمس 

سنوات«، الشــؤون اخلارجيــة )علــى اإلنرنــت(، كانــون الثاين/ينايــر .2016
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سياســية«.16 فمقتــدى الصــدر، علــى ســبيل املثــال، أعطــى صــورة عــن نفســه 
كمحامــي العراقيــن احملرومــن مــن خــالل االســتفادة مــن إرث والــده وشــبكاته 
االجتماعيــة والدينيــة. أنشــأ الصــدر حركــة تتعــدى جمــرد امليليشــيا البســيطة،  وبــداًل 
مــن ذلــك، يُنظــر إليــه علــى أنــه ميثــل الطبقــة الدنيــا الشــيعية.17 علــى هــذا األســاس، 
فــاز بأكثريــة املقاعــد الرملانيــة يف االنتخابــات العراقيــة يف 12 أيار/مايــو 2018، 
حيــث حشــد قواعــده االنتخابيــة بشــكل رئيســي يف بغــداد واحملافظــات الشــيعية 
يف جنــوب العــراق. وعلــى حنــو مشــابه، ويف املناطــق الســنّية يف األنبــار ونينــوى، 
هــذه  إىل  ُيشــار  القبليــة.  اهليكليــات  يف  الســنّية  املســلحة  اجملموعــات  تتجــّذر 
اجملموعات الي تعمل بشــكل أساســي حتت راية احلشــد الشــعي، باســم »حشــد 
العشــائر«، وتتلقى الدعم من زعماء القبائل الســنية احمللين مثل احملافظ الســابق 
أثيــل النجيفــي.18 وعبــارة »وحــدة احلشــد الشــعي« حبــد ذاهتــا هــي مظلــة لعــدد 
ال حيصــى مــن امليليشــيات املعــرف هبــا مــن الدولــة. وتتألــف مــن أكثــر مــن 60 
جمموعــة شــبه عســكرية خمتلفــة يصــل عــدد مقاتليهــا إىل حــوايل 140,000. ويف 
حــن أن غالبيتهــا مــن الشــيعة، لكــن هــذه اجملموعــات تضــم وحــدات مــن خمتلــف 
اجلماعــات العرقيــة - الطائفيــة الــي هــي قــوات أمنيــة حمليــة صغــرة مثــل الركمــان 
والســنة واليزيديــن. والتمييــز املهــم اآلخــر بينهــا هــي أهنــا ليســت مجيعهــا مدعومــة 
مــن إيــران، حــى ضمــن الوحــدات الشــيعية. ختتلــف هــذه اجملموعــات مــن حيــث 
تارخيهــا وتطورهــا وأهدافهــا، ممــا جيعــل مــن الضــروري عــدم اخللــط بينهــا وبــن 

16   القرعــاوي، حــارث حســن: »العالقات الطائفية والصراع االجتماعي-السياسي في العراق. التحوالت السياسية واالجتماعية في 
العالم العربي«، حتليــل  العــدد 200 )علــى اإلنرنــت( ، أيلول/ســبتمر .2013

17   عــالء الديــن، رانــج: »هل يمكن أن يكون مقتدى الصدر أفضل أمل للعراق وللمنطقة؟ الجغرافيا السياسية الجديدة للشرق 
األوسط«، بروكينغــز ، مركــز )علــى اإلنرنــت( ، آب/أغســطس .2017

18      غاســتون، إيريــكا: »القوات العشائرية السنية«، املعهــد العاملــي للسياســات العامــة، تقريــر )علــى اإلنرنــت( ، آب/أغســطس 
2017.

https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_200_2013_0.pdf
https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_200_2013_0.pdf
https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_200_2013_0.pdf
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/08/21/could-muqtada-al-sadr-be-the-best-hope-for-iraq-and-the-region/
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/08/21/could-muqtada-al-sadr-be-the-best-hope-for-iraq-and-the-region/
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/08/21/could-muqtada-al-sadr-be-the-best-hope-for-iraq-and-the-region/
http://www.gppi.net/publications/sunni-tribal-forces/?L=0%2525252527%2525252522
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راّصــة.19
ُ
الكتلــة املتجانســة وامل

ســاهم دور اجملموعــات املســلحة يف هزميــة داعــش يف تعزيــز شــعبيتها، وغالبــاً مبــا 
يتجــاوز احلــدود العرقيــة والطائفيــة. ففــي املناطــق الســنية مثــل املوصــل واألنبــار، 
حتظــى العديــد مــن وحــدات احلشــد الشــعي باالحــرام والتقديــر لدورهــا يف حتريــر 
املناطــق. وفقــا للمعهــد الدميقراطــي الوطــي، حصلــت وحــدات احلشــد الشــعي 
علــى تأييــد غــر مســبوق بلــغ نســبة 74٪ يف مجيــع أحنــاء العــراق، مبــا يف ذلــك 
أظهــر  الســنة.  مــن  وغالبيتهــا  العــراق،  مــن  الغربيــة  األجــزاء  يف   ٪60 موافقــة 
االســتطالع أن النــاس أصبحــوا بشــكل متزايــد أقــل قلقــا بشــأن األمــن، يف حــن 
أن شــعبية شــخصيات مثــل مقتــدى الصــدر وهــادي العامــري، زعيــم منظمــة بــدر، 

ترتفــع بشــكل كبــر،20 كمــا أظهــرت نتائــج االنتخابــات.

احلكم البديل للجماعات املسلحة غري احلكومية
جيــب عــدم اخللــط بــن احلكــم البديــل يف العــراق اليــوم ومجاعــات مثــل حــزب 
هللا يف لبنــان أو القــوات املســلحة الثوريــة يف كولومبيــا. فالطريقــة الــي تطــورت 
هبــا اجلماعــات املســلحة يف العــراق خمتلفــة وخاصــة جــداً بســياق معــن - فهــي 
ليســت مثلهــا واســعة النطــاق مــن حيــث الظهــور والعمــق. واملنافســة الطائفيــة 
بــن اجملموعــات املختلفــة ال تســمح باحتــكار الدعــم العــام. 21ففــي البصــرة، علــى 
ســبيل املثــال، هنــاك منظمــة بــدر واحلركــة الصدريــة، ومهــا تتنافســان للحصــول 
علــى الدعــم يف أوســاط الســكان الشــيعة احملليــن. يف هنايــة املطــاف، كان الركيــز 

19   فنر احلداد: »فهم الحشد الشعبي العراقي”. الدولة والسلطة في عراق ما بعد 2014«، مؤسسة القرن، تقرير )على اإلنرنت(، 
آذار/مارس .2018

20   املعهد الدميقراطي الوطي: »تحسين األمن يفتح باب التعاون، مارس - أبريل 2017 نتائج المسح«، حزيران/يونيو .2017
21   آيزنشتات، مايكل؛ نايتس مايكل: »أحزاب الله مصغرة ، حراس الثورة ، ومستقبل وكالء إيران المسلحين في العراق«، حرب 

الصخــور )علــى اإلنرنــت(، أيار/مايــو .2017

https://tcf.org/content/report/understanding-iraqs-hashd-al-shabi/
https://tcf.org/content/report/understanding-iraqs-hashd-al-shabi/
https://www.ndi.org/publications/improved-security-provides-opening-cooperation-iraq-march-april-2017-survey-findings
https://www.ndi.org/publications/improved-security-provides-opening-cooperation-iraq-march-april-2017-survey-findings
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األساســي ملعظــم اجلماعــات املســلحة منــذ عــام 2014 علــى حماربــة داعــش. 
عــدا ذلــك، تشــارك اجلماعــات املســلحة يف العــراق يف أشــكال معينــة مــن احلكــم 
البديــل، الــذي ســيؤثر علــى عمليــة إعــادة إعمــار العــراق يف الســنوات القادمــة.

تقدمي اخلدمات

شــاركت اجلماعات املســلحة يف العراق على نطاق واســع يف أشــكال من احلكم 
البديــل، وبالتحديــد إنشــاء شــبكات املســاعدة االجتماعيــة غــر الرمسيــة. ســلطت 
تقاريــر مــن العــام 2008 الضــوء علــى هــذه الديناميكيــة، معلنــة أن امليليشــيات 
يف ذلــك الوقــت كانــت متــارس »شــبه احتــكار يف تقــدمي املســاعدات الواســعة 
النطــاق يف العــراق«،22 وكانــت تكمــل إعانــات نظــام التوزيــع العــام، وتســاعد يف 
إســكان املهجريــن والنازحــن، وتتعامــل مــع األمــور القانونيــة ومتــأ الثغــرات يف 
اخلدمــات الــي خلفتهــا احلكومــة املركزيــة املنهــارة. كان هنــاك تأثــر ســبي واضــح 
بــن تقــدمي اخلدمــات والتجنيــد خــالل تلــك الفــرة، ممــا مهــد الطريــق لوضــع مماثــل 
يف املســتقبل. عندمــا ســقط النظــام البعثــي عــام 2003، ســقطت معــه بقايــا 
عقــده االجتماعــي وأجهزتــه األمنيــة العفنــة - وعندمــا اســتقر الغبــار، مل تكــن 
هنــاك هيــاكل قائمــة للســقوط عليهــا - وال شــبكات أمــان.23 ويف هــذا الســياق 
مــن التقلــب وعــدم اليقــن، أصبحــت اجلماعــات املســلحة يف العــراق هيئــات 

احلكــم البديلــة.

يؤكــد العاملــون احملليــون يف املنظمــات غــر احلكوميــة يف املوصــل أن اجلماعــات 
املســلحة، وخاصــة مجاعــات احلشــد الشــعي يف النجــف، حتــاول اســتخدام الغــذاء 
22   روزن، نــر؛ يونــس، كريســتيل: »مستأصل الحذور وغير مستقر«، منظمــة الالجئــن الدوليــة )علــى اإلنرنــت(، نيســان/أبريل 

2008.
23    بــري كامــاك، دوّن، ميشــال )وغرهــم(: »الكسور العربية: المواطنون، الدول، والعقود االجتماعية«، مؤسســة كارنيغــي للســالم 

الــدويل )علــى اإلنرنــت(، كانــون األول/ديســمر .2016

http://www.aina.org/reports/uaumuhnii.pdf
http://www.aina.org/reports/uaumuhnii.pdf
http://carnegieendowment.org/2017/02/01/arab-fractures-citizens-states-and-social-contracts-pub-66612
http://carnegieendowment.org/2017/02/01/arab-fractures-citizens-states-and-social-contracts-pub-66612
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واملســاعدات للتأثــر علــى الــرأي العــام وزيــادة شــعبيتها.24 ويف مــدن أخــرى حمــررة 
مثــل الفلوجــة، تُعــرف مجاعــات احلشــد الشــعي، مثــل عصائــب أهــل احلــق، بأهنــا 
اخلدمــات  تقــدمي  املســلحة  اجلماعــات  تســتخدم  إنســانية.  مســاعدات  تقــدم 
للحصــول علــى قبــول الســكان ودعمهــم وإخالصهــم. إهنــا، إذن، اســراتيجية 
سياســية للحشــد الشــعي، قبــول أجنــدة سياســية أوســع نطاقــاً مــع خلــق التبعيــة 
واجتــذاب االتبــاع اجلــدد.25 تــأيت اجملموعــات املســلحة لتتــوىل تشــغيل مؤسســات 
اخلدمــات أو البنيــة التحتيــة ولكســب املــال مــن مــا يعتــر، مــن الناحيــة النظريــة، 
ســلعة عامــة. يشــتكي الســكان احملليــون يف املوصــل مــن أن اجلماعــات املســلحة 
تُنشــئ بشــكل متزايد خدمات غر رمسية بســبب نقص خدمات الدولة. وتدعي 
اجلماعــات  مــن  لوازمهــا  تشــري  مــا  غالبــاً  أهنــا  املدينــة  يف  الصحيــة  العيــادات 
املســلحة، الــي تقــوم، كوســيلة جلــي األربــاح، بســرقة معداهتــا وإعــادة بيعهــا.26 ومــع 
غيــاب الدولــة عــن جهــود إعــادة اإلعمــار احملليــة، فــإن ســكان املوصــل، كمــا هــو 
احلــال يف العديــد مــن املــدن العراقيــة األخــرى، ُيركــون حتــت رمحــة هــذه اجلماعــات 

الــي تتــوىل بشــكل متزايــد تشــغيل شــبكات تقــدمي اخلدمــات.

ميليشــيا الصدر هي اجلماعة املســلحة الي لديها شــبكة املســاعدات االجتماعية 
األكثــر تنظيمــاً، وال ســيما يف مدينــة الصــدر والبصــرة. علــى الرغــم مــن أن تقدميهــا 
للخدمــات قــد تضــاءل يف الســنوات األخــرة أثنــاء القتــال ضــد داعــش، لكنهــا 
تتمتــع بتاريــخ طويــل يف تقــدمي املســاعدات االجتماعيــة يف العــراق. ســيطر جيــش 
املهــدي التابــع للصــدر علــى حمطــات الوقــود وســوق مجيلــة يف بغــداد وســوق 

24   مقابلة الكاتبة مع عبد هللا زين العابدين، »تطوع معنا«، تشرين الثاين/نوفمر .2017
25    غرينكوتش، أليكسوس ج.: »الشؤون االجتماعية كسالح حرب: كيف تستخدم اجلماعات العنيفة غر احلكومية اخلدمات 

االجتماعية ملهامجة الدولة«، يف دراسات يف الصراع واإلرهاب، اجمللد 31، العدد 4، الصفحات 350-370، نيسان/ابريل 
.2008

26   مقابلة الكاتبة مع ماثيو شفايتزر، باحث يف مركز التعليم من أجل السالم يف العراق(EPIC) ، تشرين الثاين/نوفمر .2017
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اســطوانات غــاز الروبــان، مــا مســح لــه بإمــالء شــروط الوصــول إليهــا واألســعار.27 
جيــش  أقــام   ،2004 عــام  يف  الصــدر  مدينــة  علــى  الســيطرة  وبعــد  وكذلــك، 
املهــدي مؤسســاته اخلاصــة وســيطر علــى مراكــز الشــرطة واملستشــفيات وأنشــأ 
بنــوك الغــذاء وحمكمــة قضائيــة للتعامــل مــع النزاعــات القانونيــة. وعمــل علــى توفــر 
كل مــا كان يفــرض أن تقدمــه الدولــة، مبــا يف ذلــك توفــر األمــن وفــرص العمــل 
وإعــادة اســكان املهجريــن والنازحــن وتقــدمي الرعايــة الطبيــة واملســاعدة املاديــة 
مثــل البطانيــات واملالبــس.28 ويف عــام 2008، أنشــأ الصــدر »مُمهــدون«، الفــرع 
اجلديــد حلركتــه الــذي يركــز علــى تقــدمي اخلدمــات مثــل مجــع النفايــات واملشــاريع 
اجملتمعيــة يف بغــداد واجلنــوب والــي أعــاد تكليــف معظمهــا إىل جيــش املهــدي.

ينظــر البعــض إىل هــذا النــوع مــن تقــدمي اخلدمــات كتدبــر »لوقــف الفجــوة« 
وليــس بدايــة أنظمــة للشــؤون  االجتماعيــة ذات هيكليــة تنظيميــة موازيــة للدولــة 
أن  احتمــال  هنــاك  ذلــك،  ومــع  التنظيميــة.29  والقــدرة  التمويــل  نقــص  بســبب 
تصبــح اجلماعــات املســلحة أكثــر مشــاركة يف تقــدمي اخلدمــات، ال ســيما بعــد 
االنتخابــات. كانــت حكومــة الظــل التابعــة للصــدر مبثابــة مــزود خدمــات فعــال 
يف مدينــة الصــدر ألكثــر مــن عقــد مــن الزمــن. ويبقــى علينــا االنتظــار لكــي نــرى 
كيف ســتؤثر الســلطة السياســية املكتســبة حديثاً للصدر يف الرملان العراقي على 

العالقــة بــن توفــر األمــن واجملموعــات املســلحة يف الســنوات املقبلــة.

27    وليامز، فيل: »اجلهات الفاعلة العنيفة غر احلكومية واألمن الوطي والدويل«، شبكات  العالقات الدولية واألمن )على 
اإلنرنت(، أث زوريخ، .2008

28    توربر، تشيس: »امليليشيات كحركات اجتماعية سياسية: الدروس من اجلماعات الشيعية املسلحة يف العراق«، يف احلروب 
الصغرة والتمردات، اجمللد 25، رقم 5-6، الصفحات 900-923، تشرين االول/أكتوبر 2014.

29   مقابلة املؤلف مع اندراس درزي – هورفاث، املعهد العاملي للسياسات العامة، كانون األول/ديسمر .2017
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نزعة السيطرة على األرض واحتكار القوة

يف أجــزاء مــن العــراق، تتنافــس املنظمــات  املســلحة غــر احلكوميــة مــع أجهــزة 
العراقيــة  املســلحة  القــوات  حيــث كانــت  اجلنــوب،  األمــن. ويف  لتوفــر  الدولــة 
غائبــة تقريبــاً بعــد انتشــارها حملاربــة داعــش يف وســط ومشــال غــريب البــالد، تولــت 
امليليشــيات والعصابــات والقبائــل الســيطرة غــر الرمسيــة علــى املــدن واحملافظــات. 
العراقيــة مثــل  األمــن  لقــوات  الرمسيــة  الســيطرة  حتــت  احملــّررة  املناطــق  بعــض  ويف 
حمافظــي ديــاال وصــالح الديــن وأجــزاء مــن كركــوك ونينــوى، تنعــم جمموعــات 

مثــل وحــدات احلشــد الشــعي حبريــة احلركــة والعمــل.30

تعتــر البصــرة مثــااًل ممتــازاً علــى كيفيــة مســامهة بيئــة مــا بعــد 2003، وكذلــك 
حماربــة داعــش، يف ظهــور اجلماعــات املســلحة غــر احلكوميــة. دفــع ســقوط صــدام 
واالحتــالل الريطــاين الحقــاً للمدينــة مقاتلــي املعارضــة الشــيعية املنفيــن والقبائــل 
والشــباب الســاخطن املدعومــن مــن مقتــدى الصــدر إىل مــلء الفــراغ األمــي. 
وعلــى الرغــم مــن أن جيــش املهــدي قــد احنــل منــذ ذلــك الوقــت وفقــد معظــم 
ســيطرته يف البصــرة، ال تــزال املدينــة تعــاين مــن تدخــالت قبليــة وشــبه مافياويــة. 
بقــي  داعــش،  حملاربــة  العراقيــة  األمــن  قــوات  عناصــر  معظــم  غــادرت  عندمــا 
8,000 جنــدي و500 ضابــط شــرطة يف املدينــة، ممــا وفــر فرصــة مثاليــة الزدهــار 
اإلجراميــة  العصابــات  رئيســي  وبشــكل  احلكوميــة،  غــر  املســلحة  اجملموعــات 
والقبائــل، وبعضهــا علــى صلــة بوحــدات احلشــد الشــعي. حكــم القانــون غــر 
موجود تقريباً يف املنطقة: فعمليات السطو املسلح، وحروب النفوذ بن القبائل، 
والتفجــرات الــي هتــدف إىل التخويــف واالبتــزاز حتــدث دائمــاً.31 ولكوهنــا مركــز 

30   ديرزي هورفاث ، أندراس ؛ غاستون، إيريكا: تقرير »من هي هذه القوات: وقائع سريعة عن القوات المحلية والقوات الخاضعة 
لسيطرة الدولة«،  املعهد العاملي للسياســات العامة )على اإلنرنت( ، آب/أغســطس .2017

31    خدمات يوتيكا ريسك : »داخل السياسة العراقية«، العدد 171 ، شباط/فراير .2017

http://www.gppi.net/publications/quick-facts-about-local-and-sub-state-forces/?L=0%2525252527%2525252522#c2184
http://www.gppi.net/publications/quick-facts-about-local-and-sub-state-forces/?L=0%2525252527%2525252522#c2184
http://www.gppi.net/publications/quick-facts-about-local-and-sub-state-forces/?L=0%2525252527%2525252522#c2184
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جتــارة املخــدرات يف العــراق، تنتشــر اجلرائــم البســيطة واحلــزازات القبليــة يف البصــرة. 
يُطلــب مــن النــاس يف املدينــة دفــع رســوم لتوفــر احلمايــة واالتصــال بالقبائــل فيمــا 
يتعلــق مبســائل العدالــة. عــالوة علــى ذلــك، تنظــم هــذه القبائــل الوصــول إىل املينــاء 
باإلضافــة إىل تلــزمي العقــود احلكوميــة املتعلقــة بالنفــط والكهربــاء.32 بعــد انتهــاء 
القتــال ضــد داعــش، مــن املفــرض أن يعــود املقاتلــون الشــباب يف وحــدات احلشــد 
الشــعي إىل املدينــة. ومــع وضعهــم القانــوين اجلديــد ونفوذهــم السياســي، مــن 
احملتمــل أن تــزداد قــوة هــذه امليليشــيات الســابقة الــي حتولــت إىل جمموعــات شــبه 

عســكرية معــرف هبــا مــن الدولــة. 

تعمــل قــوات احلشــد الشــعي يف العديــد مــن املناطــق الســنية احملــررة مثــل قرقــوش 
وتكريــت، أو حــى املوصــل - علــى الرغــم مــن ادعــاءات عــدم وجودهــم يف 
املدينــة.33 متكنــت منظمــة بــدر مــن الوصــول إىل قنــوات احلكــم الرمسيــة يف ديــاىل 
مــن خــالل احملافــظ املثــى التميمــي الــذي هــو عضــو يف هــذه املنظمــة.34 مــن 
الناحيــة الفنيــة، قــوات احلشــد الشــعي ليســوا ميليشــيات، لكــن أصوهلــم وطبيعتهــم 
جتعــل مــن غــر املمكــن التنبــؤ بتصرفاهتــم وال ميكــن الســيطرة عليهــم: فتحوهلــم إىل 
قوات معرف هبا شرعاً من الدولة مل يرجم إىل خضوعهم لسيطرة الدولة. وقد 
ترمجــت الطبيعــة احملليــة والقبليــة جلماعــات احلشــد الســنية واليزيديــة والركمانيــة 
إىل فصائــل تتبــع قــادة معينــن، وال تتبــع دائمــاً أوامــر الدولــة مثــل حــرس نينــوى 
الشــعي،  احلشــد  يف  دجمهــم  مــن  الرغــم  علــى  النجيفــي.  أثيــل  يرأســهم  الذيــن 
لكــن النجيفــي وحرســه حتــدوا أحيانــاً أوامــر بغــداد كمــا كان واضحــاً يف متــوز/

32   شــفايتزر، ماثيــو: »مستقبل البصرة المهمل«، مركــز التعليــم مــن أجــل الســالم يف العــراق )علــى اإلنرنــت( ، أيلــول / ســبتمر 
2017.

33   ديرزي هورفاث ، أندراس ؛ غاستون ، إيريكا: »العراق بعد داعش: تحليل لقوات األمن المحلية والمختلطة والخاضعة لسيطرة 
الدولة«، املعهد العاملي للسياســات العامة )على اإلنرنت(، آب/أغســطس .2017

34   شتاينرغ، غيدو: »منظمة بدر«، املعهد األملاين للشؤون الدولية واألمنية، )تعليق املعهد على اإلنرنت(، متوز/يوليو .2017

https://www.epic-usa.org/basra-future/
http://www.gppi.net/publications/iraq-after-isil-an-analysis-of-local-regional-and-sub-state-security-forces/
http://www.gppi.net/publications/iraq-after-isil-an-analysis-of-local-regional-and-sub-state-security-forces/
http://www.gppi.net/publications/iraq-after-isil-an-analysis-of-local-regional-and-sub-state-security-forces/
https://www.swp-berlin.org/en/publication/the-badr-organization-irans-instrument-in-iraq/
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يوليــو 2017، عندمــا اشــتبكت وحــدات احلشــد الشــعي مــع حــرس نينــوى يف 
املوصــل.35 يف كانــون الثــاين/ ينايــر 2017، أصــدرت الدولــة مذكــرة توقيــف حبــق 
النجيفــي بعــد إعالنــه أن حــرس نينــوى سيســتويل علــى أمــن املدينــة. ويف مثــال 
آخــر، تتعــرض باســتمرار قوافــل املســاعدات يف األنبــار ونينــوى للتوقيــف ويطلــب 
منهــا دفــع رســوم أو ُتســرق كميــات صغــرة مــن محولتهــا مــن قبــل خمتلــف الفصائــل 
املســلحة. وقــد أقامــوا نقــاط تفتيــش غــر قانونيــة للتدقيــق باألمســاء الســنية وحــى 
ســامهوا باختفــاء واغتيــال النــاس دون اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة املناســبة.36 تنعــم 
اجلماعــات املســلحة غــر احلكوميــة يف األراضــي احملــررة بقــدر غــر مســموح بــه 
مــن احلريــة، وتتصــرف يف بعــض األحيــان ضــد أوامــر الدولــة، وبالتــايل تضعــف 

ســيطرة الدولــة.

واســتناداً إىل بغــداد، فــإن احلشــد الشــعي غــر موجــود يف املوصــل الــي تســيطر 
عليهــا القــوات احلكوميــة رمسيــاً. ولكــن احلقيقــة تبــدو خمتلفــة: تقــدر قــوات األمــن 
يف نينــوى أن 30-40 جمموعــة مســلحة كانــت تعمــل يف املدينــة يف أوائــل عــام 
37،2017 ومن احملتمل ان يكون عددها قد ارتفع. والعديد من هذه اجملموعات 
هــي إمــا فصائــل مــن احلشــد الشــعي أو قــوات قبليــة حمليــة ذات أصــول طائفيــة 
خمتلفــة وتشــمل بعــض اجلماعــات املعــروف أهنــا موجــودة يف املدينــة حاليــاً: حــرس 
نينــوى، حشــد الشــبك، قــوات بــدر وكتائــب حــزب هللا، وغرهــا مــن العصابــات 
اخلدمــات  وتقــدمي  التفتيــش،  ونقــاط  الســرقات،  حجمــاً.38  األصغــر  اإلجراميــة 
بشــكل غــر رمســي، وأعــالم بــدر وكتائــب حــزب هللا يف مجيــع أحنــاء املدينــة كلهــا 
35   علــي ، ســنغر: »اندالع القتال بين القوات العراقية في الموصل، واإلصابات المبلغ عنها«، كردســتان 24 )علــى اإلنرنــت(، 

21 متوز/يوليــو .2017
36   مقابلة الكاتبة مع أرندت فريتش، رئيس البعثة ملنظمة إعادة اإلعمار واإلغاثة الدولية (RRI) ، تشرين الثاين/نوفمر .2017

37   شــفايتزر ، ماثيــو:  »تحديات السالم في عراق ما بعد داعش«، املرصــد العاملــي ملعهــد IPI )علــى اإلنرنــت(، حزيران/يونيــو 
2017.

38   غاستون ، إيريكا: »تقرير الموصل«، املعهد العاملي للسياسات العامة )على اإلنرنت(، آب/أغسطس .2017

http://www.kurdistan24.net/en/news/3302e9cd-4981-46e9-9e41-2b4fa24d6cd3
http://www.kurdistan24.net/en/news/3302e9cd-4981-46e9-9e41-2b4fa24d6cd3
https://theglobalobservatory.org/2017/06/isis-iraq-mosul-security-forces/
https://theglobalobservatory.org/2017/06/isis-iraq-mosul-security-forces/
http://www.gppi.net/publications/iraq-after-isil-mosul/?L=0%25252527%25252522
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تســلط الضــوء علــى مقــدار حريــة العمــل الــي تتمتــع هبــا هــذه اجلماعــات يف 
املوصــل. يتضــح غيــاب وجــود الدولــة إىل حــد كبــر عندمــا يتعلــق األمــر بإجــراءات 
التعامــل مــع املشــتبه بانتمائهــم إىل داعــش يف املدينــة. تســتخدم وحــدات احلشــد 
الشــعي يف املوصــل آليتهــا اخلاصــة للتدقيــق األمــي، وتعتقــل األفــراد مبوجــب قائمــة 
غر رمسية. هذه االعتقاالت ليســت مســموحة من الدولة، وتضطر قوات األمن 
النظاميــة أن هتاجــم مجاعــات احلشــد لتحريــر املعتقلــن.39 وعلــى الرغــم مــن أن 
احلكومــة كانــت تنجــح يف حتريرهــم، غــر أن قــدرة احلشــد الشــعي علــى االعتقــال 

واالحتجــاز تظهــر ســيطرة احلكومــة الضعيفــة عليهــم.

ويف حــن أن بعــض اجملموعــات املســلحة غــر احلكوميــة قــد أعلنــت عــن نيتهــا 
الفصائــل  عناصــر  ظهــور  اســتمرار  لكــن  واألراضــي،  الثقيلــة  األســلحة  بتســليم 
املســلحة ســيؤدي علــى األرجــح إىل اســتمرار وجــود اجلماعــات املســلحة غــر 
احلكوميــة مــع احلــد األدىن مــن الرقابــة. يتضــح ذلــك مــن خــالل اإلعــالن اخلــاص 
حلركة حزب هللا بتسليم »األسلحة الثقيلة« فقط، وليس مجيع األسلحة. وأعلن 
الصــدر أن ســرايا الســالم التابعــة لــه، الــي خلفــت جيــش املهــدي، ستســتمر يف 
احملافظــة علــى األمــن يف املرقــد املقــدس يف ســامراء.40 ورداً علــى هــذه اجلماعــات 
املســلحة غــر احلكوميــة األكــر حجمــاً، شــّكل الســكان يف املوصــل ميليشــيات 
صغــرة يف األحيــاء ملواجهــة التأثــر اخلارجــي،41 ممــا أوجــد دورة مــن اجلماعــات 
املســلحة غــر احلكوميــة الــي يــؤدي وجودهــا إىل تكاثــر انتشــارها. تظهــر رغبــة 
جمموعــات األقليــات يف فــرض أمنهــا اخلــاص وكذلــك جهــود حتقيــق االســتقرار 
يف املناطــق احملــررة إىل أن اجلماعــات املســلحة غــر احلكوميــة حمتمــل ان حتتفــظ 

39   مقابلة الكاتبة مع ماثيو شفايتزر، باحث يف مركز التعليم من أجل السالم يف العراق (EPIC) ، تشرين الثاين/نوفمر .2017
40   الدرويب، مينا: »رجل الدين الشيعي األعلى في العراق يأمر المقاتلين بنزع سالحهم بعد هزيمة داعش«، ذي  ناشيونال )على 

اإلنرنت(، 11 كانون األول/ديســمر .2017
41   شفايتزر، ماثيو:»تحديات السالم في عراق ما بعد داعش«، املرصد العاملي ملعهد IPI )على اإلنرنت(، حزيران/يونيو 

.2017

https://theglobalobservatory.org/2017/06/isis-iraq-mosul-security-forces/
https://theglobalobservatory.org/2017/06/isis-iraq-mosul-security-forces/
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بســلطتها يف املناطــق الــي تعمــل ضمنهــا يف املســتقبل القريــب.42

املشاركة السياسية

مــن األحــداث الفريــدة جــداً، ولكنهــا حتصــل علــى نطــاق واســع يف العــراق، تســلل 
اجملموعــات املســلحة غــر احلكوميــة إىل عــامل السياســة أو املشــاركة غــر الرمسيــة 
فيــه. فاحلكــم البديــل الــذي يفهــم عمومــاً انــه منفصــل ومســتقل عــن الدولــة، هــو 
أكثــر تعقيــداً يف العــراق. فبــداًل مــن تطويــر أنظمــة حكــم موازيــة، تســللت العديــد 
مــن اجلماعــات املســلحة غــر احلكوميــة إىل الــوزارات وســيطرت عليهــا، ممــا ســاهم 
يف تقويــض ســلطة الدولــة. بعــد عــام 2006، فــاز الصدريــون مبقاعــد يف جملــس 
علــى  التأثــر  وكذلــك  املــوارد  إىل  للوصــول  أكــر  قــدرة  منحتهــم  الــي  النــواب، 
الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة األخــرى. واليــوم، وزيــر الداخليــة قاســم الفراجــي 
هــو عضــو بــارز يف منظمــة بــدر وأصبحــت مراكــز الشــرطة مليئــة بأعضــاء منظمــة 
بــدر بــداًل مــن العناصــر الــي ترتــدي زي الشــرطة.43 وتواجــه املؤسســات السياســية 
احملليــة يف البصــرة حتديــاً مماثــاًل ألن مجيــع املكاتــب احلكوميــة تقريبــاً »خاضعــة 

لســيطرة األحــزاب السياســية التابعــة، بطريقــة أو أخــرى، للحشــد الشــعي«.44

بعــد انتهــاء احلــرب العســكرية علــى داعــش وســعي اجلماعــات املســلحة غــر 
أولوياهتــا إىل  َســتحّول هــذه اجلماعــات  نفوذهــا،  احلكوميــة إىل احملافظــة علــى 
األرجــح  املســؤولن، وعلــى  عــدد  يــزداد  أن  احملتمــل  ومــن  السياســية.  املشــاركة 
الــوزراء، الذيــن هلــم عالقــات مــع اجلماعــات املســلحة غــر احلكوميــة يف عــام 
2018، بعــد فــوز حتالــف فتــح اهلــادي العامــري، زعيــم منظمــة بــدر، بـــ 47 
قبــل  مقعــداً يف االنتخابــات الرملانيــة الــي جــرت يف 12 أيار/مايــو 2018. 

42   مقابلة الكاتبة مع كاثي أوتن، الصحافية الي تعمل يف كردستان العراق، كانون األول/ديسمر .2017
43   شتاينرغ، غيدو: »منظمة بدر«، املعهد األملاين للشؤون الدولية واألمنية، تعليق املعهد )على اإلنرنت(، متوز/يوليو .2017

44   مقابلة الكاتبة مع فاطمة البهاديل، مجعية الفردوس، البصرة، كانون األول/ديسمر .2017

https://www.swp-berlin.org/en/publication/the-badr-organization-irans-instrument-in-iraq/
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إىل  حتولــت  ميليشــيا  أول  احلــق، وهــي  أهــل  عصائــب  االنتخابــات، حصلــت 
حــزب سياســي، علــى ترخيــص للمشــاركة يف العمليــة السياســية. وتبعــت ذلــك 
موجــة مــن االســتقاالت يف صفــوف قــادة احلشــد الشــعي وقيــام فصائــل احلشــد 
الشــعي بتســليم أســلحتها إىل الدولة )بدر، العصائب، والصدرين( بنيَّة واضحة 
كانــت املشــاركة يف العمليــة السياســية. ويشــكل إنشــاء ائتــالف الفتــح، الكتلــة 
السياســية املؤلفــة مــن مجاعــات مواليــة إليــران مثــل منظمــة بــدر، عصائــب أهــل 
احلــق، اجمللــس األعلــى اإلســالمي يف العــراق، ســرايا اخلراســاين، حركــة النجبــاء، 
كتائــب حــزب هللا وكتائــب جنــد اإلمــام، داللــة واضحــة علــى اخنــراط اجلماعــات 

املســلحة غــر احلكوميــة يف العمــل السياســي.

لقــد أدى تســييس اجلماعــات املســلحة غــر احلكوميــة إىل إثــارة جــدل مــن املتوقــع 
أن يســتمر ألن قــادة هــذه امليليشــيات الســابقة واحلشــد الشــعي ســيحتفظون 
بشــكل شــبه مؤكــد بالســيطرة غــر املباشــرة للجماعــات املســلحة الــي صعــدوا 
معهــا إىل الســلطة. هنــاك احتمــال كبــر بــأن تنجــح هــذه اجلماعــات املســلحة يف 
االســتيالء علــى العمليــة السياســية والســيطرة علــى وزارات مهمــة وعلــى األمــوال 
لفــرض  قليلــة  آليــات  هنــاك  ســيكون  احلكومــة،  دخوهلــا  مبجــرد  إذ  احلكوميــة. 

الضوابــط والتوازنــات علــى هــذه الفصائــل املســلحة.

العالقــة بــن اجلماعــات املســلحة غــري احلكوميــة، واحلكــم البديــل، 
والتنمية املســتدامة

من خالل استخدامها احلكم البديل كوسيلة لتغير ميزان القوى وزيادة سيطرهتا 
علــى الســكان واألراضــي، أجــرت اجلماعــات املســلحة غــر احلكوميــة تسييســاً 
قويــاً للمســائل املتعلقــة باألراضــي واألمــن واحلصــول علــى الضروريــات األساســية. 
ويف حــن أهنــا ال حتــل حمــل الدولــة بالكامــل، إال أهنــا تتحداهــا وتضعفهــا وتزيــد 
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مــن انقســامها. حــى يومنــا هــذا، أتبعــت هــذه اجلماعــات معظــم أوامــر العبــادي، 
لكــن ســيطرة احلكومــة عليهــا حمــدودة للغايــة يف الواقــع. ولزيــادة درجــة تعقيــد 
تأثرهــا احملتمــل علــى إعــادة اإلعمــار، تتنافــس هــذه اجلماعــات اآلن للوصــول 
إىل أعلــى شــكل مــن أشــكال الســلطة يف البــالد: التمثيــل السياســي. وبالتــايل، 
مــن الضــروري دراســة تأثرهــا احملتمــل علــى العناصــر الــي تتوقــف عليهــا التنميــة 
املســتدامة، وهــي الســالم والتحســينات االجتماعيــة واالقتصاديــة وقــدرة الدولــة.

تأثر اخلدمات الي تقدمها اجلماعات املسلحة غر احلكومية على السالم

ال شــك أن اجلماعــات املســلحة غــر احلكوميــة هــي ســبب لعــدم االســتقرار يف 
العــراق. ولديهــا تاريــخ مــن العنــف ضــد اجلماعــات املســلحة األخــرى والســكان 
املدنيــن. بعــد الغــزو األمركــي، ارتكبــت امليليشــيات أســوأ أعمــال العنــف والقتــل 
الطائفيــة، ال ســيما جيــش املهــدي التابــع للصــدر، الــذي قــام منــذ ذلــك احلــن 
بتغيــر امســه إىل ســرايا الســالم.45 ومــع ذلــك، فــإن إرث ماضيهــم العنيــف ال يــزال 
يالحقهــم. وبينمــا تقــوم اجلماعــات املســلحة غــر احلكوميــة بتقــدمي اخلدمــات 
جملتمعــات معينــة ومحايتهــا، غــر أهنــا حتتــاج إىل املطالبــة باألراضــي والتمويــل للقيــام 
بذلــك. وقــد تســببت الســيطرة علــى األراضــي الــي حصلــت عليهــا اجلماعــات 
املســلحة وحافظت عليها بالقوة يف الكثر من النزاعات. تشــمل األمثلة األخرة 
الكرديــة  القــوات  بــن  الديــن(  صــالح  توزخورماتــو )حمافظــة  منطقــة  يف  القتــال 
والركمانيــة املدعومــة مــن قــوات احلشــد الشــعي، والقتــال بــن لــواء حشــد الثالثــن 
)الشبك مع روابط مبنظمة بدر( ووحدات محاية نينوى يف قرقوش،46 واشتباكات 

45   كالرك، مايــكل ديفيــد. منصــور، رينــاد: »هل مقتدى الصدر جيد للعراق؟«، مركــز كارنيجــي للشــرق األوســط )علــى اإلنرنــت(، 
آذار/مــارس .2016

46   مقابلة الكاتبة مع كاثي أوتن، صحافية مقّر عملها يف كردستان العراق، كانون األول / ديسمر .2017

http://carnegie-mec.org/2016/05/02/is-muqtada-al-sadr-good-for-iraq-pub-63501
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يف املوصل يف متوز/يوليو 2017 بن حرس نينوى وفصيل من احلشد الشعي.47 
يف توزخورماتــو، أدت عمليــات خطــف وقتــل الركمــان، واالعتقــال غــر القانــوين 
للســنة، وتدمــر املنــازل واملمتلــكات إىل جعــل الســالم مســتحياًل.48 ويف املوصــل 
أيضــاً، تســببت حــاالت االختفــاء القســري ألفــراد يشــتبه بانتمائهــم إىل  داعــش 
يف انتشــار اخلــوف بــن الســكان املدنيــن، ممــا أدى إىل مواجهــات مســلحة مــع 
جهــاز مكافحــة اإلرهــاب يف العــراق.49 كانــت املواجهــات حتصــل بــن اجلماعــات 
املســلحة واجليــش العراقــي حــى قبــل إحلــاق اهلزميــة بتنظيــم داعــش، وال ســيما يف 
ســنوات 2000 بــن جيــش املهــدي واجليــش العراقــي. يف ذلــك الوقــت واليــوم، 
مــن انعــدام األمــن وتعيــق عــودة النازحــن وتؤخــر  ختلــق هــذه التوتــرات مناخــاً 

مشــاريع إعــادة اإلعمــار.

مــن املســتبعد أن تكــون هنــاك مشــاريع إعــادة إعمــار واســتثمارات يف مناطــق 
يشــكل فيهــا العنــف حدثــاً يوميــاً. فقــد ذكــر أحــد النشــطاء يف البصــرة أن العنــف 
يف املدينــة هــو نتيجــة مباشــرة للمشــاحنات القبليــة حــول الوصــول إىل الطــرق 
والغــذاء والعمــل. وأوضــح الناشــط أن امليليشــيات غــر املقيــدة، املرتبطــة بالقبائــل، 
تســمم اســتقرار املدينــة، وبالتــايل جتعــل احليــاة اليوميــة خطــرة. منــذ عــام 2015، 
مّت تســجيل 300 جرميــة خطــرة شــهريا يف البصــرة بســبب انتشــار امليليشــيات 
والعصابــات األصغــر حجمــاً يف أماكــن مثــل املوصــل والبصــرة واالبتــزاز والنهــب 
واخلطــف يف ســبيل الفديــة وهتريــب النفــط وفــرض الضرائــب علــى الســكان، وهــذه 

47   علــي، ســنغر: »اندالع القتال بين القوات العراقية في الموصل، واإلصابات المبلغ عنها«، كردســتان 24 )علــى اإلنرنــت(، 
21 متوز/يوليــو .2017

48   فــان ديــن تــورن، كريســتن: »انتظار ساعة الظهر في براري العراق«، فوريــن بوليســي، نقــاش )علــى اإلنرنــت(، شــباط/فراير 
2016.

49   مقابلة مع ماثيو شفايتزر ، باحث يف EPIC )تشرين الثاين/نوفمر 2017(

http://www.kurdistan24.net/en/news/3302e9cd-4981-46e9-9e41-2b4fa24d6cd3
http://www.kurdistan24.net/en/news/3302e9cd-4981-46e9-9e41-2b4fa24d6cd3
http://foreignpolicy.com/2016/02/22/high-noon-in-iraqs-wild-west/
http://foreignpolicy.com/2016/02/22/high-noon-in-iraqs-wild-west/
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أســاليب تســتخدمها اجلماعــات املســلحة الشــبيهة باملافيــات لتمويلهــا الــذايت.50 
تــؤدي هــذه األنشــطة إىل خلــق حالــة مــن عــدم االســتقرار واخلــوف الشــديدين، 
وشــل حركــة اجملتمعــات احملليــة وتطبيــع العنــف. ال توجــد عدالــة وال مســاءلة وال 
رقابــة، ممــا يزيــد مــن إضعــاف االســتقرار الضعيــف أصــاًل يف هــذه املناطــق. يعتمــد 
الســالم يف العــراق علــى توفــر قــدر معــن مــن حكــم القانــون الــذي مــن دونــه لــن 

يكــون اجلهــد االمنائــي فعــااًل. 

واجلانــب اآلخــر للجماعــات املســلحة الــذي يزعــزع االســتقرار هــو أهنــا يف بعــض 
احلــاالت تعمــل بالوكالــة عــن دول أخــرى أو تتلقــى الدعــم مــن قــوى خارجيــة، 
الــي تســعى إىل اســتخدامها مــن أجــل تعزيــز مصاحلهــا اخلاصــة. يف هــذا الســياق، 
غالبــاً مــا تتجلــى التوتــرات بــن القــوى اإلقليميــة كحــرب بالوكالــة يف بلــدان اخــرى. 
فالعديد من جمموعات احلشــد الشــعي األكر حجماً، مثل منظمة بدر وكتائب 
حــزب هللا، تعــود أصوهلــا إىل إيــران حيــث كان مؤسســوها منفيــن خــالل حكــم 
نظــام صــدام حســن. وهــي األفضــل جتهيــزاً وتنظيمــاً، بســبب الدعــم الــذي تتلقــاه 
من فيلق احلرس الثوري اإليراين. وقد يؤدي تشديد القبضة اإليرانية على العديد 
مــن اجلماعــات املســلحة إىل زيــادة عــدم االســتقرار يف العــراق لعــدد ال حيصــى مــن 
األســباب. أواًل، ميكــن أن يثــر اضطرابــات مدنيــة، ال ســيما يف املناطــق الســنية. 
فكلمــا ازداد تــوّرط التدخــل اإليــراين، كلمــا أصبــح اجملتمــع الشــيعي أقــوى علــى 
حســاب الســنة، أو هكذا يعتقد الســنة. ثانياً، ميكن للصدر، الذي هو معارض 
صريح للوجود اإليراين يف العراق، أن حيشــد مؤيديه مما يؤدي إىل صدامات بن 
الشــيعة. وأخــراً، يُنظــر إىل الوجــود اإليــراين يف العــراق كجــزء مــن جهــوده لتوســيع 
دائــرة نفــوذه يف املنطقــة، ممــا قــد يزيــد مــن احتمــال نشــوب نزاعــات داخليــة بــن 

50   وليامز، فيل: »المنظمات العنيفة غير الحكومية واألمن الوطني والدولي«، العالقات الدولية وشبكات األمن )على اإلنرنت(، 
 ETH زوريخ ، .2008

https://www.files.ethz.ch/isn/93880/VNSAs.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/93880/VNSAs.pdf
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اجلماعــات املؤيــدة واملناهضــة إليــران، فضــاًل عــن االشــتباك مــع اجليــوش األجنبيــة 
املتمركــزة يف العــراق، مثــل الواليــات املتحــدة.

تعــزز  ألهنــا  الســالم  إىل  تســيء  احلكوميــة  غــر  املســلحة  اجلماعــات  أن  كمــا 
تعيــق  االســتبعادية  فطبيعتهــا  الطويــل.  املــدى  علــى  االجتماعيــة  االنقســامات 
املصاحلــة أو تعمــل ضــد جمموعــات حمــددة علــى أســس عرقيــة أو طائفيــة. ويف 
حــن كان هنــاك قــدر ال بــأس بــه مــن االقتتــال الطائفــي بســبب تعــدد اجلماعــات 
املســلحة، كانت هذه اجلماعات املســبب الرئيســي للعنف الطائفي. وقد اهتمت 
مجاعــات احلشــد الشــعي حتديــداً بارتــكاب جرائــم طائفيــة ضــد الســكان الســنة 
يف املناطــق احملــررة مثــل ديــاىل واألنبــار وصــالح الديــن. ومت اإلبــالغ عــن حــاالت 
اختفــاء قســري وعمليــات قتــل انتقامــي وتعذيــب وتدمــر للمنــازل بعــد حتريــر مــدن 
مثــل الفلوجــة والرمــادي واملوصــل.51  وتــزداد االدعــاءات عــن وجــود مراكــز اعتقــال 
غــر قانونيــة واعدامــات غــر شــرعية ألعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســالمية املشــتبه 
هبــم، ممــا يثــر خوفــاً واســعاً بــن الســكان يف مشــال العــراق. وقــد أدى هــذا األمــر 
إىل اعتقاد الُســّنة بأهنم مســتهدفون ألســباب طائفية. يظهر االســتياء الناجم من 
الوجــود الظاهــر للرمــوز الشــيعية حــول املوصــل إىل مــدى هشاشــة الســالم وضآلــة 
مــا قــد يتطلبــه األمــر لعــودة املدينــة إىل العنــف.52 هــذه األنــواع مــن احلــوادث ال 
تــؤدي إال إىل تعزيــز الفجــوة االجتماعيــة الــي اصابــت البــالد يف العقــود األخــرة.

يشــكل عــدم االســتقرار، ســواء بســبب النزاعــات االقليميــة أو النفــوذ األجنــي 
أو الديناميكيــات الطائفيــة،  عقبــة ال ميكــن جتاوزهــا بوجــه الســالم، الــذي هــو 
يف حــد ذاتــه شــرط أساســي للتنميــة الدائمــة. تعتمــد قــدرة اجلماعــات املســلحة  

51   انظــر »العراق: تحويل الرؤية العمياء: تسليح وحدات التعبئة الشعبية«، منظمــة العفــو الدوليــة، )علــى اإلنرنــت(، كانــون الثــاين/
ينايــر .2017

52   مقابلة الكاتبة مع كاثي أوتن، صحافية مقّرها يف كردستان العراق، كانون األول / ديسمر .2017

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1453862017ENGLISH.PDF
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علــى ارتــكاب اعمــال العنــف اعتمــاداً كامــاًل علــى طابعهــا العســكري، ومــن غــر 
احملتمــل أن جتــرَّد مــن أســلحتها بشــكل دائــم يف املســتقبل القريــب. ففــي أماكــن 
مثــل البصــرة، وحــى تصبــح هنــاك ســيطرة حكوميــة أكــر، ســتواصل اجلماعــات 
املســلحة التنقــل حبريــة مســتخدمة العنــف للبقــاء يف الســلطة. يســتطيع لــواء حتريــر 
اجلــوالن الــذي مت إنشــاؤه حديثــا أن يزيــد مــن تقويــض جهــود الســالم، ألنــه قــد 
يقــوم حبشــد املزيــد مــن الشــبان يف جنــوب العــراق. وهنــاك بالفعــل تقاريــر تقــول 
هبــدف »حتريــر  الشــبان  حتشــد  البصــرة  يف  الشــعي  احلشــد  مــن  جمموعــات  إن 
فلســطن«.53 وعلــى الرغــم مــن أن هــذه اجلهــود قــد ال تــؤدي إىل أعمــال ملموســة 
ضــد إســرائيل إال أهنــا تكــرس الروايــات وتعــزز الشــعور النفســي باســتمرار الصــراع. 
مل ختــدم اجلماعــات املســلحة يف العــراق حــى اآلن ســوى يف تقويــة حــدود اهلويــة 
الســامة، وجتنيــد الشــبان، وزعزعــة االســتقرار يف املناطــق اهلشــة أصــاًل، وبالتــايل 

عرقلــة حتقيــق الســالم يف البــالد.

تأثــر اخلدمــات الــي تقدمهــا اجملموعــات املســلحة علــى األوضــاع االجتماعيــة 
واالقتصاديــة

املســلحة  اجلماعــات  ارتكبتهــا  الــي  االســتقرار  وعــدم  العنــف  أعمــال  أثــرت 
غــر احلكوميــة يف ســائر أحنــاء العــراق بصــورة ســلبية علــى نوعيــة احليــاة وســبل 
العيــش واألوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة للمدنيــن. فعلــى ســبيل املثــال، هتــدد 
الصراعــات املتزايــدة بــن القبائــل يف البصــرة إنتــاج النفــط – شــريان احليــاة يف 
العــراق – ألهنــم يتقاتلــون علــى األراضــي الزراعيــة واملمتلــكات، وحــى علــى العقود 
احلكوميــة. وهــذه االشــتباكات بــن اجلماعــات املســلحة هتــدد أكثــر مــن ســبل 
العيش، فهي تعرِّض االقتصاد العراقي مبجمله للخطر. أدى العنف املستمر إىل 

53   مقابلة الكاتبة مع فاطمة البهاديل، مجعية الفردوس، البصرة، كانون األول/ديسمر .2017
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تغيــر مدينــة الصــدر، ممــا أثــر وبشــدة علــى الظــروف االقتصاديــة وجعــل حصــول 
النــاس علــى دخــل مســتقر وكــرمي أمــراً مســتحياًل. ســعت اجلماعــات املســلحة مــن 
خــالل أعمــال العنــف يف ســائر أحنــاء العــراق إىل اســتهداف ســبل معيشــة النــاس، 
مثل قيام اجلماعات املســلحة بإشــعال 150 حريقاً دمر البســاتن يف مجيع أحناء 
ديــاىل يف صيــف 2017. ويعتقــد أنــه مت إشــعال هــذه احلرائــق كجــزء مــن خطــة 

أكــر لتهجــر الســكان.

لقــد أثَّــر وجــود اجلماعــات املســلحة غــر احلكوميــة أيضــاً علــى الشــركات التجاريــة 
أو  القانونيــة  غــر  التفتيــش  نقــاط  عــر  ســواء  االقتصاديــة،  والشــبكات  احملليــة 
حتصيــل اإلجيــارات أو رســوم احلمايــة أو الرشــاوى.54 يف البصــرة، ارتفعــت رســوم 
»التصريح« إىل 10,000 دوالر بعد عام 2014، وازدادت التهديدات بالطرد 
والعنــف اجلســدي، ممــا أدى إىل إفــالس العديــد مــن الشــركات.55 وباملثــل، تظاهــر 
ســائقو الشــاحنات يف حمافظــة ديــاىل ضــد االبتــزاز والتهديــد يف مينــاء ومجــارك يف 
صفــرا الــذي تســيطر عليــه امليليشــيات. ويف بيجــي، دمــرت وهنبــت امليليشــيات 
أكــر مصفــاة نفــط يف العــراق، ممــا هــدَّد القطــاع االقتصــادي الوحيــد الــذي أبقــى 
العــراق واقفــا علــى قدميــه.56 ويف مــدن مثــل املوصــل، كانــت هنــاك سلســلة مــن 
الســرقات وعمليــات النهــب الصغــرة النطــاق الــي نفذهتــا عصابــات إجراميــة مثــل 
الصحيــة  العيــادات  ان  التقاريــر  وأفــادت  احلكوميــة.  غــر  املســلحة  اجلماعــات 
ُأجــرت علــى شــراء اللــوازم الــي ســرقتها املليشــيات، ممــا أدى إىل إجهــاد القطــاع 
الصحــي غــر املوجــود تقريبــاً. كمــا أثــرت طلبــات احلصــول علــى الفديــة تأثــراً 

54   انظــر ماتيــو- كونتــوا، ســارة: »نحو االنتعاش االقتصادي واألمن الغذائي في عراق ما بعد داعش. إطار عمل للحكم خالل 
المضي ُقدمًا«، معهــد الدراســات اإلقليميــة والدوليــة، جامعــة الســليمانية، كانــون األول/ديســمر .2017

55    انظر شفايتزر، ماثيو: »مستقبل البصرة املهمل«، مركز التعليم من أجل السالم يف العراق )على اإلنرنت(، أيلول/سبتمر 
2017.

56    مقابلة الكاتبة مع اندارس درزسي-هورفاث، املعهد العاملي للسياسات العامة، كانون األول/ديسمر .2017

http://auis.edu.krd/iris/sites/default/files/FSED Report final.pdf
http://auis.edu.krd/iris/sites/default/files/FSED Report final.pdf
http://auis.edu.krd/iris/sites/default/files/FSED Report final.pdf
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شــديداً علــى العراقيــن الذيــن ال ينعمــون بالرخــاء أصــاًل. علــى املســتوى العــام، 
فــإن هــذا يعيــق االقتصــادات احملليــة وعلــى املســتوى اجلزئــي، يهــدد معيشــة النــاس. 
ويؤثــر أيضــاً وجــود اجلماعــات املســلحة ومشــاركتها يف األنشــطة االقتصاديــة علــى 
البيئــة االقتصاديــة العامــة، ومــن املفــرض أن يكــون هــذا التأثــر ســلبياً ألهنــا تعمــل 

يف الســوق الســوداء ومتــارس أساســاً أنشــطة غــر مشــروعة.57

ولعــل التأثــر األقــل وضوحــاً للمجموعــات املســلحة غــر احلكوميــة علــى الظــروف 
االجتماعيــة واالقتصاديــة هــو تأثــر تقــدمي اخلدمــات غــر احلكوميــة علــى الفقــر 
واملســاواة والتنمية. وبالنظر إىل أن الســكان الذين تقّدم هلم مهمشــون ويفتقرون 
إىل اخلدمــات األساســية، فمــن املنطقــي أن يســاهم توفــر اخلدمــات احملليــة يف 
حتسن سبل العيش وختفيف الفوارق ومنح الناس إمكانية الوصول إىل اخلدمات 
والفــرص الــي مل تكــن لديهــم لــوال ذلــك. يف الواقــع، ال يوجــد أي ترابــط ُمثبــت 
بــن اخلدمــات البديلــة وخفــض الفقــر.58 يف كانــون األول/ديســمر 2017، علــى 
ســبيل املثــال، ُأصيــب طفــل باإلعاقــة وتــويف شــخص ُمســّن بســبب إعطائهــم 
أدويــة غــر مناســبة مــن عيــادات صحيــة غــر رمسيــة يف مدينــة الصــدر. تعمــل هــذه 
األنــواع مــن العيــادات بــدون تراخيــص أو إشــراف، وتُرتكــب يف بعــض األحيــان 
أخطــاء قاتلــة. تضــر اخلدمــات املقدمــة مــن غــر الدولــة بالعدالــة االجتماعيــة 
واملســاواة والتماســك االجتماعــي واملســاواة. فالعدالــة يف احلصــول علــى هــذه 
اخلدمــات تتضــرر ألن توفرهــا يكــون مشــروطاً - مــن وإىل أي حــد حيصــل املــرء 
على التغطية يتوقف على االنتماء الطائفي، أو الصالت أو النشــاط السياســي. 
عندمــا كانــت حركــة الصــدر مشــاركة اىل حــد كبــر يف تقــدمي اخلدمــات، مل تقــدم 

57    ، ليلــي وايــت لويــس: »الجماعات المسلحة غير الحكومية، الصحة والرعاية الصحية«، مركــز األمــن الصحــي العاملــي ، شــاتام 
هــاوس، ملخــص الطاولــة املســتديرة )علــى اإلنرنــت(، آذار/مــارس .2015

58   مورفاريدي، هبروز:  »سياسات العمل اخلري واحلكم االجتماعي: حالة تركيا« ، يف اجمللة األوروبية ألحباث التنمية، اجمللد. 
25، العدد 2، الصفحات 305-321، شباط/فراير .2013

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/events/special/NSAGs Meeting Summary in template - final edit from Jo - ER- PKA 27.10.15.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/events/special/NSAGs Meeting Summary in template - final edit from Jo - ER- PKA 27.10.15.pdf
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اخلدمــات ســوى للمجتمعــات الشــيعية مثــل مدينــة الصــدر والبصــرة - قلــب 
قاعدهتــا يف اجلنيــد. فاجلماعــات املســلحة - مبــا يف ذلــك حركــة الصــدر – ال 
ــخ الظلم االجتماعي، وشــبكات الرعاية  يشــمل اجلميع يف تقدمي خدماهتا، وترسِّ
واحملســوبية، ومجيعهــا عقبــات ال ميكــن جتاوزهــا بالنســبة للتنميــة املســتدامة. يف 
هنايــة املطــاف، وبــداًل مــن تقــدم خطــوة باجتــاه املزيــد مــن التغطيــة الشــاملة، تســاهم 
اجلماعــات املســلحة، عندمــا تعمــل َكُمــزّود خدمــات، يف اســتدامة ديناميكيــات 
علــى  الطويــل ســوى ســلبياً  موجــودة مــن قبــل، ومل يكــن تأثرهــا علــى املــدى 
الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة احملليــة والفقــر. واليــوم، عندمــا تقــّدم اخلدمــات 
مــن أطــراف غــر الدولــة - رغــم أن ذلــك ال يــزال يف مراحلــه األوليــة - تتكــرر 
أمنــاط الظلــم االجتماعــي وحــدود اهلويــة الــي أدت إىل تشــكيل وظهــور داعــش.

تأثر تقدمي اخلدمات من ِقَبل اجلماعات املسلحة على قدرات الدولة

يــؤدي احلكــم البديــل الــذي يــأيت علــى شــكل الســيطرة علــى األرض وتوفــر األمــن 
وتقــدمي اخلدمــات اىل احلــد مــن قــدرة الدولــة العراقيــة علــى ممارســة النفــوذ وتقويــض 
عمليــة بنــاء الدولــة.59 ُتســتخدم اخلدمــات كوســيلة لتحقيــق غايــة - للحصــول 
علــى دعــم شــعي يف مــكان ميكــن فيــه حتــدي صالحيــات الســلطة. إذا مل تكــن 
اجلماعــات املســلحة هتــدف اىل االســتيالء علــى احلكــم، فغالبــاً مــا يكــون هدفهــا 
إعــادة توزيــع الســلطة ووضــع نفســها يف مواقــع الســلطة. تُتيــح اخلدمــات لتلــك 
اجلماعــات املســلحة احتــكار والء النــاس، ونــزع الشــرعية عــن الدولــة كجهــة فاعلــة 
ضروريــة. لقــد كان هــذا األمــر صحيحــاً بشــكل خــاص يف أماكــن مثــل مدينــة 
الصــدر وجنــوب العــراق. وارتبــط وجــود شــبكة املســاعدة االجتماعيــة التابعــة 
للصــدر بالتعبئــة املكثــف مليليشــياته، والدعــم الشــعي، واالضطرابــات املدنيــة. 
59   بورطولــزي، عمــر: »حزب الله: بين اإلسالم والمجتمع السياسي - الحشد الشعبي وريادة المشاريع االجتماعية في لبنان« 
مركــز جــون د. جرهــارت لأعمــال اخلريــة واملشــاركة املدنيــة، اجلامعــة األمركيــة يف القاهــرة )علــى اإلنرنــت(، شــباط/فراير .2015

http://dar.aucegypt.edu/bitstream/handle/10526/4300/Hezbollah Between Islam and Political Society Popular Mobilization and Social Entrepreneurship in Lebanon 32-51.pdf?sequence=1
http://dar.aucegypt.edu/bitstream/handle/10526/4300/Hezbollah Between Islam and Political Society Popular Mobilization and Social Entrepreneurship in Lebanon 32-51.pdf?sequence=1
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وأصبحــت املشــاعر جتــاه بغــداد ترغــب بالتخلــي عنهــا ومل يعــد النــاس يريــدون 
مــن احلكومــة اختــاذ قــرارات نيابــة عنهــم.60 حــاول رئيــس الــوزراء العبــادي تنظيــم 
اجملموعــات املســلحة يف مجيــع أحنــاء البــالد، ممــا أدى إىل مواجهــات مــع اجليــش، 
وإنشــاء غرفــة عمليــات خاصــة ملراقبــة اجملموعــات يف عــام 2015، وصــدور األمــر 
التنفيــذي رقــم 91 عــام 61,2016 ومــع ذلــك، اســتمرت اجلماعــات املســلحة 
يف أعماهلــا مــع اإلفــالت مــن العقــاب وإعاقــة شــرعية الدولــة وإضعــاف ســلطتها. 
ومتثــل مذكــرة توقيــف النجيفــي يف املوصــل والغــارة علــى جمموعــات احلشــد الشــعي 
واحتجــاز املوصليــن ووجــود الرمــوز اإليرانيــة حــول املوصــل وارتفــاع  اإلجــرام يف 
البصــرة جمــرد أمثلــة قليلــة حــول نضــال الدولــة مــن أجــل الســيطرة علــى اجلماعــات 

املســلحة حــى تلــك الــي تعــرف هبــا.

مــن املرجــح أن تكــون اجلماعــات املســلحة واحــدة مــن أكــر حتديــات العــراق يف 
الســنوات القادمــة، خاصــة فيمــا يتعلــق ببنــاء جهــاز دولــة قــوي ودائــم. غالبــا مــا 
تــدور املناقشــات حــول أن احلكومــة العراقيــة ال حتتكــر األمــن وال تتمتــع بشــرعية 
سياســية شــاملة. عندمــا تبــدأ اجلماعــات املســلحة املشــاركة يف احلكــم البديــل، 
فإهنــا تســلط الضــوء علــى ضعــف احلكومــة وعــدم قدرهتــا علــى رعايــة الســكان.62 
وعندمــا تســتلم احلكــم جهــات مــن خــارج الدولــة، وخاصــة اجلماعــات ذات 
التالعــب  خــالل  فمــن  احملــك.  علــى  الدولــة  عمــر  يصبــح  العســكري،  اجلنــاح 

والتهــرب مــن القانــون، يعــّرض هــؤالء َغــرَض الدولــة بالــذات.

60     انظــر شــفايتزر، ماثيــو: »مستقبل البصرة المهمل«، مركــز التعليــم مــن أجــل الســالم يف العــراق )علــى اإلنرنــت(، أيلول/ســبتمر 
2017.

61   جبــار ، فــاحل؛ منصــور، رينــاد: »قوات الحشد الشعبي ومستقبل العراق«، مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط )علــى اإلنرنــت(، 
2017. نيســان/أبريل 

  ETH ،)62    وليامــز ، فيــل:»المنظمات العنيفة واألمن الوطني والدولي«، العالقــات الدوليــة وشــبكات األمــن )علــى اإلنرنــت
زوريــخ ، .2008

http://carnegie-mec.org/2017/04/28/popular-mobilization-forces-and-iraq-s-future-pub-68810
https://www.files.ethz.ch/isn/93880/VNSAs.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/93880/VNSAs.pdf
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باإلضافــة اىل التعــدي علــى شــرعية الدولــة، فــإن احلكــم مــن قبــل جهــات غــر 
تعتــر احلكومــة املركزيــة  بالنســبة إىل جراهنــا،  حكوميــة يضعــف قــدرة الدولــة. 
العراقيــة ضعيفــة، ممــا جيعلهــا عرضــة للتأثــر اخلارجــي والضغــوط اخلارجيــة، وهتديــد 
ســيادهتا الوطنيــة. ويتفاقــم هــذا الوضــع بســبب اجلماعــات املســلحة، وبعضهــا 
عمــالء لدولــة خارجيــة. يف الواقــع، عــاش العامــري يف املنفــى يف إيــران لســنوات 
عديــدة وحــارب إىل جانــب احلــرس الثــوري اإليــراين خــالل احلــرب اإليرانيــة – 
العراقيــة. وتقيــم عصائــب أهــل احلــق وكتائــب اإلمــام عالقــات وثيقــة مــع قاســم 
ســليماين، ويتــم تدريبهــا ومتويلهــا مــن قبــل احلــرس الثــوري اإليــراين. أمــا ســرايا 
اخلراســاين فتحمــل اســم املرشــد اإليــراين األعلــى ومّت تشــكيلها مــن قبــل قائــد 
إيــراين. ويزعــم أن مجيــع الدعــم اللوجســي مــن إيــران يُرســل ويــوزع مــن قبــل ســرايا 
اخلراســاين.63 وقــد وصــف زعيــم حــزب كتائــب حــزب هللا، أبــو مهــدي املهنــدس، 
نفســه بأنــه جنــدي قاســم ســليماين ويدعــي أنــه حيــارب مــن أجــل إيــران.64 مل يغــر 
الوضــع الرمســي لفصائــل احلشــد الشــعي، بعــد حتوهلــا اىل قــوات خاضعــة لســيطرة 
الدولــة، واقــع هــذه اجلماعــات - فغالبــاً مــا يكــون والؤهــا إليــران. ويتضــح ذلــك 
مــن خــالل وجــود عناصــر ترتــدي بــزات قــوات الباســيج اإليرانيــة يف املوصــل، 
وكتائــب حــزب هللا الــي تقاتــل يف ســوريا مــع نظــام األســد،65 والطريــق الــي تربــط 
العــراق بســوريا وتبنيهــا حركــة حــزب هللا بالوكالــة عــن إيــران.66 مــن الواضــح أن 
إيــران متــارس ســيطرة علــى هــذه اجلماعــات أكــر مــن احلكومــة العراقيــة. إذا مل 

63    ديــرزي هورفــاث، أنــدراس؛ غاســتون، إيريــكا: »من هي هذه القوات: حقائق سريعة حول القوات المحلية والقوات الخاضعة 
لسيطرة الدولة«، املعهــد العاملــي للسياســات العامــة، تقريــر )علــى اإلنرنــت( ، آب/أغســطس .2017

64    جميديار، أمحد: »القائد األعلى لميليشيا عراقية: القتال من أجل إيران تحت قيادة سليماني هو نعمة من الله«، معهد الشرق 
األوســط )علــى اإلنرنــت(، نيســان/أبريل 2017.

65     تشــولوف، مارتــن: »الميليشيا القاتلة التي تسيطر عليها إيران ُتجند الرجال العراقيين للموت في سوريا«، الغارديــان )علــى 
اإلنرنــت(، 12 آذار/مــارس .2014

66    دهغانبيشــييه، بابــاك: »الميليشيات العراقية التي تساعد إيران في شق طريقها إلى دمشق«، رويــرز )علــى اإلنرنــت(، 22 
2017. أيلول/ســبتمر 

http://www.gppi.net/publications/quick-facts-about-local-and-sub-state-forces/?L=0%2525252527%2525252522#c2184
http://www.gppi.net/publications/quick-facts-about-local-and-sub-state-forces/?L=0%2525252527%2525252522#c2184
http://www.mei.edu/content/io/top-iraqi-militia-leader-fighting-iran-under-soleimanis-leadership-blessing-god
http://www.mei.edu/content/io/top-iraqi-militia-leader-fighting-iran-under-soleimanis-leadership-blessing-god
https://www.theguardian.com/world/2014/mar/12/iraq-battle-dead-valley-peace-syria
https://www.theguardian.com/world/2014/mar/12/iraq-battle-dead-valley-peace-syria
https://www.reuters.com/investigates/special-report/mideast-crisis-iraq-nujaba/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/mideast-crisis-iraq-nujaba/
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تكــن احلكومــات مســؤولة بشــكل كامــل، وإذا كانــت أجنــدات الــدول األخــرى 
هــي الــي حُتــّدد الديناميكيــات السياســية، فــإن بنــاء الدولــة يصبــح شــبه مســتحيل. 
ســيؤدي النفــوذ اإليــراين إىل زعزعــة اســتقرار احلكومــة العراقيــة يف ســعيها لرســيخ 
ســلطتها يف املنطقــة مــن خــالل تقويــض ســلطة احلكومــة العراقيــة وقدرهتــا علــى 

تقريــر الشــؤون الداخليــة واخلارجيــة.

غــر  املســلحة  اجلماعــات  رغبــة  فــإن  الدولــة،  ســلطة  هتديــد  جمــرد  مــن  وأكثــر 
احلكوميــة يف املشــاركة باالنتخابــات ســيرك البــاب مفتوحــاً أمــام طهــران ملمارســة 
إذا اندجمــت اجملموعــات املرتبطــة بإيــران  تأثــر مباشــر علــى السياســة العراقيــة. 
يف العمليــة السياســية، فمــن املرجــح أن تعطــي األولويــة ملصاحلهــا، الــي تتوافــق 
مــع مصــاحل إيــران أو متليهــا إيــران. يف املاضــي، عندمــا كان أعضــاء امليليشــيات 
يشــغلون مناصــب سياســية، كانــت املــوارد حتــّول والقــرارات تتخــذ وفقــاً ملصــاحل 
امليليشــيات. ومــن احملتمــل أن يظــل هــذا صحيحــاً، خاصــة بالنســبة للجماعــات 
املرتبطة بإيران. وقد ال تكون العملية السياســية املتوترة أصاًل قادرة على التعامل 

مــع الدمــج الرمســي ملثــل هــذه اجملموعــات الطائفيــة.

االستنتاج

هنــاك ســوء فهــم ثابــت، إن مل يكــن متوقعــاً، عندمــا يتعلــق األمــر بإعــادة اإلعمــار 
والدولــة  األجانــب  املمولــون  هــي  املســؤولة  الوحيــدة  اجلهــات  أن  احمللــي، وهــو 
العراقيــة. مــن املفــرض أن تأخــذ تدابــر التنميــة الفعالــة واملســتدامة يف االعتبــار 
مجيــع اجلهــات الــي هلــا تأثــر كبــر علــى املســتوى الوطــي واحمللــي، وتشــمل يف 
حالــة العــراق اجلماعــات املســلحة غــر احلكوميــة. احلكــم البديــل الــذي متارســه 
هــذه اجلماعــات، أي نزعــة الســيطرة علــى األرض، وتقــدمي اخلدمــات، واملشــاركة 
السياســية، ســيكون لــه تداعيــات مدويــة علــى قــدرة الدولــة وســبل العيــش والســالم 
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الدائــم. عندمــا تقــوم اجلماعــات املســلحة بتوفــر األمــن وتقــدمي اخلدمــات، الــذي 
جيــب أن ينــدرج حتــت مســؤولية الدولــة، ســيؤدي ذلــك اىل إضعــاف قــدرة الدولــة 
وحتدي سلطتها وقدرهتا على العمل بشكل صحيح. وقد أنتج السلوك املفرس 
غــر املقيــد هلــذه اجلماعــات إىل بيئــة اقتصاديــة أقــل مــن املرغــوب هبــا، ممــا يعيــق 
حتســن األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى املــدى الطويــل. وأخــراً، عندمــا 
تعمــل هــذه اجلماعــات كهيئــات حاكمــة، ســيزيد ذلــك مــن اســتقطاب اجملتمــع 

العراقــي وســيعيق أيضــاً عمليــة املصاحلــة، وبالتــايل، اســتدامة إعــادة اإلعمــار.

لســوء احلــظ ان هــذه املناقشــات احلاليــة حــول إعــادة اإلعمــار مل تركــز علــى هــذه 
القضايــا أو علــى دور اجملموعــات غــر احلكوميــة يف هــذه العمليــة نفســها. وقــد 
بدأت املنظمات غر احلكومية يف اإلبالغ عن املشاكل مع اجلماعات املسلحة 
غــر احلكوميــة الــي جترهــا علــى دفــع رســوم وتثــر صعوبــات فيمــا يتعلــق مبنحهــا 
اإلذن للعمــل يف مناطــق مثــل األنبــار.67 هــذه اجلماعــات الــي أصبحــت أكثــر مــن 
جمــرد جهــة فاعلــة ألخذهــا باالعتبــار والعمــل حوهلــا، بــدأت املشــاركة بنشــاط يف 
عمليــة إعــادة اإلعمــار. ففــي نينــوى، قــام حشــد َشــبَك بتأمــن التمويــل إلعــادة 
بنــاء ضريــح يونــان. ويف البصــرة، تقــود اثنتــان مــن أقــوى القبائــل أكــر شــركات 
األمــوال  ختصيــص  علــى كيفيــة  فعــال  بشــكل  وتســيطر  اإلنشــائية،  املقــاوالت 
بإصــالح  مؤخــراً  الشــعي  للحشــد  اهلندســية  الوحــدات  قامــت  والعقــود. كمــا 
الطــرق واجملــاري الصحيــة واجملــاري املائيــة يف املنطقــة، وعلــى األرجــح لزيــادة الدعــم 
الشــعي وترســيخ دورهــا يف احليــاة العامــة واحليــاة السياســية.68 وســتكون مشــاركة 
اجلماعــات املســلحة يف بنــاء العــراق علــى نفــس اخلطــوط كتوفــر خدماهتــا وأمنهــا: 
مــن خــالل شــبكات احملســوبية الطائفيــة. يشــكو الســكان احملليــون يف األنبــار 

67   مقابلة الكاتبة مع عبد هللا زين العابدين، عضو »تطوع معنا«، تشرين الثاين/ نوفمر .2017
68   خدمات  يوتيكاريس: »داخل السياسة العراقية« ، العدد 173 ، نيسان/أبريل .2017
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مــن أن األحيــاء الــي يعــاد بناؤهــا بشــكل أساســي هــي األحيــاء الــي يعيــش 
فيهــا السياســيون أو زعمــاء القبائــل أو الشــخصيات النافــذة. لذلــك يف املناطــق 
اخلاضعــة لســلطة اجلماعــات املســلحة، يتعــرض جوهــر تفويــض عمليــة التنميــة 
للخطــر. فعندمــا حتــدد إمكانيــة الوصــول باهلويــة واالنتمــاء، كيــف ميكــن أن تتــم 
للتنميــة  األساســية  الكتــل  االجتماعيــة؟  الفجــوة  تغذيــة  بــدون  اإلعمــار  إعــادة 
الفعالة هي االســتدامة والشــمول، ومها عنصران ال جتســدمها اجلماعات املســلحة 
مراحلهــا  يف  اآلن  هــي  اإلعمــار  إعــادة  عمليــة  فــإن  وبالطبــع،  احلكوميــة.  غــر 
األوىل، والتقلبــات الشــديدة يف العــراق جتعــل التوقعــات حــول املســتقبل ضعيفــة. 
ومــع ذلــك، مــن املهــم أن نتذكــر أن عمليــة إعــادة اإلعمــار احلقيقيــة ليســت جمــرد 
إهنــا التخلــي عــن املعايــر االجتماعيــة والسياســية اهليكليــة  هنــوض اقتصــادي. 

الســابقة الــي ســببت الصــراع األويل.

ســيكون واقــع إعــادة إعمــار العــراق بعــد مرحلــة الصراعــات أنــه، علــى املســتوى 
اجلماعــات املســلحة غــر احلكوميــة. وقــد أدت نتائــج  الكلــي، ستشــارك فيــه 
االنتخابــات الرملانيــة الــي جــرت يف شــهر أيار/مايــو 2018 إىل فــوز ائتــالف 
الــذي  النصــر  ائتــالف  ويليــه  الثــاين  باملركــز  جــاء  الــذي  مقعــداً،   47 بـــ  الفتــح 
فــاز بـــ42 مقعــداً. 69  يضــم ائتــالف الفتــح أعضــاء ســابقن يف احلشــد الشــعي 
حتــت قيــادة هــادي العامــري، رئيــس منظمــة بــدر. وبينمــا ختلــى أعضــاء ائتــالف 
الفتــح عــن مناصبهــم يف وحــدات احلشــد الشــعي، فــإن العديــد منهــم ســيظلون 
مرتبطــن هبــا ومــن احملتمــل ان يكونــوا مؤيديــن ألجندهتــا. ونتيجــة لذلــك، فــإن 
انتخابــات 2018 ســتزيد فقــط مــن إمكانيــة وصــول وحــدات احلشــد الشــعي 
األكــر حجمــاً إىل املــوارد، وال ســيما منظمــة بــدر. كمــا أن جنــاح الصــدر يف 
للجماعــات  لإللغــاء  القابلــة  وغــر  احلتميــة  املشــاركة  علــى  يــدل  االنتخابــات 

69     جورجي، مايكل؛ جلي، رايا. أيار / مايو 2018. كتلة رجل الدين مقتدى الصدر تفوز باالنتخابات العراقية. رويرز.
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املســلحة غــر احلكوميــة يف اجلهــاز السياســي. ورغــم انــه ليــس الرئيســي السياســي 
الرمســي لتحالــف ســائرون، االئتــالف الــذي فــاز بأكــر عــدد مــن املقاعــد، لكنــه 
يعتــر زعيمــه الفعلــي، ويعــّد انتصــار االئتــالف انتصــاره هــو. قــد يكــون هــذا األمــر 
مزعجــاً بشــكل خــاص ألن منصبــه يســمح لــه بالعمــل مــن دون قيــود الدولــة 
والرقابــة املفروضــة علــى املســؤولن احلكوميــن. وبالتــايل، ســيكون مــن قبيــل الوهــم 
أن تعتقــد اجلهــات الفاعلــة يف جمــال التنميــة أن إعــادة اإلعمــار أو مشــاريع التنميــة 
الكــرى ميكــن أن تتخطــى هــذه اجلماعــات، وأي جهــود للقيــام بذلــك ســتكون 
غــر جمديــة ألهنــا جــزء مــن جهــاز الدولــة وســتبقى كذلــك. يظهــر حتالــف العبــادي 
مــع ائتــالف الفتــح، رغــم أنــه مل يــدم طويــاًل، رغبــة احلكومــة الراســخة يف العمــل 
مــع األحــزاب والشــخصيات املنتســبة إىل احلشــد الشــعي.70 مــن أجــل احلــد مــن 
التأثــر الســلي للجماعــات غــر احلكوميــة، مــن الضــروري إعــادة النظــر يف الطريقــة 
التقليديــة املتبعــة لوضــع تصــور إلعــادة اإلعمــار والتنميــة، وعلــى وجــه اخلصــوص 
التنميــة التقليديــة القائمــة علــى »النمــو االقتصــادي« الــي تســتدعي تدفــق األمــوال 
األجنبيــة مــع حــٍد أدىن مــن الرقابــة. فتحويــل املليــارات إىل الدولــة لــن يــؤدي إىل 
تنميــة فعالــة أكثــر ممــا كانــت عليــه يف الســنوات الــي أعقبــت الغــزو األمركــي. 
ســوف تتمكــن هــذه اجلماعــات املســلحة مــن الوصــول إىل تلــك األمــوال، بدرجــة 
أو بأخــرى، لكوهنــا جــزء مــن جهــاز الدولــة. ومــن املؤكــد أن جملــس الــوزراء الــذي 
ســيؤلف بعــد انتخابــات 2018 ســيتضمن قــادة احلشــد الســابقن وســيمنحهم 
الســيطرة علــى الــوزارات والســلطة لتوزيــع املــوارد. لقــد أثبــت التاريــخ أن التنافــس 
على عقود إعادة اإلعمار يف املراحل الالحقة للنزاعات مع اجلماعات املسلحة 
غــر احلكوميــة يــؤدي إىل زيــادة عــدم االســتقرار والفســاد، وخاصــة يف البلــدان الــي 

ال يوجــد فيهــا خــط واضــح بــن اجلهــات احلكوميــة وغــر احلكوميــة.

70     شتاينرغ، غيدو: »منظمة بدر«، املعهد األملاين للشؤون الدولية واألمنية، تعليق املعهد )على اإلنرنت(، متوز/يوليو .2017

https://www.swp-berlin.org/en/publication/the-badr-organization-irans-instrument-in-iraq/
https://www.swp-berlin.org/en/publication/the-badr-organization-irans-instrument-in-iraq/


أوراق بحث

اســتدامة  يف  األســفل  إىل  األعلــى  مــن  اإلعمــار  إعــادة  عمليــة  تســاهم  ســوف 
احلوافــز الــي جتعــل اجلماعــات املســلحة هــذه تتصــرف بطريقــة هتــدد االســتقرار 
ذلــك،  مــن  وبــدال  احملليــة.  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  والتحســينات  والســالم 
ينبغــي أن تركــز املشــاريع اإلمنائيــة املمولــة مــن اخلــارج علــى املبــادرات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة احملليــة واملصاحلــة الوطنيــة كإطــار للتنميــة املســتدامة الطويلــة األجــل، 
الــي تســاهم أواًل وقبــل كل شــيء يف إجيــاد فــرص العمــل. ويف الواقــع، جيــب أن 
تركــز اجلهــود الراميــة إىل حتييــد التأثــر الســلي للجماعــات املســلحة غــر احلكوميــة 
علــى خفــض حوافــز مشــاركة ودعــم هــذه اجلماعــات، والعديــد منهــا اقتصــادي. 
إن دعــوات القــادة الغربيــن إىل تســرحيهم، مثــل تعليــق ريكــس تيلرســون بــأن 
عليهــم »العــودة إىل ديارهــم«،71 تفشــل يف أن تــدرك أنــه بــدون ســبل العيــش 
أو الفــرص االقتصاديــة للعــودة، لــن يتوقــف التســريح واحلكــم البديــل. وبــداًل مــن 
املطالبــة بالتســريح الفــوري، جيــب أن تعمــل جهــود التنميــة الدوليــة علــى تعزيــز 
الظــروف الــي ميكــن أن حيــدث فيهــا التســريح. وهلــذا مــن الضــروري التأكــد مــن أن 
عمليــة إعــادة اإلعمــار والتنميــة ال تقتصــر علــى املناطــق احملــررة. ففــرص التجنيــد 
للعديــد مــن اجلماعــات املســلحة غــر احلكوميــة تــأيت مــن مــدن مثــل البصــرة أو 
مدينــة الصــدر، حيــث ال توجــد فــرص اقتصاديــة فعليــة. جيــب أن يشــمل الســالم 
املســتدام وعمليــة إعــادة اإلعمــار الفعالــة هــذه املناطــق، الــي مــن دوهنــا ستســتمر 

االضطرابــات وســتصبح اجلماعــات املســلحة غــر احلكوميــة أقــوى.

71   كالــن، ســتيفن. لنــداي ، جوناثــان: »اذهبوا إلى بيوتكم، قال تيلرسون للميليشيات المدعومة إيرانياً في العراق«، رويــرز )علــى 
اإلنرنــت( ، 22 تشــرين األول/أكتوبــر .2017

https://www.reuters.com/article/us-usa-gulf-tillerson-iraq/go-home-tillerson-tells-iranian-backed-militias-in-iraq-idUSKBN1CR0JR
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صفحة 35 

الحكم البديل 

إيزادورا غوتس
إيــزادورا غوتــس كانــت ســابقاً باحثــة ضيفــة لــدى مكتــب ســوريا / العــراق يف 
لبنــان ملؤسســة كونــراد أدينــاور. وهــي حاليــاً زميلــة أحبــاث يف اجلامعــة األمركيــة 
معهــد  مــن  الدوليــة  التنميــة  يف  شــهادة  حتمــل  وهــي  العــراق.  يف  بالســليمانية 
الدراســات العلميــة يف باريــس ومتخصصــة بالشــرق األوســط وحقــوق اإلنســان. 
تركــز أحباثهــا بشــكل رئيســي علــى دور اجلماعــات املســلحة اخلاضعــة لســيطرة 
الدولــة يف الشــرق األوســط والديناميكيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة الــي تؤثــر 

علــى إعــادة اإلعمــار وبنــاء الســالم.




