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هــي إحــدى أقســام مركــز الفكــر االســتراتيجي 
المركــزة  الدراســات  بإعــداد  تهتــم  للدراســات 
حــول القضايــا المســتجدة فــي المنطقــة العربيــة 
منهــا  إســهامًا  رصينــة،  علميــة  معاييــر  وفــق 
ــة،  ــات العربي ــي المجتمع ــي ف ــتوى الوع ــع مس لرف
ــن  ــون م ــون متخصص ــدة باحث ــع الوح ــاون م ويتع

الخــارج وفــق القضايــا التــي يحددهــا المركــز.

وحدة الدراسات واألبحاث 
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المقدمة :

متهــد مقدمــة هــذه الورقــة لقــراءة املشــهد العــام يف العــراق منــذ احتالله عام 

2003؛ وتوضيــح رؤيــة إيــران ونظرتهــا إىل العــراق بصفتهــا املؤثــر األهــم بعــد 

ــد ســقوطه  ســقوط نظــام الرئيــس العراقــي األســبق صــدام حســن، الــذي مهَّ

إلعــادة الــروح للمــروع اإليــراين بشــقيه: الســيايس املتمثــل مبــروع تصديــر 

ــوش العســكرية  ــا يشــبه الجي ــاء م ــل ببن ــة، والعســكري املتمث ــورة اإليراني الث

يف البلــدان التــي يســتهدفها املــروع اإليــراين؛ والــدور الــذي أدتــه الواليــات 

املتحــدة يف تنامــي النفــوذ اإليــراين ومتــدده، عــى الرغــم مــن وجودهــا عــى 

األرايض العراقيــة بقــوات عســكرية وجهــد ســيايس كبــر، مل يقفــا حائــالً دون 

ــا  ــي مزقته ــة الت ــه املجتمعي ــالمة وحدت ــراق وس ــن الع ــراين بأم ــث اإلي العب

ــي  ــيات الت ــالل امليليش ــن خ ــة؛ م ــات األمني ــال األزم ــة بافتع ــرب األهلي الح

أنشــأتها ورعتهــا ومولتهــا وأوكلــت إليهــا تنفيــذ سياســاتها.  

تنظــر إيــران إىل العــراق مــن زاويتــن؛ أنــه الجــار الغــريب الــذي ميثــل تهديــداً 

ــورة  ــر الث ــا يف تصدي ــة توســعها ومتــدد مروعه ــه بواب ــا أنَّ ــا، ك ــاً له وجودي

اإليرانيــة رشقــاً، وهــو املــروع الــذي أوقفتــه مؤقتــاً حــرب الخليــج األوىل يف 

مثانينيــات القــرن املــايض، ولكــنَّ غــزو العــراق واحتاللــه مــن قبــل الواليــات 

ــورة  ــر الث ــروح ملــروع تصدي املتحــدة يف العــام 2003 ســاعد عــى إعــادة ال

مــن جديــد.

هيــأ احتــالل العــراق األرضيــة إليــران لتكــون القــوة األوىل واملؤثــر األهــم مــن 

ــم  ــى تعاظ ــدة ع ــات املتح ــرض الوالي ــراق؛ وملْ تع ــدة يف الع ــات املتح الوالي

النفــوذ اإليــراين الــذي تزايــد باســتخدام “القــوة الناعمــة الــذي جعلهــا تتمتــع 

بقــدر كبــر مــن النفــوذ الســيايس والثقــايف”)1(.

ُمنــذ األيــام األوىل لالحتــالل، عملــت إيــران عــى بنــاء شــبكات داخليــة تنفــذ 

سياســاتها مقابــل دعمهــا ومتويلهــا، ويف هــذا الجانــب اتخــذت سلســلة مــن 

ــى  ــيطرة ع ــراين والس ــوذ اإلي ــادة النف ــدت لزي ــي مه ــة الت ــوات العملي الخط
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مراكــز القــرار األمنــي، عــن طريــق قياداتــه املواليــة للسياســات اإليرانيــة التــي 

أســهمت بشــكٍل واضــح يف انــدالع موجــة مــن الحــرب األهليــة املميتــة بعــد 

ســاعاٍت فقــط مــن تفجــرات ســامراء يف 22 فرباير/شــباط 2006.

ة تؤكــد وقــوف إيــران وراء تلــك التفجــرات؛ أهمهــا اعــراف  مثَّــة إشــارات عــدَّ

ــرات،  ــذه التفج ــران يف ه ــوع إي ــن بضل ــل عام ــريك قب ــالل األم ــادة االحت ق

تفجــرات،  ة  »عــدَّ يف  القــدس  فيلــق  تــورط  تثبــت  )بصــاٍت(  ووجــود 

وباســتعال أســلحة إيرانيــة؛ كــا حــدث يف ملــف تفجــر الحرمن العســكرين 

ــباط 2006«)2(. ــراق يف فرباير/ش ــال الع ــامراء ش يف س

اتســمت عالقــات إيــران بالواليــات املتحــدة يف العــراق بســمتي املنافســة عــى 

النفــوذ والتعــاون يف آٍن واحــد؛ وملْ يكــن إســقاط حكــم صــدام حســن ليحــدث 

لــوال التدخــل اإليــراين املبــارش إىل جانــب الواليــات املتحــدة، واســتبداله بنظــام 

يتوافــق مــع السياســات اإليرانيــة العليــا متامــاً، وهــو مــا أكــده وزيــر الدفــاع 

األمــريك )روبــرت جيتــس( يف شــهادته أمــام الكونغــرس يف فرباير/شــباط 2007، 

ــا  ــذ م ــرب ألمــركا يف العــراق من ــوا العــون األك ــن كان ــال: »إنَّ اإليراني ــذي ق ال

قبــل البدايــة وحتــى أوائــل عــام 2004«. هــذا االســتبدال جعــل مــن العــراق 

دولــة تابعــة لــكلٍّ مــن الواليــات املتحــدة وإيــران يف الوقــت نفســه، وهــو مــا 

ــم معــاً، وفاعــالً فيــا  ــراً يف العــراق واإلقلي ــاً مؤث ــران ألْن تكــون العب ــل إي أهَّ

يتعلــق باالســتقرار اإلقليمــي؛ ســلباً أو إيجابــاً.

ــداً مــن الخســائر  ــات املتحــدة مزي ــالل تجشــمت الوالي خــالل ســنوات االحت

البريــة واملاديــة، كــا خــرت كثــراً مــن ســمعتها يف العــامل، ثــم انســحبت 

مــن العــراق نهايــة العــام 2011 تاركــًة إيــاه بلداً مهشــاً عــى كل املســتويات؛ 

األمنيــة واالقتصاديــة والسياســية واالجتاعيــة. وكذلــك فقــد كان للسياســات 

ــبب«3؛ وال  ــن دون س ــران م ــه إلي ــراق بأكمل ــليم الع ــة دور يف »تس األمركي

ــاً  ــراين جغرافي ــوذ اإلي ــرة النف ــل يف دائ ــراق بالكام ــقوط الع ــى س ــالف ع خ

ــاً وغــره، وهــو مــا تنفيــه اإلدارة األمركيــة فقــط. ــاً واقتصادي وسياســياً وأمني



7

مدخل
بعــد هــذه املقدمــة التمهيديــة لصــورة املشــهد العــام يف العــراق منــذ احتاللــه 

مــن قبــل الواليــات املتحــدة وحتــى انســحابها منــه نهايــة العــام 2011، نتطرق 

فيــا يــأيت ألهــم مــا ميكــن أْن يعطــي صــورة واضحــة للظــروف التــي هيَّــأت 

ألحــداث املوصــل 2014، حيــث فــرض تنظيــم الدولــة ســيطرته عــى املدينــة 

التابعــة ملحافظــة نينــوى ومــدن املحافظــة األخــرى، إضافــًة إىل كثــر مــن مدن 

محافظــات األنبــار وصــالح الديــن وديــايل وكركــوك، وهــو الحــدث الــذي كان 

ــة  ــوى املرجــع الشــيعي األعــى عــي السيســتاين، املعروف ســبباً يف صــدور فت

باســم )الجهــاد الكفــايئ(، وتشــكيل قــوات الحشــد الشــعبي، التــي تركــز الورقة 

عليهــا مــن زوايــا عــدة؛ لتعطــي فهــاً أوضــح لخلفيــات تشــكيلها، وأدوارهــا 

القتاليــة، والتعريــف بهــا وبعالقاتهــا مــع الالعبــن األساســين يف العــراق؛ 

ــكيلها،  ــراين يف تش ــدور اإلي ــى ال ــز ع ــع الركي ــران، م ــدة وإي ــات املتح الوالي

ــد  ــه الحش ــن يؤدي ــذي ميك ــدور ال ــر، وال ــا باآلخ ــاط كل منه ــة ارتب وطبيع

الشــعبي مســتقبالً، وذلــك مــن خــالل املباحــث التــي تتضمنهــا الورقــة.

تنقسم الورقة إىل ثالثة مباحث رئيسة؛
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المبحث األول
 املشهد العام بعد أحداث املوصل، وتتفرع عنه العناوين اآلتية:

- خلفيات تشكيل الحشد الشعبي

- الوضع القانوين للحشد الشعبي

- أهم الفصائل التي تشكل منها الحشد  

   الشعبي

- القدرات البرية والتسليحية ومصادر متويل  

   الحشد الشعبي

- الدور القتايل للحشد الشعبي

- انتهاكات الحشد الشعبي

 المبحث الثاني
عالقات الحشد الشعبي بالقوى الفاعلة، ويتفرع عنه العناوين اآلتية:

- عالقة الحشد الشعبي بالجيش العراقي

- عالقة الحشد الشعبي بإيران

- عالقة الحشد الشعبي بالواليات املتحدة 

المبحث الثالث
مستقبل الحشد الشعبي بعد معركة 

الموصل، 
وتتفرع عنه العناوين اآلتية:

- مستقبل الدور القتايل للحشد الشعبي يف العراق وخارجه

- مستقبل الحشد الشعبي السيايس

وتتضمــن الورقــة يف نهايتهــا بعــض النتائــج والتوقعــات ملســتقبل الحشــد 

الشــعبي، إضافــة إىل قامئــة توثــق املصــادر املرجعيــة للورقــة.

المبحث األول:
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المشهد العام بعد أحداث الموصل

خلفيات تشكليل الحشد الشعبي

تكوَّنــت املؤسســات األمنيــة والعســكرية العراقيــة بعــد االحتــالل مــن عنــارص 

امليليشــيات الشــيعية، التــي أُســس معظمهــا يف إيــران قبــل احتــالل العــراق، 

إذ جــرت عمليــة دمــج أعضــاء تلــك امليليشــيات يف وزارات الدفــاع والداخليــة 

ــراق،  ــه الع ــزب الل ــدر، وح ــة ب ــل منظم ــام 2005، مث ــي يف ع ــن الوطن واألم

ــي  ــرى الت ــيات األخ ــرات امليليش ــدي، وع ــش امله ــه، وجي ــأر الل ــة ث وحرك

ــادة  ــم لقي لته ــة، أهَّ ــاً عســكريًة عالي ــا رتب ــح أفرادهــا املتقدمــون وقياداته ُمن

ــات  ــن خريجــي األكادميي ــوا يف األســاس م ــة دون أْن يكون ــرق قتالي ــة وف ألوي

العســكرية.

ــة  ــدة القتالي ــق العقي ــش وف ــاء الجي ــادة بن ــدة إع ــات املتح ــت الوالي حاول

األمركيــة، لكــنَّ محاوالتهــا أخفقــت عــى الرغــم مــن إنفاقهــا مليــارات 

الــدوالرات؛ ألســباب تتعلــق بغيــاب العقيــدة القتاليــة الوطنيــة، ووالء قياداتــه 

ــران،  ــدة أو بإي ــات املتح ــة بالوالي ــية مرتبط ــادات سياس ــزاب وقي ــاء أح لزع

وتفــي ظاهــرة الفســاد اإلداري واملــايل، وافتقــار الجيــش إىل قيــادات مهنيــة 

ــكرية. ــاءة العس ــربة والكف ــك الخ متتل

بعــد ســاعات مــن فقــدان الحكومــة العراقيــة ســيطرتها عــى مدينــة املوصــل 

يف 10 يونيو/حزيــران 2014، بــادرت حكومــة رئيــس الــوزراء الســابق، نــوري 

املالــي، إىل اتخــاذ سلســلة مــن اإلجــراءات الداخليــة الريعــة ملواجهــة حالــة 
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)االنهيــار الكامــل( يف صفــوف القــوات العراقيــة، متثــل أهمهــا يف إعــالن حالــة 

ــب  ــى التحس ــزت ع ــة ركَّ ــة عاجل ــة أمني ــار خط ــوى(، يف إط ــب القص )التأه

ــنيَّة يف العاصمــة، إضافــًة إىل إجــراءاٍت  ألخطــار محتملــة مصدرهــا األحيــاء السُّ

أخــرى اســتهدفت إغــالق مكاتــب بعــض القنــوات الفضائيــة، وقطــع شــبكات 

ــنيَّة دون غرهــا. اإلنرنــت عــن املحافظــات السُّ

بعــد يــوٍم واحــٍد فقــط مــن ســقوط مدينــة املوصــل دعــت الحكومــة العراقيــة 

إىل بنــاء »جيــش رديــف مــن املتطوعــن أصحــاب اإلرادة؛ لتشــكيل ألويــة يف 

ــا إىل املعركــة ملواجهــة  كلِّ محافظــة لاللتحــاق إىل الجيــش النظامــي، ودفعه

الخطــر الــذي يحيــط بالعــراق«)4(؛ لكــنَّ انعــدام الثقــة برئيــس الوزراء الســابق 

يف األوســاط الشــيعية بعــد خســارته املوصــل، تســببت يف عــدم تلقــي مثــل 

هــذه الدعــوات االســتجابة الكافيــة يف املحافظــات الشــيعية)٥(، وهــذا خــالف 

مــا ســيكون األمــر عليــه إذا تبنَّــت املرجعيــات الشــيعية مهمــة التعبئــة 

الشــعبية.

ــا، إْذ  ــن إعالنه ــط م ــن فق ــد يوم ــف( بع ــش ردي ــاء )جي ــوة بن ــت دع تالش

أصــدرت املرجعيــة الدينيــة يف النجــف فتــوى )الجهــاد الكفــايئ( خــالل خطبــة 

جمعــة 13 يونيو/حزيــران 2014 التــي أعلنهــا ممثــل املرجــع الشــيعي األعــى 

عــي السيســتاين بكربــالء، عبــد املهــدي الكربــاليئ، وتضمنــت الخطبــة متهيــداً 

ــل الســالح  ــن حم ــون م ــن يتمكن ــن الذي ــوة »املواطن ــة بدع ــوى الرعي للفت

ومقاتلــة اإلرهابيــن دفاعــاً عــن بلدهــم وشــعبهم ومقدســاتهم عليهــم التطوع 

لالنخــراط يف القــوات األمنيــة«، وأن هــذا الدفــاع عــن »الوطــن وأهلــه، 

ــي  ــايئ«)6(، وه ــوب الكف ــن بالوج ــى املواطن ــٌب ع ــه، واج ــراض مواطني وأع

ــاد الكفــايئ(. ــوى )الجه ــي ُعرفــت باســم فت الدعــوة الت



11

ــد  ــة األوىل بع ــام الثالث ــالل األي ــا خ ــة كلَّ إمكاناته ــة العراقي ــت الحكوم وظَّف

ــد  ــاً ض ــيعة طائفي ــش الش ــا يف تجيي ــد نهجه ــايئ( لتأكي ــاد الكف ــوى )الجه فت

ــة  ــة العراقي ــب ال يعكــس الحال ــاً أحــادي الجان ــنَّة، وتبنــت خطاب عمــوم السُّ

متعــددة الطوائــف واألعــراق؛ ووضعــت قنــاة العراقيــة الحكوميــة شــعاراً لهــا 

ــاً بصــورة املرجــع الشــيعي عــي السيســتاين، يومــن  ــا عــراق( مقرن )لبيــك ي

ــه خريطــة العــراق. ــل أْن تســتبدل بصورت ــن، قب متتال

ــل يف  ــد يتمث ــاد الكفــايئ( أسســت لواقــع جدي ــوى )الجه ميكــن القــول إنَّ فت

تغيــر صــورة الــراع الدمــوي يف العــراق؛ مــن رصاع بــن جاعــات مســلحة 

والدولــة، إىل رصاع بــن مكونــات املجتمــع العراقــي عــى أســٍس طائفيــٍة بحتة؛ 

ــدة  ــدالع موجــة جدي ــاً رســمياً الن ــران 2014 إعالن ــوم 13 يونيو/حزي ــدُّ ي ويُع

ــنَّة،  مــن الحــرب األهليــة، أو مبعنــى أدق: إعــالن الحــرب الشــيعية عــى السُّ

مــن خــالل فتــوى رصيحــة أعلنهــا ممثــل املرجــع الشــيعي عــي السيســتاين يف 

ُخطبــة الجمعــة مــن كربــالء.

وبإعــالن فتــوى )الجهــاد الكفــايئ( يكــون العــراق قــد دخــل مرحلــًة جديــدًة 

أسســت النقســاٍم مجتمعــي خطــر عــى أســاس طائفــي؛ كــا أنَّ هــذه 

الدعــوة، وحجــم االســتجابة لهــا، أعطــت صــورًة واضحــة عــن الــدور الســيايس 

ــد ورســم مســاراته. ــادة البل ــة يف قي ــة الديني ــر للمرجعي الكب

الوضع القانوني للحشد الشعبي
فــور إعــالن فتــوى )الجهــاد الكفــايئ()7( بــارشت الحكومــة العراقيــة يف تأطرهــا 

بإطــاٍر رســمي يُضفــي عليهــا الصفــة املؤسســاتية؛ بإعــالن تأســيس )مديريــة 

الحشــد الشــعبي( لتطويــع القادريــن عــى حمــل الســالح مــن جميــع 
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ــي  ــاص، وه ــكٍل خ ــداد( بش ــزام بغ ــق )ح ــن مناط ــة، وم ــات العراقي املحافظ

ــة،  ــز العاصم ــط مبرك ــة تحي ــة متالصق ــرى زراعي ــن ق ــط م ــن خلي ــارة ع عب

ــنَّة. ــن السُّ ــة م ــا أغلبي تقطنه

كانــت الخطــوة التاليــة تشــكيل لجــان الســتقبال املتطوعــن وتســجيلهم 

وتنظيمهــم يف مجموعــات، وأعطيــت األولويــة للمتدربــن عــى الســالح مــن 

أفــراد الجيــش الســابق، أو مــن العســكرين الفاريــن، أو عنــارص امليليشــيات 

الشــيعية الذيــن تركــوا العمــل لســبٍب أو آلخــر؛ وتولــت اللجــان مهمــة تســليم 

ــب  ــن لجل ــت أن دعــت اآلخري ــا لبث ــا مــن أســلحة للمتطوعــن، وم ــا لديه م

ت  أســلحتهم الشــخصية؛ بســبب األعــداد الكبــرة مــن املتطوعــن الذيــن أكــدَّ

وســائل إعالميــة محليــة أن أعــداد املســجلن منهــم جــاوز املليــون.

ومــن ثــم فــإن الحشــد الشــعبي ميــارس نشــاطاته بشــكٍل رســمي كأيِّ مؤسســة 

مــن مؤسســات الدولــة العراقيــة التــي يحميهــا القانــون خــالل أداء الواجبــات 

القتالية.

ــى  ــة ع ــة الديني ــت الرعي ــد أضف ــايئ( ق ــاد الكف ــوى )الجه ــت فت وإذا كان

ــب  ــة مبوج ــاطاته محمي ــون نش ــي لتك ــذا ال يكف ــإن ه ــعبي، ف ــد الش الحش

القانــون العراقــي بصفتــه مؤسســًة رســميًة مــن مؤسســات الدولــة، وكان ال بــد 

أْن تتكامــل رشعيتــه الدينيــة مــع رشعيــة قانونيــة ودســتورية يســتمدها مــن 

ة قــرارات وأوامــر أصدرتهــا الحكومــة  سلســلة مــن اإلجــراءات الرســمية، وعــدَّ

العراقيــة، مــن بينهــا:

1- اعتــاد »هيئــة الحشــد الشــعبي كجهــٍة وحيــدٍة مخولــة إلدارة الحشــد«)٨(، 

ــوزراء يف 21  ــة العامــة ملجلــس ال ويف املخاطبــات الرســمية، بقــرار مــن األمان
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ديســمرب/كانون األول 2014، اســتناداً إىل األمــر الديــواين رقــم )47( لســنة 

.2014

ــة«)٩( بلغــت نحــو ترليــون  ــة العامــة للدول 2 - تخصيــص حصــة مــن »املوازن

و160 مليــار دينــار عراقــي للعــام 2016، أي مــا يعــادل أكــر مــن 970 مليــون 

ــد بلغــت 6  ــة 2015 ق ــة املخصصــة للحشــد يف موازن ــت »امليزاني دوالر؛ وكان

ترليونــات وســتة وثالثــن مليــار دينــار«)10(، أي مــا يزيــد عــى خمســة مليــارات 

دوالر.

3 - النظــر إىل الحشــد الشــعبي عــى أنَّــه »تجربــة يجــب اســتثارها وإنضاجها 

باعتبارهــا العمــود الفقــري للقــوات األمنيــة العراقية«)11(.

4 - صــدور أمــر ديــواين عــن مكتــب رئيــس الــوزراء يف 24 فرباير/شــباط 2016، 

بــأن »يكــون الحشــد تشــكيالً عســكرياً مســتقالً، وجــزءاً مــن القــوات املســلحة 

ــه بنمــوذج  ــًة لعمل ــد العــام للقــوات املســلحة، إضاف ــة مرتبطــاً بالقائ العراقي

ــاط،  ــم واالرتب ــث التنظي ــن حي ــاز مكافحــة اإلرهــاب الحــايل؛ م يضاهــي جه
ــة«)12(  ــة مقاتل ــوف وألوي ــة أركان، وصن ــادة، وهيئ ــن قي ــه م ــن تألف ــالً ع فض

ــاً، ومديريــات ســاندة لهــا، ولــه أحقيــة التجهيــز  بحــدود عريــن لــواء قتالي

ــه  ــد ل ــى أْن ترص ــلحة، ع ــوات املس ــام للق ــد الع ــط بالقائ ــب، ويرتب والتدري

موازنــة ماليــة مســتقلة.

ــش  ــدات الجي ــن وح ــم م ــوة بأقرانه ــعبي أس ــد الش ــى الحش ــة قت ٥- معامل

العراقــي واألجهــزة األمنيــة؛ مــن حيــث التعويضــات، واالمتيــازات، والرواتــب 

ــة. التقاعدي

كل مــا ســبق مــن خطــوات وإجــراءات إلضفــاء الرعيــة القانونيــة والرســمية 
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ــس  ــره مجل ــرار أق ــروع ق ــداً مل ــت متهي ــعبي، كان ــد الش ــوات الحش ــى ق ع

النــواب يف 26 نوفمرب/تريــن الثــاين 2016، مثَّــل حســم الجــدل بشــكل نهــايئ 

حــول رشعيــة الحشــد الشــعبي الــذي بــات »تشــكيالً عســكرياً مســتقالً، وجزءاً 

ــد العــام للقــوات املســلحة،  ــة، ويرتبــط بالقائ مــن القــوات املســلحة العراقي

ويتألــف مــن قيــادة وهيئــة أركان وصنــوف وألويــة مقاتلــة«)13(.

ارتبــاط قــوات الحشــد الشــعبي بالقائــد العــام للقــوات املســلحة، الــذي هــو 

ــن  ــداً ع ــل بعي ــة العم ــا حري ــادي، مينحه ــدر العب ــوزراء حي ــس ال ــه رئي نفس

ــن  ــه م ــن قيادات ــا ميكِّ ــو م ــاع، وه ــوزارة الدف ــة ب ــش املرتبط ــة الجي مؤسس

ــذي عــززه اســتثناء منتســبيه  ــي والســيايس الواســع ال اســتغالل النفــوذ األمن

ــة  ــدرايس، كاســتباق ألي اعراضــات محتمل ــل ال ــي العمــر والتحصي مــن رشطَ

عــى وجــود قيــادات مــن فصائــل الحشــد برتــب عســكرية عاليــة يف مواقــع 

قياديــة متنحهــا صالحيــات أمنيــة وعســكرية ملارســة نشــاطاتها دون الســاح 

ــاع. ــوزارة الدف ــاً ل بتدخــل وحــدات الجيــش العراقــي الخاضعــة تراتبي

جــاء توقيــت إقــرار قانــون الحشــد الشــعبي بعــد أيــام عــى إطــالق مــروع 

ــح املســار  ــة وتصحي ــات العراقي ــن املكون ــة( للمصالحــة ب )التســوية التاريخي

ــود  ــا أن بن ــيعة، ك ــنَّة والش ــن السُّ ــي ب ــراع الطائف ــف ال ــيايس وتخفي الس

ــس  ــيعية يف مجل ــة الش ــة األغلبي ــع مصلح ــق م ــا يتواف ــت مب ــون صيغ القان

ــنيَّة باســم  ــه الكتــل السُّ ــواب التــي عرقلــت إصــدار قانــون ماثــل طرحت الن

)قانــون الحــرس الوطنــي( الــذي كان يــراد منــه تشــكيل قــوات قوامهــا 120 

ــاً لنســب عــدد  ــة وفق ــة كاف ــل، موزعــة عــى املحافظــات العراقي ــف مقات أل

ســكان كل محافظــة، لتكــون قــوة بديلــة عــن الحشــد الشــعبي الــذي ســيضم 

مقاتليــه إىل الحــرس الوطنــي، ويخضــع لقيادتــه املرتبطــة بالقائــد العــام 
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ــة  ــي هــي املرف ــس املحافظــات الت ــع مجال ــوات املســلحة بالتنســيق م للق

ــي. عــى نشــاطات الحــرس الوطن

وقــوات الحــرس الوطنــي هــي »قــوات عســكرية تُشــكَّل مــن أبنــاء املحافظــة 

غــر املنتظمــة يف إقليــم؛ للمســاهمة يف مواجهــة اإلرهــاب وحفــظ األمــن«)14(، 

ــر/ ــة يف 3 فرباي وحظــي مــروع الحــرس الوطنــي مبوافقــة الحكومــة العراقي

ــره  ــذي أحجــم عــن متري ــواب ال ــس الن ــراره يف مجل شــباط 2015 بانتظــار إق

نتيجــة تهديــدات مــن قيــادات »الحشــد الشــعبي باللجــوء إىل القــوة يف حالــة 

اعتــاد مــروع قانــون الحــرس الوطنــي«)1٥(، وهــو مــا دفــع مجلــس النــواب 

لســحب مــروع القانــون يف 8 ســبتمرب/أيلول 2015.

ــنيَّة عــى طــرح قانــون الحشــد الشــعبي للتصويــت يف  اعرضــت القــوى السُّ

جلســة مجلــس النــواب؛ باالنســحاب مــن الجلســة، يف حــن صــوَّت أحــد عــر 

نائبــاً ُســنيّاً للمــروع، إذ رأى ائتــالف متحــدون لإلصــالح- أكــرب تجمــع للنــواب 

ــنَّة- أن »بنــاء أيــة مؤسســات عســكرية جديــدة خــارج الجيــش ســتكون  السُّ

ــة دور  ــف يف النتيج ــا يضع ــليمة، م ــتت اإلدارة الس ــا تش ــات؛ منه ــا تبع له

الجيــش كمؤسســة تحظــى باحــرام وتقديــر العراقيــن جميعــاً«)16(.

عــزَّز إقــرار مــروع قانــون الحشــد الشــعبي تأســيس جيــش جديــد يختــص 

ــواب  ــس الن ــة يف مجل ــة العددي ــتثمرت األكري ــي اس ــيعية، الت ــة الش بالطائف

إلجهــاض قانــون الحــرس الوطنــي، ويف الوقــت ذاتــه وظفــت هــذه األكريــة 

العدديــة لتمريــر قانــون الحشــد الشــعبي الــذي ســيعزز بشــكل أكــرب هيمنــة 

ــه  ــا يتبع ــراق، وم ــي والعســكري يف الع ــرار األمن ــى الق ــيعية ع ــة الش الطائف

ــا دام أن  ــة، م ــراق واملنطق ــة يف الع ــات اإليراني ــق بالسياس ــاط أعم ــن ارتب م

أكــر مــن نصــف الفصائــل املنضويــة يف إطــار الحشــد الشــعبي تُلزمهــا بيعــة 
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رشعيــة للمرشــد اإليــراين األعــى عــي الخامنئــي، وترتبــط بشــكل مــا بقيــادة 

ــة  ــة املتمثل ــة الخاص ــات الخارجي ــه للعملي ــراين وذراع ــوري اإلي ــرس الث الح

ــواء قاســم ســلياين. ــادة الل بفيلــق القــدس بقي

ن منها الحشد  أهم الفصائل التي تكوَّ
الشعبي

يشــكِّل الحشــد الشــعبي إطــاراً جامعــاً لعــرات اآلالف مــن املتطوعــن 

ــايئ(، وعــرات امليليشــيات  ــاد الكف ــوى )الجه ــن اســتجابوا لفت الشــيعة الذي

الشــيعية املوجــودة أصــالً، مثــل منظمــة بــدر، ورسايــا الســالم، وعصائــب أهــل 

ــاين،  ــا الخراس ــة رساي ــي، وطليع ــه العراق ــزب الل ــايل، وح ــار الرس ــق، والتي الح

ــد  ــالن الحش ــد إع ــت بع ــدة أُسس ــاء جدي ــت أس ــرى حمل ــات أخ ومجموع

الشــعبي.

يبلــغ عــدد الفصائــل املســجلة يف هيئــة الحشــد الشــعبي أكــر مــن 70 فصيــالً، 

لــكلٍّ منهــا هيكلــه التنظيمــي الخــاص بــه، وســاحة عملــه التــي توزعــت بــن 

ــة، وميكــن تحديدهــا  ــم الديني ــًة إىل تعــدد مرجعياته ســوريا والعــراق، إضاف

عــى النحــو اآليت:

1( - )41( فصيــالً يتبــع مرجعيــة املرشــد األعــى للجمهوريــة اإلســالمية 

ــه  ــزب الل ــب ح ــدر، وكتائ ــق ب ــا: فيل ــن أبرزه ــي، م ــي الخامنئ ــة ع اإليراني

ــاء،  العراقــي، وعصائــب أهــل الحــق، وكتائــب ســيد الشــهداء، وحركــة النجب

ــا  ــاس، ورساي ــو الفضــل العب ــواء أب ــام عــي، ول ــب اإلم ــار الرســايل، وكتائ والتي

ــار الصــدري مــن عــي  ــا الســالم التابعــة للتي الخراســاين؛ يف حــن تتخــذ رساي

ــب املرجــع محمــد محمــد صــادق الصــدر  ــاً إىل جان ــاً ديني ــي مرجع الخامنئ
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ــة  ــد املصالــح املتبادل ــا يؤك ــو م ــدر، وه ــدى الص ــد رئيــس التيــار، مقت وال

ــذ  ــل تنفي ــا الدعــم مقاب ــق بتقدميه ــا يتعل ــران، وم ــن الحشــد الشــعبي وإي ب

سياســاتها يف املقــام األول.

2(- )17( فصيــالً يتبــع املرجــع الشــيعي عــي السيســتاين، مــن أبرزهــا: ثالثــة 

ــواء  ــم، ول ــار الحكي ــادة ع ــالمي بقي ــى اإلس ــس األع ــة للمجل ــل تابع فصائ

أنصــار املرجعيــة، وغرهــا مــن الفصائــل الصغــرة غــر املعروفــة عــى مســتوى 

ســاحات القتــال أو وســائل اإلعــالم، خالفــاً للفصائــل التابعــة للمرشــد األعــى 

عــي الخامنئــي.

ــاين حســن نــر  ــه اللبن ــان يتبعــان لألمــن العــام لحــزب الل 3(- فصيــالن اثن

اللــه، وهــا حــزب اللــه الثائــرون وكتائــب عــاد مغنيــة، لكنَّهــا أيضــاً ليســا 

ــة  ــة الرمزي ــأنها الدالل ــم يف ش ــن امله ــة، ولك ــرة املهم ــل الكب ــن الفصائ م

ملشــاركة حــزب اللــه اللبنــاين يف القتــال الدائــر يف العــراق بعــد أن اشــتهر بأنَّــه 

ــاً عــى دور الجيــش الســوري. الالعــب األقــوى يف الســاحة الســورية، متفوق

4(- اثنــا عــر فصيــالً صغــراً تتبــع عــدداً مــن املرجعيــات، منهــا املرجــع كال 

ــرد  ــري، وتنف ــم الحائ ــرازي وكاظ ــادق الش ــويب وص ــد اليعق ــدري ومحم الحي

ــلحة  ــٌة مس ــي مجموع ــعبي، وه ــد الش ــا إىل الحش ــون بانضامه ــة بابلي كتيب

ــداد،  ــزام بغ ــداد وح ــن بغ ــيحين م ــن مس ــن متطوع ــت م ــيحية أُسس مس

يقودهــا ريــان الكلــداين، يف داللــة عــى أنَّ مواجهــة تنظيــم الدولــة ال تقتــر 

عــى ديانــٍة دون أخــرى، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود أّي فصيــل ُســنِّي ضمــن 

ــنِّي  الحشــد الشــعبي، مــع أنَّ كثــراً مــن مجموعــات الحشــد العشــائري السُّ

ــاً  ــه، وأحيان ــليحية من ــاعدات تس ــى مس ــعبي وتتلق ــد الش ــع الحش ــق م تنس

ــد  ــبة إىل الحش ــال بالنس ــو الح ــا ه ــم؛ ك ــعبي رواتبه ــد الش ــرف الحش ي
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ــوب املوصــل. العشــائري يف مناطــق جن

ومــع أنَّ أكــر مــن ســبعن فصيــالً مســجل يف هيئــة الحشــد الشــعبي رســمياً، 

ــايل األكــرب يقــع  ــإنَّ الجهــد القت ــة، ف وتتقــاىض دعــاً تســليحياً ونفقــاٍت مالي

ــه  ــب حــزب الل ــدر، وكتائ ــة ب ــل منظم ــا، مث ــدد محــدود منه ــق ع عــى عات

ــا  ــاء، ورساي ــة النجب ــالم، وحرك ــا الس ــق، ورساي ــل الح ــب أه ــراق، وعصائ الع

ــة الحشــد الشــعبي،  ــة يف هيكل ــدُّ حجــر الزاوي ــل تُع الخراســاين، وهــي فصائ

ــل  ــدر، وفصائ ــق ب ــل فيل ــود، مث ــل عق ــران قب ــس يف إي ــا أُس ــا أنَّ بعضه ك

أخــرى أسســت بعــد احتــالل العــراق؛ مثــل جيــش املهــدي الــذي غــرَّ اســمه 

بعــد أحــداث املوصــل إىل رسايــا الســالم، وحركــة عصائــب أهــل الحــق التــي 

انشــقت عــن جيــش املهــدي يف عــام 2006، لكنَّهــا تأخــرت يف اإلعــالن الرســمي 

ــام 2009. الســمها إىل ع

ــل 2014، أو  ــداث املوص ــد أح ــت بع ــرى أسس ــل األخ ــب الفصائ ــا أنَّ أغل ك

ــات  ــن مجموع ــارة ع ــت عب ــد أْن كان ــت بع ــذا التوقي ــمياً يف ه ــرت رس ظه

مســلحة متــارس نشــاطاتها خــارج القانــون واألطــر الرســمية، ومتــارس مهــات 

ــات  ــذ عملي ــه، أو تنف ــي إلي ــذي تنتم ــزب ال ــة أو الح ــرات الحرك ــة مق حاي

خطــف وقتــل أشــبه مبــا كانــت تفعلــه فــرق املــوت خــالل ســنوات االحتــالل.

ــة؛ حيــث إنَّ  ــة خاصــة مــن الحكومــة املركزي وتتلقــى معظــم الفصائــل رعاي

ــة  ــا أنَّ تبعي ــذة، ك ــية متنف ــة أو سياس ــادات ديني ــم قي ــا ه ــب قياداته أغل

ــن  ــة؛ وم ــة الحكومي ــى بالرعاي ــًة لتحظ ــزًة إضافي ــا مي ــران يعطيه ــا إلي بعضه

ــل: أهــم الفصائ
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منظمة بدر/ الجناح العسكري

أُسســت منظمــة بــدر مطلــع مثانينيــات القــرن املــايض أوائــل ســنوات حــرب 

ــن  ــن أرسى الحــرب م ــة م ــن مجموع ــران، م ــراق وإي ــن الع ــج األوىل ب الخلي

الجنــود والضبــاط املكلفــن مــن إيــران بالتحقيــق مــع أقرانهــم األرسى 

العراقيــن بقيــادة محمــد باقــر الحكيــم وبــإرشاف ودعــم مبــارش مــن الحــرس 

ــراين. ــوري اإلي الث

ــرات إىل أنَّ املنظمــة تضــمُّ عــرات آالف املقاتلــن بعــد  تُشــر بعــض التقدي

ــن  ــن املقاتل ــاً م رت أعدادهــم بـــ10 آالف إىل 15 ألف ــدِّ أحــداث املوصــل، وقُ

ــالل العــراق. ــد احت ــا عن ــن املنتســبن إليه وغــر املقاتل

مــع تشــكيل قوات الحشــد الشــعبي انخرطــت منظمــة بدر/الجناح العســكري 

بصفتهــا أحــد أهــم الفصائــل يف خــط املواجهــات مــع تنظيــم الدولــة؛ ومنــذ 

ــق  ــكري يف مناط ــزي العس ــاً ال ــري مرتدي ــادي العام ــر ه ــت يظه ــك الوق ذل

القتــال، يف ديــاىل وآمــريل والفلوجــة وتكريــت، وتســيطر املنظمــة عــى وزارة 

الداخليــة منــذ إعــادة تشــكيلها، وكان آخــر وزيــر لهــا هــو الرجــل الثــاين يف 

م اســتقالته يف 5 يوليو/متــوز 2016  ــدَّ ــذي ق ــان، ال ــدر؛ محمــد الغب منظمــة ب

عــى خلفيــة تفجــر حــي الكــرادة وســط العاصمــة.

عصائب أهل الحق
ــن  ــب أهــل الحــق، م ــة اإلســالمية عصائ ــة املقاوم ــا تســمى بحرك شــكِّلت م

مجموعــة مــن املقاتلــن التابعــن لجيــش املهــدي رفضــوا قــرار قائــد الجيــش 

مقتــدى الصــدر وقــف قتــال القــوات األمركيــة وتســليم أســلحة الجيــش لهــا 

ــى  ــدي حت ــش امله ــن جي ــتقل ع ــم مس ــل باس ــا ملْ تعم ــام 2004، لكنه يف ع
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عــام 2006 عندمــا أعلنــت نفســها باســم عصائــب أهــل الحــق بقيــادة قيــس 

الخزعــي، القيــادي البــارز يف جيــش املهــدي إىل جانــب قيــادات أخــرى مثــل 

أكــرم الكعبــي وســالم املالــي.

ر عــدد أفرادهــا بأكــر مــن عــرة آالف مقاتــل يتلقــون دعــاً إيرانيــاً عى  يُقــدَّ

مســتوى التدريــب والتســليح والدعــم املــايل؛ وأعلنــت الحركــة بيعتهــا الرعية 

للمرشــد األعــى عــي الخامنئــي يف خريــف العــام 2014، عــى لســان ممثلهــا 

يف إيــران.

بعــد االنســحاب األمــريك مــن العــراق دخلــت الحركــة يف العمليــة السياســية، 

ــون(،  ــة الصادق ــي )كتل ــواب العراق ــس الن ــيايس يف مجل ــا الس ــل جناحه وميث

وللحركــة نشــاط قتــايل ضمــن قــوات الحشــد الشــعبي يُعــد يف املراتــب 

ــة  ــذ أحــداث املوصــل؛ مــن خــالل ثالث ــل األكــر نشــاطاً من املتقدمــة للفصائ

ــز الســلوك العــام  ألويــة قتاليــة، يف حــن يقاتــل اللــواء الرابــع يف ســوريا؛ ومتيَّ

ــي  ــا«)17(. وه ــق تواجده ــنَّة يف مناط ــد السُّ ــة »ض ــة الطائفي ــة بالصبغ للحرك

مدرجــة عــى الئحــة املنظــات والجاعــات اإلرهابيــة التــي أصدرتهــا دولــة 

ــة املتحــدة. ــارات العربي اإلم

سرايا السالم

بعــد يــوٍم واحــد مــن ســقوط مدينــة املوصــل يف العــارش مــن يونيــو/ 

حزيــران 2014، أعلــن قائــد التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر تشــكيل )رسايــا 

ــا  ــي األول له ــور الرســمي العلن ــن املقدســات؛ وكان الظه ــاع ع الســالم( للدف

ــران  ــار ببغــداد يف 21 يونيو/حزي ــذي نظمــه التي يف االســتعراض العســكري ال

.2014
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يُقــدر إجــايل مقاتــي رسايــا الســالم بنحو عــرة آالف مقاتــل، ولها مشــاركات 

قتاليــة يف أغلــب معــارك اســتعادة املــدن، ومنهــا معركــة املوصــل التــي ســبق 

لقائــد التيــار أْن أعلــن عــدم املشــاركة فيهــا.

كتائب حزب اهلل العراق

ــام  ــاين يف ع ــه اللبن ــزب الل ــن ح ــارش م ــم مب ــب- بدع ــذه الكتائ ــكِّلت ه ُش

ــن املرشــد األعــى  ــي تتخــذ م ــب املســلحة الت ــن الكتائ ــدد م ــن ع -2007 م

عــي الخامنئــي مرجعــاً دينيــاً لهــا، وتؤمــن الكتائــب »بواليــة الــويل الفقيــه، 

ــة«)1٨(. ــالمية اإليراني ــة اإلس ــب الجمهوري ــا إىل جان ووقوفه

يعــود الفضــل يف تأسيســها إىل القيــادي يف حــزب اللــه اللبنــاين، عــاد مغنيــة، 

ــو  ــة الحشــد الشــعبي أب ــس هيئ ــب رئي ــات إىل أنَّ نائ وتشــر بعــض املعلوم

مهــدي املهنــدس تــوىل قيــادة هــذه الكتائــب بعــد اغتيــال عــاد مغنيــة يف 

ــا  ــالل ارتباطه ــن خ ــاً م ــاً إيراني ــب دع ــى الكتائ ــوام؛ وتتلق ــل أع ــق قب دمش

ــراين. ــوري اإلي بالحــرس الث

أعلنــت كتائــب حــزب اللــه العــراق نفســها يف 31 أغســطس/آب 2007، مــن 

تحالــف أربــع كتائــب مســلحة ُشــكِّلت بعــد احتــالل العــراق وكانــت تعمــل 

ــارش، وهــي كتائــب عــي األكــرب والســجاد  ــراين مب بشــكٍل مســتقل بدعــم إي

وكربــالء وزيــد بــن عــي.

ــا الدفــاع الشــعبي( الســتيعاب  بعــد أحــداث املوصــل أعلنــت تشــكيل )رساي

وتدريــب األعــداد الكبــرة مــن املتطوعــن الذيــن اســتجابوا لفتــوى )الجهــاد 
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ــة إىل جانــب  ــد مــن املــدن العراقي ــا يف العدي ــل هــذه الراي الكفــايئ(. وتقات

ــل األخــرى مــن الحشــد الشــعبي. ــة والفصائ القــوات العراقي

فصائل أخرى
ــراق  ــري بالع ــا يج ــا دور في ــي له ــرى الت ــل األخ ــن الفصائ ــد م ــة العدي مثَّ

وســوريا، ومــن بينهــا رسايــا الخراســاين املرتبطــة مبكتــب املرشــد األعــى 

خــالف غرهــا التــي ترتبــط بالحــرس الثــوري اإليــراين؛ وهنــاك املجلــس األعــى 

اإلســالمي بقيــادة عــار الحكيــم، وهــو امتــداد تاريخــي وتنظيمــي للمجلــس 

ــم يف  ــر الحكي ــد باق ــذي أسســه محم ــراق ال ــورة اإلســالمية يف الع ــى للث األع

إيــران عــام 1982 ليكــون جناحــاً سياســياً مــؤازراً للجنــاح العســكري املعــروف 

باســم لــواء بــدر، الــذي تحــوَّل فيــا بعــد إىل فيلــق بــدر قبــل انشــقاقه عــن 

ــادة هــادي العامــري. املجلــس، ليعمــل بشــكٍل مســتقلٍّ بقي

ــوات  ــن ق ــة ضم ــل املنضوي ــن الفصائ ــدد م ــالمي ع ــى اإلس ــس األع وللمجل

ــاحة. ــن س ــر م ــل يف أك ــعبي، وتقات ــد الش الحش

ــة  ــي للطائف ــة تنتم ــر عربي ــل غ ــعبي فصائ ــد الش ــوات الحش ــارك يف ق وتش

الشــيعية، مثــل كتائــب الركــان الشــيعة التــي تضــمُّ أكــر مــن أربعــة آالف 

ــل؛  ــتعادة املوص ــة اس ــار عملي ــر يف إط ــة تلعف ــرب مدين ــطون ق ــل ينش مقات

ــن  ــبك(، ومقاتل ــم )الش ــن باس ــراد معروف ــيعة أك ــن ش ــِة إىل مقاتل باإلضاف

ــنَّة الذيــن لديهــم  ــنَّة أو العــرب السُّ ـة مــن الركــان السُّ مســيحين، وقلَـّ

ــكيالت  ــي تش ــائري، وه ــد العش ــم الحش ــة باس ــكيالت املعروف ــرات التش ع

ــت  ــا تح ــل بعضه ــها، قات ــق نفس ــاء املناط ــن أبن ــن م ــن متطوع ــة م مناطقي

ــه. ــتقل إىل جانب ــكل مس ــعبي أو بش ــد الش ــادة الحش قي
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ــا  ــن حاجاته ــوال لتأم ــن األم ــد م ــعبي إىل مزي ــد الش ــوات الحش ــاج ق تحت

األساســية يف اإلنفــاق عــى رواتــب املقاتلــن؛ وتأمــن األســلحة والذخــرة، مــع 

نفقــات إدامتهــا وتطويرهــا؛ إضافــًة إىل نفقــاٍت أخــرى لرعايــة عوائــل القتــى 

ــرٍة مــن الجرحــى أو  ــالزم ألعــداٍد كب ــن؛ وتأمــن نفقــات العــالج ال واملفقودي

املصابــن بعاهــات؛ وكذلــك رصف رواتــب تقاعديــة للذيــن يركــون فصائلهــم 

ألســباٍب صحيــة؛ وغرهــا مــن النفقــات، فضــالً عــن تلــك املرتبــة عــى ضيــاع 

جــزٍء منهــا نتيجــة الفســاد املــايل يف فصائــل الحشــد الشــعبي.

ــاً شــهرياً مــن الحكومــة العراقيــة  يتقــاىض املتطــوع يف الحشــد الشــعبي راتب

ــًة إىل  ــع أقــل مــن 600 دوالر، إضاف ــة الحشــد الشــعبي بواق مــن خــالل هيئ

ــدر بنحــو 100 دوالر شــهرياً.   ــدل طعــام يُق ب

ووصــل تعــداد الحشــد الشــعبي يف يونيو/حزيــران 2016 »إىل 140 ألــف 

ــف  ــم »124 أل ــن بينه ــددة«)19(، م ــات متع ــن مكون ــم اآلالف م ــل، بينه مقات

ــنَّة«)20(،  ــل مــن العــرب السُّ ــف مقات ــل الشــيعية، و14 أل ــل مــن الفصائ مقات

ــون،  ــب بابلي ــن مســيحين يف كتائ ــًة إىل عــدٍد غــر معــروف مــن مقاتل إضاف

وآخريــن مــن اإليزيديــن واألكــراد الشــيعة املعروفــن باســم الشــبك، وتركــان 

شــيعة مــن كركــوك وتلعفــر.

يف حــن أشــارت التقديــرات األوليــة إىل أن 40 ألفــاً إىل 60 ألــف مقاتــل كانــوا 

ــاٍم  ــد ع ــد تأسيســه ليصــل تعدادهــم بع ــوات الحشــد الشــعبي عن ضمــن ق

ــة، يف  ــات القتالي ــاركون يف العملي ــف مقاتل«)21(يش ــو »100 أل ــٍد إىل نح واح

ــعبية يف  ــة ش ــج تعبئ ــاح برنام ــعبي إلنج ــد الش ــادات الحش ــعى قي ــن تس ح
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ــة مليــون مواطــن عــى حمــل  ضــوء فتــوى )الجهــاد الكفــايئ( لتدريــب قراب

الســالح؛ مــن طلبــة املــدارس والجامعــات والعــال واملوظفــن والعاطلــن عــن 

ــة(.  العمــل بصفتهــم قــوًة )احتياطي

تتلقــى فصائــل الحشــد الشــعبي مــا يلزمهــا مــن ســالح أو ذخــرة أو معــدات 

ــاً اعــرف مســؤولون  ــة مــن الجيــش العراقــي، كــا تتلقــى دعــاً إيراني قتالي

ــقوط  ــش وس ــار الجي ــع انهي ــن، ومن ــدم اإلرهابي ــف تق ــه »أوق ــون بأنَّ عراقي

ــاً جــداً«)22(. ــكان الوضــع يف العــراق صعب ــراين ل ــوال الدعــم اإلي بغــداد، ول

ــران 2014،  ــة املوصــل يف 10 يونيو/حزي ــذ الســاعات األوىل لســقوط مدين من

دعــت الحكومــة العراقيــة »جميــع الجنــود الفاريــن إىل االلتحــاق إىل أقــرب 

ــة  ــدن اإليراني ــهدت امل ــا ش ــم«؛ ك ــق تواجده ــن مناط ــش م ــكر للجي معس

»حمــالت تطــوع للذهــاب إىل العــراق والقتــال مــن أجــل الدفــاع عــن 

ل 4200 متطــوع أســاءهم خــالل  املقدســات يف كربــالء والنجــف، حيــث ســجَّ

ــن 24 ســاعة«)23(. ــل م أق

وتقــدم إيــران دعــاً مســتمراً للميليشــيات الشــيعية قبــل انضامهــا إىل قــوات 

الحشــد الشــعبي بســنوات، »وقــد قــّدرت إحــدى الرســائل املبعوثــة مــن ســفر 

أمــركا بالعــراق، كريســتوفر هيــل، إىل وزارة الخارجيــة األمركيــة عــام 2009، 

املســاعدات اإليرانيــة للتنظيــات العراقيــة مــا بــن 100 إىل 200 مليــون دوالر 

سنوياً«)24(.

ــدرات  ــز ق ــران عــى تعزي ــادة عــى الدعــم املــايل والتســليحي تعمــل إي وزي

الحشــد الشــعبي ومــوارده البريــة مــن خــالل زج جنــود إيرانيــن أو عنــارص 

مــن الحــرس الثــوري اإليــراين للقتــال إىل جانــب الحشــد الشــعبي، ومشــاركة 
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املدفعيــة يف بعــض عمليــات الحشــد يف املــدن القريبــة مــن الحــدود اإليرانيــة، 

كــا حصــل يف ناحيــة جلــوالء، الواقعــة عــى بعــد أقــل مــن 30 كيلومــراً غــرب 

الحــدود اإليرانيــة، حيــث عــرب الحــدود »نحــو 1500 جنــدي إيــراين للمشــاركة 

يف عمليــة اقتحــام جلــوالء وانســحابهم ثانيــًة بعــد اإلعــالن عــن تأجيــل اقتحام 

املدينــة التــي شــاركت مدفعيتهــا يف قصــف مناطــق وســط املدينــة«)25(.

ــداً عــن دعمهــا  ــل بشــكٍل مســتقل بعي ــران بدعــم بعــض الفصائ وتتكفــل إي

ــا  ــًة اتباعه ــت رصاح ــي أعلن ــل الت ــا الفصائ ــعبي، ومنه ــد الش ــوات الحش لق

ــدر  ــة ب ــي ومنظم ــه العراق ــزب الل ــل ح ــه؛ مث ــويل الفقي ــة ال ــة والي لسياس

ــا.  ــق وغره ــل الح ــب أه ــة عصائ وحرك

يف نوفمــرب/ تريــن الثــاين 2014 أعلنــت عصائــب أهــل الحــق بيعتهــا للمرشــد 

األعــى عــي الخامنئــي، ووالءهــا لسياســاته؛ مــن خــالل ممثلهــا يف مدينــة قـُـْم 

اإليرانيــة جابــر الرجبــي؛ وتذكــر وكالــة رويــرز، نقــالً عــن مســؤولن أمنيــن 

ــون  ــن 1.5 إىل 2 ملي ــى م ــة تتلق ــب أهــل الحــق العراقي ــن، »أنَّ عصائ عراقي

دوالر يف الشــهر مــن إيــران«)26(. 

»وتُشــر قيــادات الحشــد الشــعبي إىل االســتفادة مــن برنامــج الســالح 

بقيمــة 1.6 مليــار  للعــراق  تعتــزم واشــنطن تقدميــه  الــذي  والتدريــب 

ــليحي  ــم التس ــدم الدع ــدة تق ــات املتح ــي أنَّ الوالي ــا يعن ــو م دوالر«)27(؛ وه

للحشــد الشــعبي بشــكٍل غــر مبــارش عــن طريــق الدعــم املقــدم للحكومــة 

العراقيــة التــي تــدرك الواليــات املتحــدة غيــاب الحــدود الفاصلــة بينهــا وبــن 

ــعبي.  ــد الش الحش

ــران  ــر إي ــن إزاء ن ــق املســؤولن األمركي ــن قل ــة ع ــر أمركي وكشــفت تقاري
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ترســانة مــن »راجــات صواريــخ ذات طاقــة عاليــة مــن طــراز فجــر 5، 

وصواريــخ فتــح 110، إىل جانــب الجيــش العراقــي والحشــد الشــعبي«؛ 

لكــن قيــادات يف الحشــد الشــعبي أكــدت أنَّ »معظــم األســلحة املســتخدمة 

ــذي  ــوح ال ــران. يف إطــار الدعــم املفت ــن إي ــا اآلن م ــي نخوضه ــارك الت يف املع

ــاب«)28(. ــى اإلره ــه ع ــراق يف حرب ــالمية إىل الع ــة اإلس ــه الجمهوري تقدم

يســتخدم الحشــد الشــعبي أســلحة الجيــش العراقــي ومعداتــه، ومــن ضمنهــا 

األســلحة واآلليــات التــي قدمتهــا الواليــات املتحــدة للجيــش العراقــي، ومنهــا 

مدافــع الهاوتــرز وعربــات الهمفــي والهمــر، كــا شــوهدت يف معركــة تكريــت 

دبابــات أمركيــة الصنــع يحوزهــا الحشــد الشــعبي، إضافًة إىل أســلحة ومعدات 

إيرانيــة الصنــع. ويتســلح بالدرجــة األوىل بســالح الكالشــنكوف الــرويس األصل، 

مــع عــدم معرفــة منشــأ هــذا الســالح املســتخدم اليــوم مــن قبــل مقاتليــه؛ 

ــى  ــح ع ــذا يص ــى ه ــح ع ــا يص ــادق، وم ــك البن ــة تل ــئ صناع ــدد مناش لتع

بنــادق أخــرى معروفــة أكــرب حجــاً وأبعــد مــدى؛ مثــل البــي يك يس، وبنــادق 

القنــص التــي يُعتقــد أنهــا إيرانيــة الصنــع. 

ــيارات  ــتخدمة س ــال مس ــاحات القت ــعبي يف س ــد الش ــل الحش ــل فصائ وتتنق

رباعيــة الدفــع؛ ذات حمولــة نصــف طــن، تحمــل رشاشــات أحاديــة أو ثنائيــة 

ــن  ــة )2( طنَّ ــة، مضــادة لألفــراد والعجــالت، وســيارات أخــرى حمول أو رباعي

تحمــل مدافــع ميــدان متوســطة املــدى، شــبيهة باملدفعيــة التــي تســتخدمها 

وحــدات الجيــش العراقــي؛ باإلضافــة إىل عجــالٍت خفيفــة مخصصــة لتكــون 

منصــات لراجــات الصواريــخ، وســيارات إيرانيــة مــن طــراز )ســفر(.

ــي اســتلمتها  ــور الت ــخ إي يت ف ــرة »صواري اســتخدم الحشــد الشــعبي ألول م

القــوات العراقيــة مــن الحكومــة األمركيــة« مؤخــراً؛ إضافــًة إىل »قطــع ثقيلــة 
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T-( ــية ــات الروس ــع )M1Abrams(، والدباب ــة الصن ــات األمركي ــل الدباب مث

72(، وناقــالت الجنــود املصفحــة مثــل )M113(، وكاســحات األلغــام التــي تــمَّ 

اســتالمها مــن مخــازن وزارة الدفــاع العراقيــة كجــزء مــن األســلحة اإلضافيــة 

لدعــم تحــركات الحشــد مــن قبــل الحكومــة«)29(.

يُضــاف إىل كلِّ ذلــك اســتخدامه ملدافــع املورترز وقاذفــات آر يب جي 7 املضادة 

ــية  ــراد روس ــخ غ ــرى، وصواري ــئ أخ ــن مناش ــع أو م ــية الصن ــدروع، روس لل

ــتلزمات  ــن مس ــا م ــر، وغره ــتطالع والتصوي ــرة لالس ــراٍت مس ــع، وطائ الصن

الحــرب التــي يضطلــع الحشــد الشــعبي بالــدور األكــرب فيهــا، متفوقــاً إجاليــاً 

ــة احتياجــات الحشــد  ــه لتلبي ــح مخازن ــذي فت ــي ال ــش العراق عــى دور الجي

الشــعبي.

الدور القتالي للحشد الشعبي

ــة،  ــم الدول ــل الحشــد الشــعبي يف معظــم املعــارك ضــد تنظي أســهمت فصائ

منــذ ســيطرته عــى مدينــة املوصــل يف 10 يونيو/حزيــران 2014، وإعــالن 

ــة  ــى معرك ــعبي، حت ــد الش ــة الحش ــكيل هيئ ــايئ( وتش ــاد الكف ــوى )الجه فت

ــن األول  ــوى يف 17 أكتوبر/تري ــات نين ــادة عملي ــا قي ــي أعلنته ــل الت املوص

.2016

ــا  ــة، أو أنه ــاء ذات دالالت طائفي ــكرية أس ــات العس ــم العملي ــل معظ تحم

تعكــس مفــردات يختــص بهــا الشــيعة دون غرهــم، وقــد حملــت أوىل 

ــة جــرف  ــة عاشــوراء( الســتعادة ناحي ــات اســتعادة املــدن اســم )عملي عملي

الصخــر، الواقعــة عــى بعــد 50 كيلومــراً جنــويب العاصمــة عــى مقربــة مــن 
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مدينــة كربــالء؛ ومتكنــت فصائــل الحشــد الشــعبي مــن اســتعادة الناحيــة إىل 

جانــب وحــدات مــن الجيــش العراقــي بدعــم مــن طــران التحالــف الــدويل، 

يف 24 أكتوبر/تريــن األول 2014.

بعــد حصــار تنظيــم الدولــة ناحيــة آمــريل ذات األغلبيــة الركانيــة الشــيعية 

ألكــر مــن مثانــن يومــاً، دون أن يتمكــن مــن اقتحامهــا، متكنــت فصائــل مــن 

ــدات  ــض وح ــن بع ــناد م ــري، بإس ــادي العام ــا ه ــعبي يقوده ــد الش الحش

الجيــش العراقــي، مــن فــك حصــار الناحيــة يف 31 أغســطس/آب 2014، بعــد 

معــارك عنيفــة مــع مقاتــي تنظيــم الدولــة؛ لتكــون هــذه البلــدة هــي البلــدة 

الثانيــة التــي يشــارك الحشــد الشــعبي يف معاركهــا ويحقــق إنجــازاً عســكرياً 

مهَّــد لــه طــران التحالــف بــرب مواقــع متركــز التنظيــم حــول الناحيــة طيلــة 

أســابيع.

ــنيَّة  أرشكــت فصائــل الحشــد الشــعبي ألول مــرة مقاتلن من أبناء العشــائر السُّ

ــالح  ــة ص ــة يف محافظ ــة الضلوعي ــتعادة مدين ــة اس ــب يف عملي ــاً إىل جن جنب

ــدن املحافظــة تســتعاد، يف 30 ديســمرب/ ــن م ــة م ــت أول مدين ــن، وكان الدي

كانــون األول 2014، بعــد معــارك اســتمرت ألكــر مــن شــهرين، مــع مقاتلــن 

ــنيَّة مــن ســكان البلــدة األصليــن، قبــل تعزيــز قوتهــم  مــن عشــرة الجبــور السُّ

ــذه  ــكَّلت ه ــعبي، وش ــد الش ــل الحش ــي وفصائ ــش العراق ــن الجي ــوات م بق

ــداً  ــاً لعمليــات أوســع يف مــدن أخــرى مــن مــدن املحافظــة متهي ــة باب العملي

لعمليــة اســتعادة مدينــة تكريــت مركــز املحافظــة.

يف محافظــة ديــاىل شــال رشقــي العاصمــة بغــداد، وعــى مقربــة مــن 

الحــدود اإليرانيــة، متركــزت أهــم فصائــل الحشــد الشــعبي، ممثلــة مبنظمــة 

ــدد  ــة، وع ــة االتحادي ــوات الرط ــب ق ــق، إىل جان ــل الح ــب أه ــدر وعصائ ب
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مــن تشــكيالت الفرقــة املدرعــة الخامســة التابعــة للجيــش العراقــي؛ يف نطــاق 

عمليــة واســعة الســتعادة مــدن املحافظــة انطلقــت مطلــع يوليو/متــوز 2014، 

ابتــداًء مــن ناحيــة العظيــم التــي اســتعادتها قــوات الحشــد الشــعبي يف 27 

يوليو/متــوز 2014 بعــد معــارك مــع تنظيــم الدولــة، لتشــكِّل املدينــة موطــئ 

قــدم لقــوات الحشــد الشــعبي لالنطــالق نحــو مــدن أخــرى، مثــل ناحيــة قــرة 

ــا ذات املوقــع االســراتيجي عــى الطــرق  ــة املحيطــة به ــة والقــرى الزراعي تب

ــعدية  ــة الس ــتعادة ناحي ــم اس ــن ث ــوك، وم ــة كرك ــة إىل محافظ ــة املؤدي الربي

ــى  ــة ع ــوالء الواقع ــة جل ــا ناحي ــاين 2014، وبعده ــن الث يف 18 نوفمرب/تري

بعــد أقــل مــن 30 كيلومــراً إىل الغــرب مــن الحــدود اإليرانيــة، مبشــاركة مــن 

مدفعيــة الحــرس الثــوري اإليــراين، وكانــت آخــر مدينــة يف املحافظــة يخرهــا 

تنظيــم الدولــة يف 23 نوفمرب/تريــن الثــاين 2014 مبســاعدة مــن قــوات 

ــة. البيشــمركة الكردي

أعلنــت الحكومــة العراقيــة يف 2 مــارس/آذار 2015 عمليــة عســكرية واســعة 

الســتعادة مدينــة تكريــت )140 كيلومــراً شــايل بغــداد(، وهــي مركــز 

محافظــة صــالح الديــن، ومســقط رأس الرئيــس العراقــي األســبق صــدام 

حســن، مبشــاركة وحــدات مــن الجيــش العراقــي والقــوات األمنيــة ومقاتــي 

ــعبي. ــد الش ــوات الحش ــًة إىل ق ــنيَّة، إضاف ــائر السُّ العش

ــوات  ــت الق ــة واجه ــام املدين ــة القتح ــارك يف محاول ــن املع ــهر م ــالل ش وخ

املهاِجمــة صعوبــات كبــرة؛ لغيــاب مشــاركة طــران التحالــف الــدويل الــذي 

اعــرض عــى مشــاركِة الحشــد الشــعبي ووجــوِد قــوات إيرانيــة برفقتــه، مــع 

ظهــور متكــرر لقائــد فيلــق القــدس اإليــراين اللــواء قاســم ســلياين يف ســاحة 

ــدويل  ــف ال ــادة التحال ــاً لقي ــت طلب ــة وجه ــة العراقي ــنَّ الحكوم ــة؛ لك املعرك
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إلســناد القطعــات الربيــة بربــاٍت جويــة يف 25 مــارس/آذار 2015، اســتجاب 

ــذ عــرات الربــات الجويــة قبــل اســتعادة املدينــة بعــد  لهــا التحالــف ونفَّ

ــل/ نيســان 2015. أقــل مــن أســبوع يف األول مــن أبري

ــناد  ــداد إلس ــق اإلم ــت طري ــة تكري ــى مدين ــيطرة ع ــتعادة الس ــت اس فتح

ــمت  ــذي تقاس ــة، ال ــي النفطي ــاة بيج ــارصة يف مصف ــة املح ــوات العراقي الق

الســيطرة عليــه مــع تنظيــم الدولــة منــذ منتصــف ديســمرب/كانون األول 2014 

دون أْن يتمكــن أيُّ طــرف مــن الطرفــن مــن الســيطرة عليــه بالكامــل، وكانــت 

ــي العشــائر  ــي ومقات ــش العراق ــن الجي ــناد م ــل الحشــد الشــعبي بإس فصائ

ــنيَّة قــد بــدؤوا عمليــات واســعة للســيطرة عــى القــرى املحيطــة مبدينــة  السُّ

ــهور،  ــة ش ــارك طيل ــف املع ــي أعن ــة بيج ــهدت مدين ــا، وش ــي ومصفاته بيج

انتهــت بســيطرة القــوات العراقيــة والحشــد الشــعبي عليهــا يف نهايــة أكتوبــر/

تريــن األول 2015.

مطلــع العــام 2014، وقبــل نصــف عــام مــن ســيطرته عــى مدينــة املوصــل، 

ــة عــى  ــى قضــاء الفلوجــة، الواقع ــل ســيطرته ع ــة كام ــم الدول ــرض تنظي ف

ة أحيــاء مــن مدينــة الرمــادي،  بُعــد أقــل مــن 50 كيلومــراً غــرب بغــداد، وعــدَّ

مركــز محافظــة األنبــار، قبــل أْن يســيطر عليهــا يف 17 مايــو/ أيار 2015 بشــكٍل 

كامــل، يف خطــوة ُعــّدت إنجــازاً عســكرياً للتنظيــم الــذي كان قــد خــر مركــز 

محافظــة صــالح الديــن قبــل أقــل مــن شــهرين، حيــث اســتطاع الســيطرة عى 

ــة مــن املعــارك داخــل أحيائهــا، مبشــاركة  ــة الرمــادي بعــد أشــهٍر طويل مدين

ــر مــا ال يقــل عــن %80 مــن البُنــى التحتيــة  طــران التحالــف الــدويل الــذي دمَّ

واملبــاين يف املدينــة.

تبنَّــى الحشــد الشــعبي إعــالن عمليــة اســتعادة مدينــة الرمــادي تحــت شــعار 
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)لبيــك يــا حســن(، بعــد عمليــاٍت ناجحــة يف فــرض حصــار عــى املدينــة مــن 

ــا والســيطرة عليهــا يف 27 ديســمرب/كانون األول  ــل اقتحامه ثــالث جهــات، قب

ــذ مــا ال يقــل عــن 620  2015 بدعــم مــن طــران التحالــف الــدويل الــذي نفَّ

غــارة جويــة عــى مركــز املدينــة منــذ يوليــو/ متــوز 2015.

فتحــت الســيطرة عــى مدينــة الرمــادي البــاب أمــام بــدء عمليــة عســكرية، 

ــة  ــتعادة مدين ــا، الس ــرب منه ــزء األك ــعبي بالج ــد الش ــوات الحش ــهمت ق أس

الفلوجــة بعــد إخفــاق مــا ال يقــل عــن ســبعن هجومــاً كبــراً شــنته القــوات 

ــنِّي خــالل عامــن ونصــف  العراقيــة والحشــد الشــعبي والحشــد العشــائري السُّ

العــام مــن ســيطرة التنظيــم عليهــا، وهــي املعقــل األهــم بالنســبة إليــه مــن 

مدينــة الرمــادي مركــز املحافظــة.

عــى بعــد مســافٍة تصــل إىل 100 كيلومــر تقــع مدينــة ســامراء شــال رشقــي 

ــرة ســامراء،  ــة باســم جزي ــن املنطقــة املعروف ــن املدينت الفلوجــة، وتفصــل ب

ــة  ــيطرة الفعلي ــارج الس ــت خ ــة ظلَّ ــرى زراعي ــة وق ــق صحراوي ــي مناط وه

للحكومــة العراقيــة منــذ االنســحاب األمــريك مــن العــراق نهايــة عــام 2011؛ 

ــة  ــعبي عملي ــد الش ــوات الحش ــت ق ــارس/آذار 2016 أعلن ــن م ويف األول م

عســكرية حملــت اســم )عمليــات اإلمــام عــي الهــادي( للســيطرة عــى هــذه 

ــي  ــة الفلوجــة الت ــرة تســتهدف مدين ــة عســكرية كب ــداً لعملي املناطــق متهي

أعلــن رئيــس الــوزراء، حيــدر العبــادي، بــدء العمليــة العســكرية الســتعادتها 

باســم )عمليــة كــر اإلرهــاب( يف 23 مايو/أيــار 2016، اســتمرت حتــى إعــالن 

اقتحامهــا مــن قبــل قــوات الحشــد الشــعبي يف 26 يونيو/حزيــران 2016، 

ــة ملــدن ومناطــق  ــم الدول ــًة يف سلســلة خســارات تنظي ــًة فارق ــكِّل عالم لتُش

ســيطرته، التــي ملْ يتبــق منهــا ســوى بعــض املــدن الصغــرة يف غــريب األنبــار، 



32

ــت  ــي أعلن ــوى الت ــة نين ــرى يف محافظ ــدن أخ ــل، وم ــة املوص ــز مدين ومرك

الحكومــة العراقيــة أكــرب عمليــة عســكرية الســتعادتها يف 17 أكتوبــر/ تريــن 

األول 2016 مبشــاركة متعــددة األطــراف مــن قــوى محليــة وإقليميــة ودوليــة، 

وإســناد واســع مــن طــران التحالــف الــدويل ومروحيــات أمركيــة.

وتشــارك قــوات إيرانيــة يف عــدد مــن مواقــع القتــال يف محيــط مدينــة املوصــل 

ــوط  ــادة يف الخط ــز قي ــن مراك ــتي م ــم اللوجس ــارات والدع ــم االستش لتقدي

ــن  ــدودة؛ م ــداد مح ــة بأع ــوات دولي ــارك ق ــن تش ــة؛ يف ح ــة للمعرك الخلفي

ــة،  ــية خاص ــوات فرنس ــا، وق ــد جنوده ــدت أح ــي فق ــة الت ــوات األمركي الق

ــر أشــارت إىل مشــاركتها  ــة، لكــنَّ تقاري ــة كانــت مبهمــة تدريبي وأخــرى كندي

ــة. ــات القتالي يف العملي

إضافــًة إىل القــوات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة، تشــارك يف العمليــات 

ــعبية  ــة الش ــدات الحاي ــل وح ــة؛ مث ــاٍت كردي ــة ملنظ ــوات تابع ــة ق القتالي

ألكــراد ســوريا، وحــزب العــال الكردســتاين، مــع قــوات عشــائرية عربيــة مــن 

ــائري. ــد العش ــكيالت الحش ــن تش ــراق ضم ــوريا والع س

ــم الدعــم اللوجســتي واإلســناد الجــوي  ــدويل تقدي ــادة التحالــف ال تتــوىل قي

لجميــع القــوات املشــاركة يف عمليــة اســتعادة املوصــل، ومــن ضمنهــا قــوات 

ــة املوصــل الســتعادة الســيطرة  ــز غــريب مدين ــي تتمرك الحشــد الشــعبي، الت

عــى مدينــة تلعفــر التــي يشــكِّل الركــان الشــيعة نســبة مهمــة مــن ســكانها 

ــنَّة.  إىل جانــب الركــان السُّ
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انتهاكات الحشد الشعبي

ــم املجتمــع العراقــي إىل شــيعة عــرب، وأكــراد،  وفــق نظــام املحاصصــات قسِّ

ــم ال  ــاوز %95، لكنه ــبة تتج ــنَّة بنس ــن السُّ ــم م ــراد ه ــنة، واألك ــرب س وع

ــرب  ــه الع ــنة؛ ويواج ــرب الس ــب الع ــي إىل جان ــاس طائف ــى أس ــون ع يصنف

ــم  ــم الدولــة، أو بأنَّه ــنَّة »ممــن يشــتبه بتواطؤهــم مــع جرائــم تنظي السُّ

ــد القــوات  ــزاً عــى نطــاق واســع عــى ي ــة ومتيي ــه، هجــات انتقامي يدعمون

الحكوميــة العراقيــة وقــوات البيشــمركة وامليليشــيات؛ إْذ نــزح العديــد منهــم 

أثنــاء العمليــات العســكرية الرئيســية التــي شــهدتها البــالد يف 2016، وذلــك 

ــة  ــالل العملي ــل، خ ــط املوص ــة ويف محي ــاط والحويج ــة ويف الرق يف الفلوج

العســكرية الســتعادة املدينــة؛ وقــد حظيــت هــذه امليليشــيات، ذات األغلبيــة 

الشــيعية واملتورطــة يف ارتــكاب انتهــاكات، بدعــم الســلطات العراقيــة، التــي 

ــباط  ــمياً يف فرباير/ش ــا رس ــُرف به ــلحة، واع ــايل واألس ــم امل ــا الدع ــت له قدم

ــة«)30(. ــوات املســلحة العراقي ــن الق ــزء م 2016، كج

ــل  ــب أه ــرب: »عصائ ــم ح ــكاب جرائ ــة بارت ــل املتهم ــة الفصائ ــدر قامئ تتص

ــي  ــراق، الت ــه الع ــزب الل ــب ح ــدي، وكتائ ــش امله ــدر، وجي ــق ب ــق، وفيل الح

ــطوته  ــعبي وس ــد الش ــم الحش ــي حج ــا أدى إىل تنام ــة«، م ــا الحكوم تدعمه

ــة  ــة الحكوم ــح مبارك ــالل من ــن خ ــل 2014؛ »م ــداث املوص ــد أح ــه بع وقوت

ــذا  ــن ه ــة م ــاكات مروع ــم انته ــكٍل منتظ ــب بش ــي ترتك ــيات الت للميليش

ــرب،  ــم الح ــكاب جرائ ــز ارت ــة تُجي ــة العراقي ــر أنَّ الحكوم ــا يُظه ــل، م القبي

ــرة«)31(. ــي الخط ــف الطائف ــة العن ــج دوام وتؤج

ومــع وجــود مزيــد مــن األدلــة عــى مثــل تلــك االنتهــاكات، تــرُّ الحكومــة 
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ــد  ــة أو الحش ــوات األمني ــام للق ــج الع ــس النه ــا »ال تعك ــى أنه ــة ع العراقي

الشــعبي«، وهــو ذات موقــف املرجعيــة الشــيعية التــي تــرى »أنَّ بعــض هــذه 

املارســات للمقاتلــن يف مناطــق القتــال غــر مقبولــة، لكنَّهــا ال متثــل النهــج 

ــد انطباعــاً  العــام لهــذا الحشــد«)32(؛ لكــنَّ اتســاع نطــاق تلــك املارســات ولَّ

يعطيهــا صفــًة شــموليًة تعكــس النهــج العــام للحشــد الشــعبي، الــذي يُشــر 

إىل عمــل ممنهــج وفــق سياســة تســتهدف تغيــر الجغرافيــة الســكانية للعديد 

مــن املناطــق املختلطــة، حيــث تقــوم قــوات الحشــد الشــعبي بتفجــر بيــوت 

ــنَّة بعــد هروبهــم منهــا، ومتنــع عودتهــم إىل مدنهــم ثانيــة. السُّ

ــد  ــب ض ــة تُرتك ــادة منظم ــة إب ــود »حمل ــة وج ــاكات الطائفي ــد االنته تؤك

ــنِّي مــن قبــل ميليشــيات مســلحة«)33(؛ وال توجــد أيُّ صلــة  املكــوِّن السُّ

لتلــك االنتهــاكات بالحــرب عــى تنظيــم الدولــة، إمنــا هــي محــاوالت إلجــراء 

ــنيَّة  تغيــرات دميوغرافيــة »تنفيــذاً ملــروٍع إيــراين للســيطرة عــى املناطــق السُّ

ــالد«)34(. يف الب



35

المبحث الثاني:
 عالقات الحشد الشعبي بالقوى الفاعلة

عالقة الحشد الشعبي بالجيش العراقي

ــار  ــة مــن جــراء انهي ــدات أمني ــدان لتهدي ــخ العســكري تتعــرض البل يف التاري

ــوة  ــون ق ــًة تك ــاً رديف ــكِّل جيوش ــدان تُش ــن البل ــر م ــش، وكث ــدات الجي وح

احتيــاط ملواجهــة أيِّ طــارئ، أو لتعزيــز القــدرات القتاليــة وتعويــض النقــص 

الحاصــل يف عديــد أفــراد الجيــش، وســد الثغــرات التــي تحصــل نتيجــة 

انســحاب بعــض الوحــدات مــن املواقــع املكلفــة بحايتهــا إىل مياديــن القتــال 

عــى الحــدود بــن البلــدان؛ وتُعــرف تلــك الجيــوش الرديفــة أو القــوات 

االحتياطيــة بأســاء معينــة؛ مثــل الجيــش الشــعبي خــالل الحــرب اإليرانيــة 

العراقيــة، أو وحــدات الدفــاع الوطنــي املعمــول بهــا يف ســوريا بعــد الثــورة.

ــة-  ــوش الرديف ــة أو الجي ــة املنظَّم ــوات االحتياطي ــل الق ــاالت تظ يف كلِّ الح

وهــي عــادًة شــبه عســكرية- تعمــل تحــت قيــادة الجيــش بصفتــه مؤسســة 

رســمية مــن مؤسســات الدولــة، لكــن يف العــراق، وبعــد تشــكيل قــوات 

الحشــد الشــعبي، وخــالَف مــا هــو معمــول بــه يف بلــدان العــامل؛ بــات الجيــش 

العراقــي جيشــاً رديفــاً للحشــد الشــعبي، يتلقــى قادتــه األوامــر مــن قيــادات 

الحشــد الشــعبي الذيــن هــم عــادًة قيــادات دينيــة أو ميليشــياوية أو سياســية 

متنفــذة، ومعظمهــم يرتبطــون بإيــران وحرســها الثــوري، وهــو مــا يعطيهــم 

ســلطات أوســع، ونفــوذاً أكــرب، يف العــراق الخاضــع قــراره الســيايس واألمنــي 

للقــرار والنفــوذ اإليــراين.
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ــي يف  ــش العراق ــادة الجي ــن قي ــتقل ع ــراٍر مس ــعبي بق ــد الش ــع الحش يتمت

ــدود  ــدى ح ــه تتع ــا لنفس ــات منحه ــه صالحي ــا، ول ــارك وخارجه ــدان املع مي

ــد  ــادات الحش ــن قي ــا م ــى أوامره ــي تتلق ــه، الت ــش ووحدات ــات الجي صالحي

الشــعبي يف حــال اشــراكها معــاً بعمليــاٍت قتاليــة ضمــن قاطــع واحــد وكانــوا 

معــاً »يف معســكرات الجيــش، حيــث يوجهــون الضبــاط ملرافقتهــم وحايتهــم 

ــادة املعــارك«)35(. ــا يقومــون باقتحــام املناطــق وقي عندم

ينفــذ الحشــد الشــعبي عمليــات قتاليــة بشــكٍل مســتقلٍّ عــن وحــدات 

ــعبي  ــد الش ــادات يف الحش ــات لقي ــا تريح ــفت عنه ــي، كش ــش العراق الجي

ــة مــن كلِّ االتجاهــات، وتأمــن  ــة الفلوجــة »محــارصة املدين قــررت يف معرك

الدعــم للقــوات األمنيــة«، وكان قــرار الحشــد الشــعبي هــو »عــدم الدخــول إىل 

الفلوجــة مــع القــوات األمنيــة إال عندمــا تعجــز األجهــزة األمنيــة عــن تطهــر 

املدينــة«)36(، كــا رصح بذلــك القيــادي يف الحشــد الشــعبي هــادي العامــري 

ــا العســكري. ــدر وجناحه األمــن العــام ملنظمــة ب

ــاً،  ــكالً إداري ــه، وهي ــاً ب ــتخباراتياً خاص ــازاً اس ــعبي جه ــد الش ــك الحش وميتل

ــادال  ــي، دون أْن يتب ــش العراق ــة الجي ــبيهاً بأنظم ــليح ش ــز وتس ــام تجهي ونظ

ة منعــت قــوات الحشــد  املعلومــات االســتخباراتية أو األمنيــة، ويف حــاالت عــدَّ

الشــعبي دخــول الجيــش العراقــي إىل مناطــق عملياتهــا القتاليــة، أو مناطــق 

ومــدن تســيطر عليهــا مبعــزل عــن ســلطة الحكومــة املركزيــة، كــا يف بعــض 

مــدن محافظــة ديــاىل القريبــة مــن الحــدود اإليرانيــة. 
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عالقات  الحشد الشعبي بإيران

ــدول األخــرى  ــا يف ال ــة مصالحه ــة نفوذهــا ورعاي ــران سياســة تقوي ــج إي تنته

ــم  ــة دع ــاح تجرب ــد نج ــة، بع ــر الحكومي ــة غ ــات الفاعل ــى الجه ــاداً ع اعت

حــزب اللــه الــذي بــات يتحكــم يف القــرار اللبنــاين؛ عــى غــرار هــذا النمــط 

مــن االعتــاد عــى املنظــات والتشــكيالت غــر الحكوميــة تعمــل إيــران عــى 

ــم  ــث تدع ــوريا، حي ــراق وس ــن والع ــا اليم ــن بينه ــرى، م ــراره يف دول أخ تك

إيــران رســمياً جاعــات مثــل )أنصــار اللــه( التــي يقودهــا عبــد امللــك الحــويث، 

ــبتمرب/  ــر س ــاء، أواخ ــة صنع ــة اليمني ــى العاصم ــيطرتها ع ــت س ــي فرض والت

أيلــول 2014، وعــرات امليليشــيات العراقيــة التــي تنشــط يف كلٍّ مــن ســوريا 

والعــراق، مثــل كتائــب حــزب اللــه العراقــي، وعصائــب أهــل الحــق، ومنظمــة 

ــا الخراســاين، وغرهــا مــن املجموعــات الشــيعية العاملــة تحــت  بــدر، ورساي

غطــاء قــوات الحشــد الشــعبي.

إن ارتبــاط الفصائــل الشــيعية املســلحة بنظــام الــويل الفقيــه يشــر إىل زيــادة 

النفــوذ اإليــراين يف العــراق بشــكٍل يعــزِّز حالــة االنقســام املجتمعــي بصــورة 

أكــرب، إْذ إنَّــه يعنــي تراجــع الــوالء الوطنــي، وتغليــب املصالــح اإليرانيــة عــى 

املصالــح الوطنيــة.

اتخــذ التدخــل والدعــم العســكري اإليــراين للقــوات األمنيــة العراقيــة أشــكاالً 

ة بعــد ســاعاٍت فقــط مــن ســقوط مدينــة املوصــل بيــد تنظيــم الدولــة  عــدَّ

ــا للعــراق »بشــكل  ــران دعمه ــد قدمــت إي ــران 2014؛ وق ــو/ حزي يف 10 يوني

جــدي ورسيــع بعــد ســقوط املوصــل، وهــو الدعــم الــذي منــع انهيــار الجيــش 

العراقــي وســقوط بغــداد بيــد داعــش«، وفقــاً لرئيــس الــوزراء الســابق نــوري 



38

املالــي، يف 25 نوفمــرب/ تريــن الثــاين 2014.

ــل  ــران الفاع ــدْت إي ــام 2015، ب ــع الع ــت ربي ــتعادة تكري ــة اس ــالل معرك خ

ــع  ــر مواق ــاً ن ــة، وكان الفت ــارف املدين ــى مش ــال ع ــدان القت ــوى يف مي األق

ــب  ــلياين إىل جان ــم س ــواء قاس ــوراً للِّ ــعبي ص ــد الش ــل الحش ــة لفصائ تابع

قيــادات عراقيــة؛ لكــنَّ تريحــاٍت جــاءت مؤخــراً عــى لســان وزيــر الخارجيــة 

العراقــي، إبراهيــم الجعفــري، يف 6 يونيــو/ حزيــران 2016، أزالــت الغمــوض، 

ووضعــت حــداً للتكهنــات حــول حقيقــة الــدور الــذي يضطلــع بــه ســلياين 

يف العــراق؛ بقولــه: إن »ســلياين ميــارس نشــاطاته يف األرايض العراقيــة بعلــم 

الحكومــة ودرايتهــا التامــة؛ بصفتــه مستشــاراً عســكرياً للحكومــة العراقيــة«.

ويوجــد بشــكٍل فعــي »نحــو 30 ألــف جنــدي ومستشــار إيــراين يف العــراق؛ 

للمشــاركة يف القتــال ضــد تنظيــم الدولــة، ويرتــدي بعضهــم زي الحشــد 

الشــعبي لكيــال يتــم التعــرف عليهــم، عــى الرغــم مــن أنَّ دخولهــم العــراق 

أمــٌر معلــٌن« )37( ومعلــوٌم حتــى لــدى لجنــة األمــن والدفــاع مبجلــس النــواب 

ــف  ــة أل ــل مئ ــه يوجــد »عــى األق ــون أن ر مســؤولون أمركي ــدِّ ــي. ويُق العراق

ــن يف  ــدد املقاتل ــة، وأنَّ ع ــاً بري ــون حرب ــعبي يخوض ــد الش ــل يف الحش مقات

ــاً« )38( . ــن ألف ــراين يف حــدود مثان ــم إي ــم بدع ــه ممــن يحظــى منه صفوف

وتُشــارك إيــران يف معركــة املوصــل »بقــوة قوامهــا مــن 5 إىل 6 آالف مقاتــل؛ 

مــن قــوات الحــرس الثــوري والبســيج )التعبئــة( التابعــة لــه«، تتمركــز حاليــاً 

ــي نرهــا الحــرس  ــوات الت يف املــدن املحيطــة باملوصــل، وتتســلح هــذه الق

الثــوري اإليــراين »بدبابــات روســية مــن طــراز T-72، إضافــًة إىل املئــات مــن 

صواريــخ شــهاب وفجــر، ومجموعــة أخــرى مــن الصواريــخ الحراريــة وعربــات 

مدرعــة« )39( ، ومعــدات قتاليــة أخــرى. 
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 عالقات  الحشد الشعبي بالواليات المتحدة

ــدأ-  ــث املب ــات املتحــدة- مــن حي ــة رفــض الوالي تظهــر التريحــات اإلعالمي

ــات اســتعادة املــدن؛  ــاً أكــرب يف عملي مشــاركة الحشــد الشــعبي، ودوراً إيراني

انطالقــاً مــن رؤيــة كبــار قياداتهــا العســكرية بــرورة اســتبعاد الحشــد 

ــان  ــدة ال تخدم ــات املتح ــا الوالي ــن تراه ــألتن متالزمت ــاً ملس ــعبي تجنب الش

ــال  ــد مــن اإلقب ــادة حــدة الــراع الطائفــي، ومزي حربهــا عــى اإلرهــاب؛ زي

ــة. ــم الدول ــى االلتحــاق بتنظي ع

تــرى الواليــات املتحــدة أنَّ مشــاركة الحشــد الشــعبي ســتؤجج الحالــة 

الطائفيــة املوجــودة أصــالً يف املجتمــع العراقــي، وســتزيد مــن االنقســام 

ــعة  ــٍة واس ــرٍب أهلي ــراق إىل ح ــزالق الع ــاً الن ــيقود حت ــذي س ــي ال املجتمع

ــة وحــده املؤهــل ألْن يكــون اإلطــار  ــم الدول ــه؛ ســيكون تنظي النطــاق، وعلي

ــن  ــاع ع ــالح للدف ــل الس ــروا يف حم ــنَّة إذا فك ــرب السُّ ــواء الع ــمل الحت األش

ــهم. أنفس

وتعــرف قيــادات عســكرية أمركيــة، مــن بينهــا رئيــس هيئــة األركان املشــركة 

ــوات  ــي الق ــي، أنَّ »ثلث ــن دميب ــرال مارت ــة، الج ــلحة األمركي ــوات املس للق

ــي  ــعبي«، وه ــد الش ــوات الحش ــن ق ــي م ــت ه ــة تكري ــاركة يف عملي املش

»ميليشــيات شــيعية تدعمهــا إيــران«، لكنَّهــا ال متانــع مشــاركتها يف عمليــات 

اســتعادة املــدن أو التدخــل اإليــراين الــذي »ســيطرح مشــكلًة فقــط إذا أدى 

ــت،  ــة تكري ــا مدين ــد به ــنيَّة«)40(، ويقص ــة السُّ ــة يف املدين ــرات طائفي إىل توت

حيــث جــاء حديثــه يف ســياق شــهادٍة أدىل بهــا أمــام لجنــة القــوات املســلحة 

مبجلــس النــواب األمــريك بعــد أربعــة أيــام مــن بــدء عمليــة اســتعادة تكريــت 
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ــارس/آذار 2015. ــا يف األول مــن م ــن عنه ــي أُعل الت

كشــفت عمليــات اســتعادة املــدن عــن توفــر طــران التحالــف الــدويل، الــذي 

تقــوده الواليــات املتحــدة، الدعــم الجــوي لعمليــات قتــال الحشــد الشــعبي، 

وهــو مــا مكَّنــه مــن الوصــول إىل مــدن، مثــل ناحيــة آمــريل، قــرب كركــوك، 

ة  ــدَّ ــا لع ــة له ــم الدول ــك حصــار تنظي ــاول ف ــي كان الحشــد الشــعبي يح الت

ــرات التحالــف يف توفــر غطــاء جــوي لهــا، وفقــاً  أشــهر قبــل أْن تشــرك طائ

ملراســل صحيفــة نيويــورك تاميــز يف بغــداد تيــم أرانغــو، يف األول مــن ســبتمرب/

أيلــول 2014، الــذي أفــاد أنَّ »القــوات الجويــة األمركيــة وفــرت غطــاًء جويــاً 

ــن  ــرت املتمردي ــران، وأمط ــع إي ــة م ــيعية املتحالف ــيات الش ــي امليليش ملقات

ــنَّة املتطرفــن بوابــل مــن القنابــل، األمــر الــذي مكَّــن امليليشــيات الشــيعية  السُّ

ــنَّة والوصــول إىل قريــة  املرتبطــة بإيــران مــن اخــراق دفاعــات املتطرفــن السُّ

آمــريل«)41( بعــد عــرات الهجــات الفاشــلة، خــالل أقــل مــن ثالثة أشــهر لفك 

حصــار ســكانها، الذيــن هــم مــن الركــان الشــيعة.

مــه  ت الواليــات املتحــدة عــن إشــادتها بــدور »الحشــد الشــعبي؛ مبــا قدَّ وعــربَّ

ــر بعــض املناطــق«)42(،  ــش العراقــي يف تحري ــوات الجي مــن مســاهمة مــع ق

ــى  ــد جرح ــر، لتفق ــتيف ووك ــرة، س ــريك يف الب ــل األم ــارٍة للقنص ــالل زي خ

ــة. ــن يف أحــد مستشــفيات املدين الحشــد الشــعبي الراقدي

يؤكــد التحالــف الــدويل الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة، عــى لســان أكــر من 

مســؤول، أنَّــه »ال يدعــم الحشــد الشــعبي بــأيِّ شــكٍل مــن األشــكال يف معركــة 

ــف  ــن التحال ــيق ب ــاك تنس ــون هن ــي أْن »يك ــا ينف ــل«، ك ــتعادة املوص اس

الــدويل والحشــد الشــعبي«)43(، لكــنَّ الحشــد الشــعبي رشع يف عملياتــه 

القتاليــة يف 29 أكتوبر/تريــن األول 2016 يف محــور غــرب املوصــل الســتعادة 
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ــذت طائــرات التحالــف الــدويل يف 4 نوفمرب/تريــن الثــاين  مدينــة تلعفــر، ونفَّ

ــا  ــر«)44(، م ــة واملوصــل وتلعف ــم وحديث ــرب مناطــق القائ ــارة ق 2016 »13 غ

ــات الحشــد الشــعبي  ــدويل لعملي ــف ال يؤكــد الدعــم الجــوي لطــران التحال

قــرب تلعفــر، الواقعــة عــى بعــد 60 كيلومــراً إىل الغــرب مــن مدينــة املوصــل.

ــة يف املوقــف األمــريك مــن مشــاركة الحشــد الشــعبي يف  ــة ازدواجي ليــس مثَّ

ــم  ــة تنظي ــة ورضورة لهزمي ــة أمركي ــي حاج ــدن؛ فه ــق وامل ــتعادة املناط اس

ــام األول.  ــة يف املق الدول

ــع  ــى من ــة ع ــة العراقي ــدرة الحكوم ــدم ق ــدة ع ــات املتح ــع إدراك الوالي وم

الحشــد الشــعبي مــن املشــاركة يف معــارك اســتعادة املــدن، وارتكابــه انتهاكاٍت 

ــك  ــا تتمس ــا، لكنَّه ــي تطوله ــب الت ــب والتخري ــال النه ــكانها، وأع ــدَّ س ض

مبوقفهــا بإحالــة مســألة مشــاركة األطــراف املختلفــة، أو عــدم مشــاركتها، إىل 

ــار أنَّ »مشــاركة فصائــل الحشــد الشــعبي يف  قــرار الحكومــة العراقيــة، باعتب

ــة املوصــل شــأٌن عراقــي«)45(. ــر مدين تحري
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المبحث الثالث :
  مستقبل الحشد الشعبي بعد معركة 

الموصل

الدور القتالي للحشد الشعبي في العراق 
وخارجه

ال خــالف عــى أنَّ الحشــد الشــعبي يرتبــط بسياســات إيــران ارتباطــاً وثيقــاً، 

ــا بيعــة  ــي تربطه ــه، خاصــًة الت ــران الدعــم الكامــل ملعظــم فصائل ــدم إي وتُق

رشعيــة باملرشــد األعــى عــي الخامنئــي؛ ومثَّــة مواقــف أكــدت تغليــب الــوالء 

ملصالــح إيــران عــى مــا ســواها، حتــى إْن تعارضــت مــع مصالــح البلــد األم.

تتمتــع قيــادات الحشــد الشــعبي بنفــوٍذ واســعٍ يف املؤسســتن األمنيــة 

والعســكرية، مــع نفــوذ آخــر يف العمليــة السياســية؛ مــن خــالل تــويل قيــادة 

ــواب؛  ــس الن ــة ومجل ــية يف الحكوم ــادات سياس ــل قي ــن قب ــه م بعــض فصائل

ــد حــل الحشــد  ــادات بع ــاالت متســك هــذه القي ــن احت ــزز م ــا يع وهــو م

الشــعبي مســتقبالً، أو تحجيــم دوره واإلبقــاء عليــه كأجنحــة عســكرية لقــوى 

ــه  ــزب الل ــدور ح ــبيه ب ــا دور ش ــون له ــا أْن يك ــن له ــية ميك ــزاب سياس وأح

اللبنــاين يف فــرض سياســة األمــر الواقــع بالقــوة أو بالتهديــد باســتخدامها 

ــش. ــة الجي ــا مؤسس ــة، ومنه ــات الدول ــالل مؤسس ــن خ ــه م ــر إرادت لتمري

ــد  ــادات الحش ــض قي ــل، ترف ــة املوص ــن معرك ــاء م ــل االنته ــراق، وقب ويف الع

الشــعبي حــل فصائلــه مســتقبالً أو إدماجهــا باملؤسســات األمنيــة والعســكرية، 

أو أيَّ حلــول أخــرى تُفــي إىل إلغــاء دوره يف مرحلــة مــا بعــد املوصــل؛ 

ويتمســكون باســتمرار دوره العســكري واإلبقــاء عليــه بصفــة قــوٍة عســكريٍة 
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مثــل »بقيــة القــوى األمنيــة؛ مــن جيــش ورشطــة وجهــاز مكافحــة اإلرهــاب«، 

واســتمرار برامــج »التدريــب والتهيــؤ أليِّ أمــٍر طــارئ قــد يعصــُف بالبــالد«)46(.

ــدِّ ســاحتي  ــراع خــارج الحــدود، وع ــراين لســاحات ال ــم اإلي ــار الفه ويف إط

ســوريا والعــراق ســاحة واحــدة، إضافــًة إىل اليمــن؛ تعمــل إيــران عــى تشــكيل 

ــن  ــن اإليراني ــت م ــواٍت »ليس ــدان، بق ــذا البل ــكرية يف ه ــبه عس ــوش ش جي

ــذا  ــز ه ــم وتجهي ــم تنظي ــاالً يت ــهد قت ــة تش ــه يف كلِّ منطق ــل إنَّ ــب، ب فحس

ــراين بالتعويــل  ــذ املــروع اإلي ــك املنطقــة«)47(؛ لتنفي الجيــش مــن شــعب تل

ــه، ويف  ــار الل ــة أنص ــن حرك ــا يف اليم ــي مُيثله ــوش الت ــذه الجي ــل ه ــى مث ع

ســوريا حــزب اللــه اللبنــاين وعــرات امليليشــيات الشــيعية مــن بلــدان شــتى؛ 

ــوة  ــتقبالً ق ــون مس ــن أْن تك ــي ميك ــعبي الت ــد الش ــوات الحش ــراق ق ويف الع

ــة  ــاً لرؤي ــراق؛ ووفق ــه يف الع ــاً ل ــراين، أو فرع ــوري اإلي ــرس الث ــبيهة بالح ش

قيــادات عراقيــة عــى صلــة وثيقــة بالسياســات اإليرانيــة فــإنَّ »كالً مــن 

ــن ســاحة تحــدٍّ واحــدة«)48(. ــان ضم ــران يقع ــراق وإي الع

ــل  ــة، ب ــا األصلي ــى بلدانه ــة ع ــوش املحلي ــة للجي ــام القتالي ــر امله وال تقت

ــل أْن  ــن املحتم ــا، وم ــة إليه ــة إيراني ــاك حاج ــا دام هن ــا م ــدى حدوده تتع

ــن  ــاء م ــد االنته ــال يف ســوريا بع ــن الحشــد الشــعبي للقت ــل م ــل فصائ تنتق

معركــة املوصــل؛ »ملالحقــة مســلحي تنظيــم داعــش يف ســوريا، ويف أيِّ مــكان 

تنطلــق منــه عمليــات تهــدد األمــن العراقــي«)49(، كــا هــو معلــن عــى لســان 

ــران إىل  ــة إي ــف حاج ــذا املوق ــس ه ــعبي، ويعك ــد الش ــادات الحش ــرز قي أب

الحشــد الشــعبي يف ســاحات رصاعهــا املتعــدد األوجــه يف ســاحات متباعــدة 

ــاً. ــة جغرافي أو متقارب

ــا مــن جــراء اســتمرار  ــد املســتقبي ألمنه ــدول حجــم التهدي ــدرك بعــض ال تُ
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وجــود الحشــد الشــعبي ودوره القتــايل مــن منطلــق معرفتهــا بعمــق العالقــة 

الجدليــة بــن الحشــد الشــعبي وإيــران، وارتبــاط فصائلــه بالسياســات 

ــدة إىل إدراج  ــة املتح ــارات العربي ــل اإلم ــة مث ــع دول ــا دف ــو م ــة؛ وه اإليراني

أبــرز الفصائــل عــى الئحــة الجاعــات واملنظــات اإلرهابيــة، ودولــة أخــرى 

ــة الســعودية إىل الدعــوة لتفكيــك مجموعــات الحشــد  ــل اململكــة العربي مث

ــج  ــذي يؤج ــي ال ــش العراق ــب الجي ــل إىل جان ــي تقات ــيعية الت ــعبي الش الش

ــران«)50(. ــوده إي ــي وتق ــعبي طائف ــد الش ــي؛ ألنَّ »الحش ــر الطائف التوت

لكــنَّ قيــادات مرتبطــة باملــروع اإليــراين يف املنطقــة تنظــُر إىل قــوات الحشــد 

الشــعبي عــى أنهــا جــزء مــن ســاحة رصاع أكــرب، تتعــدى حــدود العــراق إىل 

املنطقــة ككل وانخراطــه يف مهــام قتاليــة يشــكِّل »جــزءاً مــن اســراتيجية أكــرب 

تهــدف ملنــع الجاعــات التكفريــة مــن االســتيالء عــى املنطقــة«)51(.  

مستقبل الحشد الشعبي السياسي
ــادي يف 26  ــدر العب ــوزراء حي ــس ال ــب رئي ــواين أصــدره مكت مبوجــب أمــر دي

ــوة عســكرية رســمية  ــه ق ــح الحشــد الشــعبي مبوجب يوليو/متــوز 2016، أصب

لهــا كيــان مؤسســايت يكتســب رشعيتــه مــن القوانــن العراقيــة املعمــول بهــا 

كقــوة عســكرية مبــوازاة قــوة جهــاز مكافحــة اإلرهــاب، قــوات النخبــة التــي 

ــام  ــارشة، واضطلعــت بامله ــات املتحــدة بعــد غــزو العــراق مب أنشــأتها الوالي

القتاليــة الكــربى؛ وميكــن أْن يكــون هــذا القــرار ســبباً مــن أســباب خالفــات 

مســتقبلية بــن الحشــد الشــعبي الــذي ينفــذ السياســات اإليرانيــة املتنافســة 

مــع السياســات األمركيــة يف العــراق، واحتــاالت انحيــاز قــوة مكافحــة 

اإلرهــاب لجانــب الواليــات املتحــدة التــي أسســتها وفــق عقيدتهــا القتاليــة، 
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ومــا زالــت تــدرِّب عنارصهــا، وتقــدم لهــم الدعــم بشــكٍل متواصــل.

ــا  ــعبي بصبغته ــد الش ــات الحش ــا مارس ــي تواجهه ــرة الت ــات الكث االعراض

ة إىل تبنــي دعــوات لحــل هــذه القــوة وتريحهــا  الطائفيــة دفعــت بقــوى عــدَّ

ــوغ  ــاء مس ــه بانتف ــة إلي ــاء الحاج ــل وانتف ــة املوص ــن معرك ــاء م ــال االنته ح

وجــوده الــذي متثــل بســيطرة تنظيــم الدولــة عــى املوصــل، وتهديــد العاصمــة 

والســلطة الشــيعية، ومــن ثــم إصــدار فتــوى )الجهــاد الكفــايئ( التــي تقــف 

وراء ظهــور هــذه القــوة.

ومــع عــدِّ الحشــد الشــعبي قــوة رســمية، ومؤسســة مــن مؤسســات الدولــة 

العراقيــة تتبــع للقائــد العــام للقــوات املســلحة، تبقــى إشــكالية ضــان والء 

هــذه القــوات وانقيادهــا ألوامــر القائــد العــام للقــوات املســلحة، وهــو أمــٌر 

مشــكوٌك بــه؛ إْذ إنَّ هــذه القــوات أو الفصائــل لــن تتبــع مســتقبالً أو تنفــذ 

ــياً  ــط سياس ــادات ترتب ــة، وهــي قي ــا األصلي ــتثناء قياداته ــات أحــد باس تعلي

ــل  ــزام فصائ ــق بالت ــًة تتعل ــكاليًة مضاف ــق إش ــا يخل ــران، م ــاً بإي وإيديولوجي

الحشــد الشــعبي مســتقبالً بأوامــر القائــد العــام الــذي ســيقع تحــت ضغــوط 

متعــددة مــن جهــات سياســية ُســنَّية رشيكــة يف العمليــة السياســية، ترفــض أيَّ 

دور مســتقبي للحشــد؛ نظــراً لســجله الطويــل مــن االنتهــاكات ضــد املــدن 

ــا بالعــراق معاهــدة اإلطــار  ــي تربطه ــات املتحــدة الت ــنيَّة؛ كــا أنَّ الوالي السُّ

االســراتيجي التــي تلزمهــا بالحفــاظ عــى ســيادة العــراق ســيكون لهــا موقــٌف 

رافــٌض لبقــاء قــوات الحشــد الشــعبي يف إطــار رصاع النفــوذ بينهــا وبــن إيران، 

وســعيها لتحجيمــه والحــد مــن تصاعــده عــى حســاب نفوذهــا ودورهــا الــذي 

تراجــع بشــكٍل واضــح قبــل االنســحاب األمــريك مــن العــراق وبعــده.

ــعبي  ــد الش ــادات الحش ــية وقي ــزاب السياس ــف األح ــض مواق ــراءة لبع يف ق
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ــه ميكــن رســم صــورة ملســتقبل الحشــد الشــعبي  ــن، فإن ومســؤولن حكومي

ــه. ــاء املســوغ ل ــاء وجــوده بانتف ــوى إلنه ــة بعــض الق ــداً عــن رغب بعي

ــرب يف  ــدور األك ــه ال ــه كان ل ــاء الحشــد الشــعبي أنَّ ــدة لبق ــوى املؤي ــرى الق ت

ــى  ــاء ع ــإنَّ اإلبق ــذا ف ــرة، ل ــاٍت كب م تضحي ــدَّ ــدن، وق ــتعادة امل ــات اس عملي

أفــراده الذيــن اكتســبوا خــربات قتاليــة رضورة ألمــن البلــد الــذي ليــس مــن 

ــم  ــى تنظي ــاء ع ــن القض ــأىت م ــي تت ــتقرار أمن ــة اس ــش حال ــع أْن يعي املتوق

الدولــة الــذي ســيظل يشــكِّل خطــراً عــى أمــن العــراق واســتقراره حتــى بعــد 

ــة، أو  ــه إىل معســكرات صحراوي انتهــاء معركــة املوصــل؛ حيــث يُرجــح عودت

قــرى نائيــة، أو مــدن ُســنِّية صغــرة متتــاز بهشاشــة الســيطرة األمنيــة عليهــا، 

وإمكانيــة أْن يجــد أفــراد التنظيــم مــا يشــكِّل لهــم بيئــة آمنــة للتخفــي بــن 

ــا نامئــة ميكــن أْن تنشــط يف أيِّ لحظــة. الســكان املحليــن كخالي

املوقــف الرســمي للحكومــة العراقيــة يتلخــص يف »أنَّ الحشــد الشــعبي ســوف 

ــرب  ــية ع ــزاب السياس ــيطرة األح ــن س ــتقلة ع ــة مس ــوة حكومي ــول إىل ق يتح

ــادي«، وتعــد  ــدر العب ــد العــام للقــوات املســلحة حي ــارش بالقائ ــاط املب االرتب

الفصائــل »التــي ترفــض التحــول إىل قــوة حكوميــة مســتقلة فصائــل خارجــة 

عــن القانــون«؛ ومثَّــة خطــوات عمليــة تســتبق االنتهــاء مــن معركــة املوصــل 

ــات،  ــة يف املحافظ ــب حكوميَّ ــاح مكات ــرب افتت ــي؛ »ع ــرار الحكوم ــذ الق لتنفي

تديرهــا كــوادر مدنيَّــة وعســكريَّة لتســجيل أفــراد الفصائــل املســلَّحة يف 

ــة تتبــع رئيــس الــوزراء«)52(. ة أمنيَّ مــروع تحويــل الحشــد الشــعبيِّ إىل قــوَّ

ال يجــد قــادة الحشــد الشــعبي مــا مينــع مــن انخراطهــم يف العمــل الســيايس 

ــد  ــل الحش ــب فصائ ــا أنَّ أغل ــم؛ ك ــال التنظي ــة قت ــن مرحل ــاء م ــد االنته بع

الشــعبي وأهمهــا تتبــع ألحــزاب سياســية مشــاركة يف الســلطة، مثــل منظمــة 
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بــدر التــي يقودهــا القيــادي يف الحشــد الشــعبي هــادي العامــري، ولهــا كتلــة 

ــالمي  ــى اإلس ــس األع ــة للمجل ــل تابع ــواب، وفصائ ــس الن ــية يف مجل سياس

التابعــة لعــار الحكيــم الــذي يقــود أكــرب كتلــة سياســية يف مجلــس النــواب، 

ــة  ــاً كتل ــا أيض ــدري، وله ــار الص ــا التي ــي يقوده ــالم الت ــا الس ــًة إىل رساي إضاف

سياســية كبــرة يف مجلــس النــواب، وعصائــب أهــل الحــق، ورسايــا الخراســاين، 

ــس  ــاء يف مجل ــا أعض ــي يقوده ــل الت ــن الفصائ ــا م ــايل، وغره ــار الرس والتي

النــواب.

تخضــع مشــاركة القــوى واألحــزاب والشــخصيات يف العمليــة السياســية 

ــات  ــا املســتقلة لالنتخاب ــة العلي ــا املفوضي ــرر يف ضوئه ــدة تق إلجــراءات معق

يف العــراق، وهــي هيئــة ســيادية رســمية، مخولــة بقبــول تســجيل الكيانــات 

االنتخابــات  ملشــاركتها يف  متهيــداً  رســمي،  بشــكٍل  رفضهــا  أو  السياســية 

التريعيــة؛ وقــد رفضــت املفوضيــة تســجيل الحشــد الشــعبي بصفتــه حزبــاً 

سياســياً؛ ألنَّ »هيئــة الحشــد الشــعبي مؤسســة عســكرية لهــا ارتبــاط أمنــي 

باألجهــزة األمنيــة؛ كــا أنَّ قانــون األحــزاب السياســية رقــم 36 لســنة 2015، 

والــذي رشعــه الربملــان، يحظــر تســجيل أي كيــان ســيايس متخــذاً شــكل 

ــة  ــوز االرتبــاط بأيَّ ــا ال يج ــبه العســكرية، ك ــات العســكرية أو ش التنظي

ــْت عليــه املــادة الثامنــة مــن القانــون«)53(؛ وبــارشت  قــوَّة عســكرية، كــا نصَّ

ــة يف املشــاركة يف  ــذ يوليو/متــوز 2016 تســجيل األحــزاب الراغب ــة من املفوضي

ــى أن  ــان 2017، ع ــات يف أبريل/نيس ــس املحافظ ــة ملجال ــات القادم االنتخاب

ــام واحــد. ــد ع ــواب بع ــس الن ــات مجل تجــري انتخاب

وميكــن وضــع تصــورات ملســتقبل الحشــد الشــعبي ودوره الســيايس مــا بعــد 

عمليــة اســتعادة املوصــل عــى النحــو اآليت:
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1- دمــج عنــارصه باملؤسســتن األمنيــة والعســكرية للذيــن هــم يف ســن 

ــة إىل  ــة املختلف ــر الدول ــن دوائ ــن م ــادة املتطوع ــكرية، وإع ــة العس الخدم

ــة تتناســب  ــة، وتوظيــف العاطلــن منهــم بوظائــف حكومي وظائفهــم األصلي

ــة  ــن تجــاوزت أعارهــم ســن الخدم ــح الذي ــم، ومن ــم وخرباته ــع مؤهالته م

ــة. ــاً تقاعدي ــة حقوق القانوني

2- بوجــود قــوات جيــش عراقــي تابعــة لــوزارة الدفــاع، وقــوات أمنيــة تابعــة 

لــوزارة الداخليــة، تبــدو الحاجــة إىل وجــود قــوة أخــرى غــر رضوريــة؛ النتفــاء 

ــة الشــيعية التــي  الحاجــة التــي دعــت إىل إيجادهــا مبوجــب فتــوى املرجعي

حــددت مهمتهــا بالدفــاع عــن العــراق واملقدســات لحــن زوال الخطــر الــذي 

يهــدد العــراق، وبــزوال تهديــد تنظيــم الدولــة تــزول أســباب وجــود القــوة، 

وينتفــي الغــرض مــن تشــكيلها، بعــد أْن تجــاوزت مرحلــة التهديــد.

3- »تفعيــل العمــل باألمــر الديــواين املتضمــن هيكلــة الحشــد الشــعبي 

كجهــاٍز مــواٍز ملكافحــة اإلرهــاب، أو إعــادة هيكلــة الحشــد الشــعبي لتشــكيل 

قــوات نخبــة مخصصــة لخــوض حــرب الشــوارع تحــت إمــرة قيــادة الرطــة 

االتحاديــة، أو اإلبقــاء عليــه كقــوة شــعبية مســتقلة عــن األصنــاف العســكرية 

ــة«)54( مســتقبالً؛ وهــذه التصــورات  ــات األمني مبهــام خاصــة مبواجهــة التحدي

ــل السياســية اســتباقاً النتهــاء  ــن الكت ــواب ب تجــري مناقشــتها يف مجلــس الن

معركــة املوصــل، ومــا قــد تظهــر بعدهــا مــن خالفــات عــى هــذا امللــف أو 

ملفــات أخــرى.
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المبحث الرابع  :
 نتائج وتوقعات

ــيعي  ــع الش ــة للمرج ــوى ديني ــب فت ــعبي مبوج ــد الش ــوات الحش ــكلت ق ُش

ــراق؛ وكان  ــي يف الع ــام املجتمع ــوى االنقس ــذه الفت ــت ه ــد عمق ــى، وق األع

إليــران الــدور األكــرب يف دعــم الحشــد الشــعبي ومتويلــه؛ وهــو مــا عــزز مــن 

نفوذهــا وســيطرتها يف العــراق بشــكل واســع النطــاق، وكذلــك فــإن الواليــات 

ــرورة  ــاء ال ــاً لق ــا مع ــعبي، والتقي ــد الش ــم الحش ــهمت يف دع ــدة أس املتح

ــذي  ــة ال ــم الدول ــى تنظي ــاء ع ــل بالقض ــرك يتمث ــدف مش ــق ه ــى تحقي ع

قــد يخــر آخــر معاقلــه يف العــراق، لكــن مــن املســتبعد أْن تكــون خســارة 

التنظيــم ملدينــة املوصــل نهايــة لتهديداتــه ألمــن العــراق واســتقراره، أو دول 

ــات املتحــدة. ــا والوالي ــم وأوروب اإلقلي

تتعــدى الســلطات التــي منحهــا الحشــد الشــعبي لنفســه ســلطات الجيــش 

ــاً للحشــد الشــعبي،  ــح يشــكِّل ظهــراً ورديف ــد أصب ــه، وق العراقــي وصالحيات

ــة  ــة املوصوف ــة املري ــتثناء الحال ــرى، باس ــدان أخ ــهدها بل ــابقٍة مل تش يف س

ــس العكــس. ــة ولي ــش للدول ــالك الجي بامت

قــد يــؤدي قــرار الحكومــة العراقيــة بعــدِّ الحشــد الشــعبي قــوة مبــوازاة قــوة 

مكافحــة اإلرهــاب، إىل خالفــات مســتقبلية بــن القوتــن يف مرحلــة مــا بعــد 

عمليــة اســتعادة املوصــل؛ عــى خلفيــة التنافــس بــن الواليــات املتحــدة التــي 

ترعــى قــوة مكافحــة اإلرهــاب، وإيــران التــي ترعــى الحشــد الشــعبي.

مــن املحتمــل أْن تســتثمر إيــران قــوة الحشــد الشــعبي وقدراتــه القتاليــة يف 

ســاحات رصاعهــا متعــدد األوجــه يف ســاحاٍت متقاربــة أو متباعــدة جغرافيــاً.
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ســتضغط إيــران بقــوة لجعــل قــوة الحشــد الشــعبي أشــبه بتشــكيل حــزب 

ــان وخارجــه، أو أْن تجعــل منهــا ذراعــاً مــن أذرع الحــرس  اللــه ودوره يف لبن

ــتهدفها  ــي يس ــدان الت ــة يف البل ــات اإليراني ــذ السياس ــراين لتنفي ــوري اإلي الث

ــة. ــورة اإليراني ــر الث مــروع تصدي
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والمراجــع  المصــادر 
ــت  ــل وصل ــراق... ه ــاد للع ــارة نج 1 - زي

مــارس/آذار   8 اإلســالم،  مفكــرة  الرســالة؟ 

.2008

https://goo.gl/ZeqdhO

2-  الجــرال جــورج كيــي: إيــران 

واملنظــات  امليليشــيات  دربــت 

اإلرهابيــة يف العــراق ودعمــت أحزابــاً 

سياســية، شــبكة األخبــار الكرديــة 

أيــار 2014. مايــو/   KNN، 2

https://goo.gl/hns5bo

ــلم  ــكا تس ــل: أمري ــعود الفيص 3 - س

العــراق للنفــوذ اإليــراين، يب يب يس 

العربيــة، 21 ســبتمرب/أيلول 2005.

https://goo.gl/hZAqL5

ــش  ــكيل )جي ــن تش ــي يعل 4 - املال

ــدى  ــش(، امل ــة )داع ــف( ملواجه ردي

بــرس، 11 يونيو/حزيــران 2014.

https://goo.gl/XgnIuE

ــيعية  ــات الش ــود باملحافظ 5 - املقص

ــه  ــراق وجنوب ــط الع ــات وس محافظ

التــي تقطنهــا أغلبيــة شــيعية، وهــي: 

بابــل وكربــالء والنجــف والديوانية يف 

وســط العــراق، أو محافظــات الفرات 

األوســط كــا هــو شــائع يف التعريــف 

بهــا؛ أمــا املحافظــات الجنوبيــة فهــي: 

والبــرة،  والعــارة،  النارصيــة، 

والســاوة، وهنــاك محافظــة واســط 

التــي تحســب عــى رشق العــراق.

الجمعــة  خطبــة  يف  ورد  مــا   -  6

العليــا  الدينيــة  املرجعيــة  ملمثــل 

عبــد  الشــيخ  املقدســة  كربــالء  يف 

شــعبان   14( يف  الكربــاليئ  املهــدي 

)2014/6/13م(،  املوافــق  1435هـــ( 

ســاحة  ملكتــب  الرســمي  املوقــع 

املرجــع الدينــي األعــى الســيد عــي 

يونيــو/  13 السيســتاين،  الحســيني 

حزيــران 2014.

https://goo.gl/6w92GO

7 - الجهــاد الكفــايئ: ينــدرج الجهــاد 

يف بعــض منــه ضمــن فــروض الكفايــة 
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وفــروض  العلــاء،  جمهــور  لــدى 

الكفايــة تُســقط اإلثــم عــن باقــي 

أداهــا بعضهــم،  مــا  إذا  املســلمن 

والقضــاء  والتعليــم  اإلفتــاء  مثــل 

وغرهــا؛ أمــا إذا مل يقــم بــه أحــد 

ــم يف  ــع لتقصره ــم الجمي ــاً أث مطلق

أداء هــذا الواجــب؛ والجهــاد الكفــايئ 

ــى  ــع حت ــاً عــى الجمي واجــب وجوب

يبلــغ األمــر كفايتــه؛ وهــو خــالف 

عــى  الواجــب  العينــي  الجهــاد 

الجميــع أداؤه، وال يســقط عــن أحــد 

بوجــه مــن الوجــوه، مــا مل يكــن 

عاجــزاً أو معــذوراً لعــذر رشعــي. 

الــوزراء تقــرر  أمانــة مجلــس   - 8

الشــعبي  الحشــد  هيئــة  اعتــاد 

بــإدارة  مخولــة  وحيــدة  كجهــة 

 21 نيــوز،  الســومرية  الحشــد، 

.2014 األول  ديســمرب/كانون 

https://goo.gl/EahEgf

9 - رغــم األزمــة املاليــة العبــادي 

ــع مخصصــات الحشــد الشــعبي،  يرف

 31 أوناليــن،  إيســت  ميــدل 

.2016 أغســطس/آب 

https://goo.gl/SW8RJe

الحشــد  ميزانيــة  األســدي:   -  10

تناســب  ال   2016 لعــام  الشــعبي 

رووداو  شــبكة  التضحيــات،  حجــم 

اإلعالميــة، 26 أكتوبر/تريــن األول 

.2015

https://goo.gl/2SHLll

11 - العبــادي يؤكــد رضورة اســتثار 

تجربــة الحشــد الشــعبي وإنضاجهــا، 

الســومرية نيــوز، 5 أكتوبر/تريــن 

.2014 األول 

https://goo.gl/hlGesG

ــاً  ــراً ديواني ــدر أم ــادي يص 12 - العب

ــه  ــعبي وموازات ــد الش ــة الحش لهيكل

لجهــاز مكافحــة اإلرهــاب، شــبكة 

يوليو/متــوز   26 اإلعالميــة،  رووداو 

.2016

https://goo.gl/ONxixv
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13 - املســتقلة تنــر نــص قانــون 

الحشــد الشــعبي بعــد التصويــت، 

 26 املســتقلة،  الصحافــة  وكالــة 

.2016 الثــاين  نوفمرب/تريــن 

https://goo.gl/CTwBtq

14 - الســومرية نيــوز تنــر نــص 

مــروع قانــون الحــرس الوطنــي، 

يوليو/متــوز   7 نيــوز،  الســومرية 

.2015

https://goo.gl/bPIalo

15 -اعراضــات عراقيــة عــى الخدمــة 

ــرس  ــى )الح ــوُّف ع ــة... وتخ اإللزامي

 19 الجديــد،  العــريب  الوطنــي(، 

.2016 فرباير/شــباط 

https://goo.gl/jOuQ0v

الحشــد  قانــون  متحــدون:   -  16

ــية  ــة السياس ــر بالعملي ــعبي ي الش

جلســة  مقاطعــة  أعضائنــا  وعــى 

 25 نيــوز،  الســومرية  الربملــان، 

.2016 الثــاين  نوفمرب/تريــن 

https://goo.gl/O6rQbA

17 - ناجــون يصفــون مذبحــة بأحــد 

املســاجد، هيومــن رايتــس ووتــش، 2 

نوفمرب/تريــن الثــاين 2014.

18 - بيــان: نعلــن وقوفنــا إىل جانــب 

ــع  ــة اإلســالمية، موق نظــام الجمهوري

يونيــو/  23 اللــه،  حــزب  كتائــب 

ــران 2009. حزي

الجبــر:  عــى  رداً  الفيــاض   -  19

ــك  ــدر ب ــأنك واألج ــس ش ــد لي الحش

عــدم التدخــل، الســومرية نيــوز، 30 

.2016 يونيو/حزيــران 

https://goo.gl/a1zRhQ

20 - كارتــر: ال نعتــزم إعــادة احتــالل 

ــرة  ــة كب ــوات بري ــر ق ــراق أو ن الع

يونيــو/  1 عــريب،  يس  يب  يب  فيــه، 

ــران 2015. حزي

https://goo.gl/UMlphp

21 - الحشــد الشــعبي: قواتنــا بلغــت 
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ــون  ــئ مللي ــل ونعب ــف مقات )100( أل

مســلح، جريــدة الحقيقــة، 14 يونيــو/

حزيران 2015.

https://goo.gl/merP1q

الشــعبي  الحشــد  املالــي:   -  22

انهيــار  أوقفــا  اإليــراين  والدعــم 

طهــران  راديــو  العراقــي،  الجيــش 

ــاين  ــن الث ــة، 25 نوفمرب/تري بالعربي

.2014

https://goo.gl/6vDvx2

ــران تحشــد آالف املتطوعــن  23 - إي

للقتــال يف العــراق، العربيــة نــت، 15 

ــران 2014. يونيو/حزي

https://goo.gl/zkN23o

بالعــراق  املمســكة  إيــران   -  24

والخليــج  الســعودية  مبواجهــة 

ملقاتلــة  لديهــا  مــا  كل  ســتقدم 

داعــش، يس إن إن العربيــة، 4 ينايــر/

.2015 الثــاين  كانــون 

https://goo.gl/8AArHG

25 - تأكيــد كــردي عــى مشــاركة 

وطهــران  بالعــراق  بالقتــال  إيــران 

تنفــي، الجزيــرة نــت، 23 أغســطس/

.2014 آب 

https://goo.gl/or1q6i

ــب أهــل الحــق  26 - ميليشــيا عصائ

 6 نــت،  العربيــة  خامنئــي،  تبايــع 

.2014 الثــاين  نوفمرب/تريــن 

https://goo.gl/Vp3EmD

27 - طائفيــة بغــداد تقيِّــد جهــود 

إيســت  ميــدل  املتشــددين،  دحــر 

أوناليــن، 30 نوفمرب/تريــن الثــاين 

.2014

https://goo.gl/etcc7R

وراجــات  ثقيلــة  مدافــع   -  28

ــعبي(،  ــد الش ــدى )الحش ــخ ل صواري

مــارس/آذار   18 الحيــاة،  صحيفــة 

.2015
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https://goo.gl/QA45PC

الحربيــة يف  العــراق  ترســانة   -  29

 18 نيــوز،  وان  املوصــل،  معركــة 

.2016 األول  أكتوبر/تريــن 

https://goo.gl/uVboIi

30 - العراقيــون الفــارون مــن مناطق 

ــالمية(  ــة اإلس ــم الدول ــيطرة )تنظي س

واإلخفــاء  التعذيــب  يواجهــون 

انتقاميــة،  هجــات  يف  والقتــل 

منظمــة العفــو الدوليــة، 18 أكتوبــر/

تريــن األول 2016.

https://goo.gl/VTecaZ

31 - أدلــة تثبــت ارتــكاب جرائــم 

امليليشــيات  أيــدي  عــى  حــرب 

ــة،  ــا الحكوم ــي تدعمه ــيعية الت الش

منظمــة العفــو الدوليــة، 14 أكتوبــر/

تريــن األول 2014.

https://goo.gl/K4gYAJ

32 - السيســتاين يرفــض انتهــاكات 

مقاتــي الحشــد الشــعبي ويدعــو 

ــة  ــة الجمع ــن خطب ــا، م للتصــدي له

التــي يلقيهــا عبــد املهــدي الكربــاليئ 

ممثــل املرجــع األعــى يف كربــالء، 

نوفمــرب/  28 العــراق،  كل  موقــع 

ــاين 2014. ــن الث تري

h t t p : / / w w w. k u l u l i r a q .

c o m / ? p = 1 2 2 4 2 2

تطلــب  ديــاىل  يف  عشــائر   -  33

ــيات،  ــاكات امليليش ــق يف انته التحقي

تريحــات كاصــد الجبــوري أحــد 

جريــدة  الجبــور،  عشــرة  شــيوخ 

.2014/11/30 الحيــاة، 

الحشــد  يتهــم  الجابــري   -  34  

إيرانيــة  أجنــدة  بتنفيــذ  الشــعبي 

بالعــراق، الجزيــرة نــت، 7 أبريــل/

.2015 نيســان 

https://goo.gl/AMrzyj

ــن  ــي م ــش العراق ــق يف الجي 35 - قل

امليليشــيات  لصالــح  دوره  إلغــاء 

 21 العــريب،  القــدس  الطائفيــة، 



56

.2014 ســبتمرب/أيلول 

ــن يدخــل  36 - العامــري: )الحشــد ل

الفلوجــة(، قنــاة الحــرة الفضائيــة، 24 

أيــار/ مايــو 2016 )تاريــخ الدخــول: 7 

يونيــو/ حزيــران 2016(.

https://goo.gl/Ii6NBB

ومستشــار  جنــدي  ألــف   30  -  37

رووداو  شــبكة  العــراق،  يف  إيــراين 

.2015 مــارس/آذار   22 اإلعالميــة، 

https://goo.gl/XvwFgO

38 - فوكــس نيــوز: إيــران تدعــم 

نحــو مئــة ألــف مقاتــل بالعــراق، 

أغســطس/آب   17 نــت،  الجزيــرة 

.2016

https://goo.gl/GzxxbZ

39 - إيــران تنــر دبابــات وصواريــخ 

اســتعداداً ملعركــة املوصــل، موقــع 

الوطــن العــريب، 16 أكتوبر/تريــن 

.2016 األول 

https://goo.gl/RyOkh6

يتخوفــان  ودميبــي  كارتــر   -  40

ــدور  ــة نتيجــة ال ــرات طائفي مــن توت

راديــو  الديــن،  صــالح  يف  اإليــراين 

.2015 مــارس/آذار   4 ســوا، 

https://goo.gl/i0kcYC

41 - نيويــورك تاميــز: تحــول خطــر.. 

قــوة  متتلــك  الشــيعية  املليشــيات 

جريــدة  أمريكيــة،  لكــن  جويــة 

قريــش اللندنيــة، 1 ســبتمرب/أيلول.

https://goo.gl/VbLlvm

42 - القنصــل األمريــي يف البــرة 

الشــعبي  الحشــد  جرحــى  يــزور 

داعــش،  ضــد  ببطوالتهــم  ويشــيد 

بغــداد تاميــز، 12 مــارس/آذار 2016.

https://goo.gl/GVubZB

43 - املتحــدث باســم )البنتاغــون( 

لــرووداو: التحالــف الــدويل ال يدعــم 

الحشــد الشــعبي بــأي شــكل مــن 
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األشــكال، شــبكة رووداو اإلعالميــة، 

.2016 األول  أكتوبر/تريــن   31

https://goo.gl/CZNHfp

ــدويل تشــن  ــف ال 44 - قــوات التحال

داعــش يف  غــارة عــى مواقــع   21

ــز، 14  ــداد تامي ــوريا، بغ ــراق وس الع

.2016 الثــاين  نوفمرب/تريــن 

https://goo.gl/6QCZkG

45 - مبعــوث أوبامــا: إرشاك الحشــد 

الشــعبي يف املوصــل شــأن عراقــي، 

ــطس/آب  ــوز، 11 أغس ــومرية ني الس

.2016

https://goo.gl/pmbvG4

46 - املهنــدس: لــوال دعــم إيــران 

ــا مــن اســتعادة األرايض مــن  ملــا متكنَّ

داعــش، وكالــة تســنيم لألنبــاء، 28 

.2016 األول  أكتوبر/تريــن 

https://goo.gl/m5Pj5b

47 - إيــران: شــكَّلنا جيشــاً شــيعياً 

للقتــال بالعــراق وســوريا واليمــن، 

أغســطس/آب   18 نــت،  العربيــة 

.2016

https://goo.gl/srnv9H

48 - نــوري املالــي: العــراق وإيــران 

يقعــان ضمــن ســاحة تحــدٍّ واحــدة، 

العــريب، 20 مايــو/  راديــو طهــران 

أيــار 2015.

https://goo.gl/w3cACy

 49 - املهنــدس: لــوال دعــم إيــران 

ــا مــن اســتعادة األرايض مــن  ملــا متكنَّ

داعــش، وكالــة تســنيم لألنبــاء، 28 

.2016 األول  أكتوبر/تريــن 

https://goo.gl/m5Pj5b

50 - الجبــر يدعــو لتفكيــك الحشــد.. 

حكومــة  فككــوا  يــرد:  واألعرجــي 

ــو/ ــرة، 29 يوني ــاة الح ــعود، قن آل س

حزيــران 2016.

https://goo.gl/mkCSXt
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لتعميــم  يدعــو  اللــه  نــر   -  51

ــرة  ــعبي، الجزي ــد الش ــة الحش تجرب

أيــار 2015. مايــو/   24 نــت، 

https://goo.gl/qKBp8N

الحشــد  مســتقبل  هــو  مــا   -  52

الشــعبي بعــد داعــش؟ املونيتــور، 22 

.2016 أغســطس/آب 

https://goo.gl/TAkJMB

53 - اســتبعاد )الحشــد الشــعبي( يف 

ــض  ــر رف ــات إث ــن االنتخاب ــراق م الع

تســجيله كحــزب، آســيا اليــوم، 28 

.2016 أغســطس/آب 

https://goo.gl/eHC8uB

تنتظــر  ســيناريوهات  ثالثــة   -  54

مســتقبل الحشــد الشــعبي، وكالــة 

نوفمرب/تريــن   13 نيــوز،  أوروك 

.2016 الثــاين 

https://goo.gl/SaQ8oR
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مركز الفكر 
االستراتيجي  

للدراسات 
األبحــاث  يُِعــّد  مســتقل،  مركــز 

ــاهم يف  ــتقبلية، ويس ــة واملس العلمي

ــزه وإشــاعته  ــة الوعــي وتعزي صناع

وإقامــة  نرهــا  خــالل  مــن 

ــا  ــدوات وتكنولوجي ــات والن الفعالي

االتصــال، وإثــراء التفكــر املبنــي 

ســليم. علمــي  منهــج  عــى 

رسالتنا:
الفكــري،  الوعــي  مســتوى  رفــع 

يف  االســراتيجي  التفكــر  وتنميــة 

العربيــة.  املجتمعــات 

قيمنا:
ــاع  ــة واتب ــة واملوضوعي الحيادي  .1

العلميــة. املنهجيــة 

ــن  ــفافية وحس ــوح والش الوض  .2

التعامــل. يف  النوايــا 

مبــدأ  وتفعيــل  التواصــل،   .3

. ر ا لحــو ا

اإلبداع والتجديد.  .4

التــدرج يف التوســع مبجــاالت   .5

وأنشــطته. املركــز  عمــل 

التخصص.  .6

األهداف:
الوعــي . 1 نــر  يف  اإلســهام 

. يف لثقــا ا

قيــاس الــرأي العــام إقليميــاً . 2

ودوليــاً تجــاه قضايــا محــددة.

للقضايــا . 3 العلمــي  التأصيــل 

املســتجدة. السياســية 

العامليــة . 4 املتغــرات  مواكبــة 

ــداد  ــالل إع ــن خ ــة، م والعربي

االستشــارات. وتقديــم  األبحــاث 

الوسائل:
إعــداد الدراســات واألبحــاث   •

والتقاريــر  واالستشــارات 



60

منهجيــة  وفــق  والرجــات 

. علميــة

التواصــل والتنســيق مــع املراكــز   •

واملؤسســات البحثيــة العربيــة 

والعامليــة.

والنــدوات  املؤمتــرات  إقامــة   •

النقــاش. وحلقــات  الفكريــة 

الباحثــن  الشــباب  رعايــة   •

. يــن ملتميز ا

مجاالت العمل
األبحاث والدراسات:   .1

حيــث يقــوم املركــز عــى إعــداد 

وفــق  واألبحــاث  الدراســات 

ــاالت  ــة يف مج ــة العلمي املنهجي

ــي: ــز، وه ــص املرك تخص

الدراسات السياسية.  •

املتخصصــة  الدراســات   •

اإلســالمية  التيــارات  يف 

. يــة لفكر ا و

الحضاريــة  الدراســات   •

 . يــة لتنمو ا و

دراسات الفكر اإلسالمي.   •

االستشارات وقياس الرأي:   .2

لتقديــم  املركــز  يســعى 

يف  والحلــول  االستشــارات 

مجــاالت اهتام املركــز للجهات 

الرســمية واألهليــة، وذلــك مــن 

خــالل قيــاس الــرأي العــام تجــاه 

واألحــداث  الفكريــة  القضايــا 

واالجتاعيــة،  السياســية 

علمــي  كادر  مــع  بالتعــاون 

املهــارات.   د  وُمتعــدِّ ُمحــرف 

النرش:   .3

يســهم املركــز يف نر الدراســات 

ــر  ــائل الن ــرب وس ــاث ع واألبح

املتنوعــة.
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الكتب والدراسات: 
1. الحركــة اإلســالمية.. رؤيــة نقديــة؛ 

غــازي صــالح الديــن العتبــاين، محمــد 

راشــد  الشــنقيطي،  املختــار  بــن 

الغنــويش، محمــد جميــل منصــور، 

عصــام البشــر. 2010م.

والسياســة؛ ســعد  الديــن  فقــه   .2

2010م. العثــاين.  الديــن 

يف  للمــرأة  السياســية  الحقــوق   .3

ــد  ــدويل؛ محم ــون ال ــة والقان الريع

2010م. املنصــوري. 

4. آراء جديــدة يف العلانيــة والديــن 

عبدالســالم.  رفيــق  والدميقراطيــة؛ 

2010م.

5. الواليــات املتحــدة االمريكيــة بــن 

الناعمــة؛  والقــوة  الصالبــة  القــوة 

عبدالســالم. 2010م. رفيــق 

6. اإلســالميون يف عــام 2010.. تقريــر 

ســنوي؛ عبداللــه األشــعل، محمــد 

منصــور،  حمــزة  الــددو،  الحســن 

مســفر القحطــاين / تحريــر: مصطفــى 

الحبــاب. 2011م.

واإلصــالح  التوحيــد  حركــة   .7

والكســب..  البنــاء  املغربيــة.. 

محمــد  والتحديــات؛  التطلعــات 

ــن  ــي، عزالدي ــى الخلف ــم، مصطف يتي

العزمــان، بــالل التليــدي، الحســن 

الرات، إســاعيل حمــودي. 2011م.

8. مــن أجــل رؤيــة فكريــة جديــدة.. 

اإلســالمي؛  املــروع  يف  تســاؤالت 

فيصــل األمــن البقــايل. 2011م.

ــل  ــن أج ــدال.. م ــطية واالعت 9. الوس

ــّو  ــرة الُغلُ ــتيعاب فك ــراتيجة االس اس

ــم. 2011م. ــد يتي ــرّف؛ محم والتط

 ..2011 عــام  يف  اإلســالميون   .10

تقريــر ســنوي؛ جــال حشــمت، عــي 

الغــا، محمــد عــي املنصــوري، رأفــت 

مــرة، فــاروق أبــورساج الذهــب / 

ــاب. 2012م. ــى الحب ــر: مصطف تحري

11. منهــج التغيــر الحضــاري؛ محمــد 

يتيــم. 2012م.

 ..2012 عــام  يف  اإلســالميون   .12

تقريــر ســنوي؛ زيك أرشــيد، صــالح 

ــاح،  ــن الجــوريش، بشــر عبدالفت الدي

التميمــي،  عــزام  البشــر،  عصــام 

ــر:  ــن الشــايجي / تحري ــرزاق ب عبدال
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2013م. الحبــاب.  مصطفــى 

الجزائــر  اإلســالمية يف  الحركــة   .13

املســلمن  العلــاء  )جمعيــة 

املســلمن،  اإلخــوان  الجزائريــن، 

الجبهــة اإلســالمية لإلنقــاذ، الجاعات 

فاتــن  املســلحة(؛  اإلســالمية 

2013م. املعاضيــدي. 

ــد  ــار األس ــة.. خي ــة العلوي 14. الدول

األخــر؛ إبراهيــم حامــي. 2013م.

15. الليرباليــة يف الســعودية.. الفكــرة، 

املســتقبلية؛  الــرؤى  املاراســات، 

مصطفــى الحبــاب، أحمــد الليثــي، 

الشــيمي،  أحمــد  التنــاوي،  أحمــد 

عــادل  عبدالرشــيد،  عاطــف 

األنصــاري، ممــدوح الشــيخ. 2013م.

16. اإلســالميون يف عــام 2013.. تقرير 

رضــوان  الزهــار،  محمــود  ســنوي؛ 

ــعدالدين  ــح، س ــت رمي ــادة، طلع زي

العثــاين، عــاد عبدالغفــور، لطفــي 

ــاب.  ــى الحب ــر: مصطف ــزن/ تحري زيت

2014م.

17. االســراتيجية اإليرانيــة يف الخليــج 

يحيــى  مــكاوي،  نجــالء  العــريب؛ 

إرشاف:   / بــدوي  تامــر  صهيــب، 

مصطفــى  الشــايجي،  عبداللــه 

ــادل  ــادي، ع ــة الص ــاب، فاطم الحب

2015م. العبدللــه. 

18. الســعوديون الشــيعة.. الفكــرة 

الحبــاب،  مصطفــى  واإلشــكاليات؛ 

يحيــى صهيــب،  الشــيخ،  ممــدوح 

معلــوم،  حســن  خميــس،  أكــرم 

إرشاف:   / عيــى  عبدالوهــاب 

ــارص  ــن ن ــل اللويحــق، ســعيد ب جمي

الغامــدي، ســيف الحــاريث. 2015م.

19. مقدمــة يف الصدمــات الحضاريــة؛ 

ســعيد بــن نــارص الغامــدي. 2015م.

ــآالت؛  ــوم وامل ــة يف املفه 20. املرجعي

ســعيد بــن نــارص الغامــدي. 2015م.

الســعودي..  املــدين  املجتمــع   .21

الشــيخ،  املالمــح واألدوار؛ ممــدوح 

مســفر  إرشاف:  القحطــاين/  ســعد 

2015م. القحطــاين. 

ــر االســراتيجي الســعودي  22. التقري

باحثــن.  مجموعــة  2015/2014؛ 

2015م.

23. تنظيــم الدولــة.. دراســة تحليليــة 
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يف بنيــة الخطــاب؛ نجــالء مــكاوي، 

محمــد محمــود الســيد، هيثــم ســمر 

/ مراجعــة: عبــد الوهــاب أفنــدي، 

أحمــد موفــق زيــدان، صالــح حســن 

ــب. 2016م. الرق

الســعوديون..  يفكــر  كيــف   .24

)دراســة  واهتامــات  أولويــات... 

اســتطالعية(: وحــدة اســتطالع الــرأي؛ 

إرشاف: ســامر رضــوان أبــو رمــان، 

2016م. حبــاب.  مصطفــى 

الجيــوش  الجــدد..  املرتزقــة   .25

الخاصــة ومــا تعنيــه للنظــام العاملــي؛ 

مركــز  ترجمــة  ماكفيــت،  شــون 

صناعــة الفكــر للدراســات واألبحــاث. 

2016م.

والتنميــة..  العدالــة  حــزب   .26

دراســة يف الفكــرة والتجربــة؛ محمــد 

يحيــى  قــدورة،  عــاد  الهامــي، 

ــد  ــه، محم ــار اللّ ــق ج ــب، عات صهي

2016م. املــش.  اون 

مقاربــة  املنهــج..  يف  ســؤاالت   .27

أصوليــة فكريــة إلشــكاالتنا املعــارصة؛ 

مســفر بــن عــي القحطــاين. 2016م.

•األوراق السياسية:
28. مراكــز صناعــة القــرار يف إبــران.. 

وحــدة  التوجهــات؛  املحــددات.. 

محمــد   / واألبحــاث  الدراســات 

2015م. النــور  أبــو  محســن 

29. تنظيــم الدولــة.. النشــأة واألفــكار 

واألبحــاث  الدراســات  وحــدة  ؛ 

2015م.

30. مســتقبل اليمــن.. بعــد ســيطرة 

وحــدة  صنعــاء؛  عــى  الحوثيــن 

الدراســات واألبحــاث / نــارص محمــد 

عــى الطويــل 2015م.

31. الحوثيــون.. الحقيقــة العســكرية 

ــم؛ وحــدة الدراســات  ومصــادر الدع

ــاث 2015م. واألبح

اليمــن..  يف  العميقــة  الدولــة   .32

وحــدة  واملســتقبل؛  النشــأة 

2015م. واألبحــاث  الدراســات 

33. واقــع ســنة العــراق ومســتقبلهم؛ 

وحــدة الدراســات واألبحــاث 2015م.

 2 ديفيــد  كامــب  اتفاقيــة   .34

ــدة  ــي؛ وح ــج األمن ــتقبل الخلي ومس

رانيــة   / واألبحــاث  الدراســات 
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2015م. عبدالوهــاب 

وفــرص  الســعودي..  الداخــل   .35

اإلصــالح الســيايس؛ وحــدة الدراســات 

2015م. واألبحــاث، 

التقهقــر  لبنــان:  يف  الســنة   .36

املذهبــي والصعــود الوطنــي؛ وحــدة 

2015م. واألبحــاث،  الدراســات 

37. انعكاســات القــرارات العربيــة 

ضــد حــزب اللـّـه عــى لبنــان ووضعية 

ــة؛ وحــدة  ــة واإلقليمي الحــزب املحلي

ــد الرحمــن  الدراســات واألبحــاث عب

ــن. 2016م. صــالح الدي

خلفيــات  الشــعبي،  الحشــد   .38

ــدور واملســتقبل،وحدة  التشــكيل ، ال

2016م. واألبحــاث  الدراســات 

املــري  االقتصــاد  أزمــات   .3٩

انهيــار  إىل  تــؤدي  هــل  املتتاليــة.. 

نظــام الســيي؟ ؛ وحــدة الدراســات 

2016م. واألبحــاث 
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