مـركز كارنيغي
للشرق األوسط

الحشد الشعبي
ومستقبل العراق
الجبار
ريناد منصور وفالح عبد ّ
نيسان /أبريل 2017

مركز كارنيغي
للشرق األوسط

الحشد الشعبي
ومستقبل العراق
الجبار
ريناد منصور وفالح عبد ّ

ال�سخية التي ق ّدمها �إىل باحث نا�شئ يف مركز
تتوجه م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل بوافر ال�شكر واالمتنان �إىل حممد العريان على املنحة
ّ
ّ
كارنيغي لل�رشق الأو�سط.

©  2017م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .جميع احلقوق حمفوظة.
تعب وجهات النظر املذكورة يف هذه الدرا�سة عن
الت ّتخذ م�ؤ�س�سة كارنيغي مواقف م� ّؤ�س�سية ب�ش�أن ق�ضايا ال�سيا�سة العامة؛ رّ
�آراء كاتبها والتعك�س بال�رضورة وجهات نظر امل�ؤ�س�سة� ،أو فريق عملها� ،أو جمل�س الأمناء فيها.
مينع ن�سخ �أو نقل � ّأي جزء من هذا املن�شور ب� ّأي �شكل �أو ب� ّأي و�سيلة ،من دون احل�صول على �إذن خطي من م�ؤ�س�سة
كارنيغي .يرجى توجيه الطلبات �إىل:
مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي
قسم املنشورات
1779 Massachusetts Avenue, NW
Washington, D.C. 20036
United States
P +1 202 483 7600 F +1 202 483 1840
CarnegieEndowment.org | info@CarnegieEndowment.org
أو إلى العنوان التالي:

مركز كارنيغي للشرق األوسط
برج العازارية ،الطابق اخلامس
رقم املبنى  ،2026 1210شارع األمير بشير
وسط بيروت التجاري
بيروت ،لبنان
تلفون961 1 991 291 :
فاكس961 1 991 591 :
ص .ب 1061 - 11 :رياض الصلح
www.carnegie-mec.org
info@Carnegie-mec.org
ميكن حتميل هذا املن�شور جمان ًا من املوقع:
http://www.CarnegieEndowment.org
تتوفر أيضا ً نسخ مطبوعة محدودة .لطلب نسخة أرسل رسالة عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان التالي:
pubs@CarnegieEndowment.org

املحتويات
نبذة عن امل�ؤلفني
ملخّ �ص
مقدمة
ّ

..............................................م���������������ك........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

5

7

. .............................................................................................................................................................................................................................................................

9

. ...............................................................

11

حت ّول �سيا�سة بغداد �إزاء املجموعات �شبه الع�سكرية
�شعبية احل�شد ال�شعبي

. .............................................................................................................................................................................................

18

. ......................................................................................................................................................................

20

. ...............................................................................................................................

24

.............................................................................................................

30

...........................................................................................................................

33

.................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.................................................................

34

�أي جمموعات ت�شكّل احل�شد؟

النزاعات بني ف�صائل احل�شد ال�شعبي

جهود العبادي لل�سيطرة على احل�شد ال�شعبي
اخلطط امل�ستقبلية لقوات احل�شد ال�شعبي

املرحلة التالية من ال�سيا�سة ال�شيعية يف العراق

خامتة

......................................................................................................................................................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,.....................

36

..................................................................................................................................................................................................................................................................

38

هوام�ش

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط

.........................................................................................................................................................

46

نبذة عن امل�ؤلفني
ريناد من�صور زميل �أكادميي يف برنامج ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف مركز ت�شاتام
هاو�س� .شملت �أبحاثه �آفاق املرحلة االنتقالية التي يختربها العراق واملع�ضالت التي يفر�ضها بناء
الدولة .يعمل �أي�ض ًا كمحا�ضر زائر يف كلية لندن لالقت�صاد ،حيث يد ّر�س العالقات الدولية يف
ال�شرق الأو�سط .كما �شغل منا�صب �أخرى على غرار حما�ضر يف الدرا�سات الدولية ،وم�شرف يف
كلية ال�سيا�سة التابعة جلامعة كامربيدج .قبل ان�ضمامه �إىل مركز ت�شاتام هاو�س ،كان من�صور
باحث ًا يف مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط حائز على منحة العريان ،حيث تر ّكزت �أبحاثه على
العراق ،و�إيران ،وال�ش�ؤون الكردية .وكان باحث ًا �أول يف املعهد العراقي للدرا�سات اال�سرتاتيجية
يف بريوت منذ العام  .2011كما �أنه حائز على �شهادة دكتوراه من كلية مبربوك التابعة جلامعة
كامربيدج.
متخ�ص�ص يف علم
فالح عبد اجل ّبار مدير املركز العراقي للدرا�سات اال�سرتاتيجية،
ّ
االجتماع ال�سيا�سي (حائز على دكتوراه من جامعة لندن) ،وباحث زائر يف ق�سم ال�سيا�سة وعلم
االجتماع يف كلية بريبيك يف جامعة لندنّ .
تغطي اهتماماته البحثية جماالت متنوعة  -مثل علم
االجتماع الديني ،وبناء الأمة وتكوين الدولة ،والقبائل ،والت�شكيالت االجتماعية-االقت�صادية
احلديثة ،واخلطابات الثقافية يف العراق وال�شرق الأو�سط الأكرب .له م�ؤ ّلفات ع ّدة �أبرزها:
( The Shi’ite Movement in Iraqاحلركات ال�شيعية يف العراق)
و ( Post-Marxism and the Middle Eastما بعد املارك�سية وال�شرق الو�سط)
و Ayatollahs, Sufis, and Ideologues: State, Religion and Social Movements in Iraq
(�آيات اهلل ،واملت�صوفون ،والإيديولوجيون  -الدولة والدين واملجتمع يف العراق) ،و�شارك يف
حترير كتاب
( Tribes and Power: Nationalism and Ethnicity in the Middle Eastالقبائل
وال�سلطة :القومية والإثنية يف ال�شرق الأو�سط) ،وجميعها �صادرة عن دار ال�ساقي.



ّ
ملخ�ص
ّ
ت�شظى جهاز الأمن العراقي الر�سمي النا�شئ ،يف خ�ضم معاركه مع الدولة الإ�سالمية
املُعلنة ذاتي ًا� ،إىل جمموعات عدة حتت مظلة الدولة وبا�ستقاللية عنها� .أكرب هذه
املجموعات الكامنة خارج ال�سيطرة احلكومية املبا�شرة ،هي قوات احل�شد ال�شعبي (�أكرث
من � 60ألف مقاتل) التي حت ّركت ل�ضمان الأمن يف العراق غداة انهيار القوات امل�سلحة
الر�سمية يف العام  .2014بيد �أن هذه املنظمة التزال مدعاة �إىل االنق�سام ،وتفتقر كثري ًا
بكل
ومبتلية باالنق�سامات الداخلية ،فيما هي حتظى يف �آن ٍ
�إىل فهم املحللني لطبيعتهاُ ،
من اعرتاف الدولة ومتتثل �إىل رغبة و�إرادة �شخ�صيات وقيادات غري ُدولتية .والتحديات
الرئي�سة املتع ّلقة بقوات احل�شد ال�شعبي ،هي التي �ستحدد وت�ش ّكل طبيعة امل�ستقبل الأمني
وال�سيا�سي للعراق.

معطيات وحقائق حول احل�شد ال�شعبي
*
*

*

*

*

تت�ضمن قوات احل�شد ال�شعبي ثالث ف�صائل متمايزة ،ا�ستناد ًا �إىل والءاتها �إىل
كل من �آية اهلل اخلامنئي ،و�آية اهلل العظمى علي ال�سي�ستاين ،ومقتدى ال�صدر.
ٍ
كان دور قوات احل�شد ال�شعبي حا�سم ًا خالل اجلهود الأ ّولية للت�صدي للدولة
الإ�سالمية ،بيد �أن جهاز الدولة الأمني ا�ستجمع قواه منذ ذلك احلني ،ما
ق ّل�ص دور احل�شد يف املعارك الالحقة ،مبا يف ذلك احلملة املتوا�صلة حالي ًا يف
املو�صل.
جتهد حكومة رئي�س الوزراء حيدر العبادي لل�سيطرة على قوات احل�شد ال�شعبي.
لكنها بد ًال من دجمها يف القوات الع�سكرية الر�سمية القائمة حاليا ،عمدت حتى
الآن �إىل االعرتاف بها ككيان �شرعي متف ّرع عن الدولة.
�أ�ضحى احل�شد ال�شعبي حالي ًا جزء ًا من ال�صراع على ال�سلطة بني القوى ال�شيعية.
وهذا �أدى �إىل و�ضع نوري املالكي ،الذي ُيعترب «ع ّراب» هذه املنظمة ،يف مواجهة
مقتدى ال�صدر الذي ُيح ّبذ تقلي�ص دور قوات احل�شد وال�سيطرة عليها.
بع�ض الف�صائل الفرعية يف قوات احل�شد ت�س ّنمت �أدوار ًا �سيا�سية و�ست�سعى �إىل
ا�ستخدام دورها يف منازلة الدولة الإ�سالمية لك�سب الأ�صوات يف انتخابات
ُ ،2018مر ِّكزة على املعارك الرئي�سة يف تلفار وحويجة ،حيث تت�ص ّدر قوات
احل�شد ال�صفوف الأمامية يف اجلبهة.
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التوجهات
تو�صيات ال�سيا�سة العامة للحلفاء متماثلي
ُ
*

*

*

*

فهم املجموعات الفرعية �أمر حيوي و�أ�سا�سي .فقوات احل�شد ال�شعبي لي�ست كيان ًا
موحدا .والتو�صيات ال�سيا�سية يجب �أن تتط ّرق على نحو
ميلي�شياوي ًا �شيعي ًا واحد ًا ّ
منف�صل �إىل الأجنحة اليمينية املوالية للخامنئي والوكيلة لإيران يف العراق ،وبني
املجموعات املُوالية لل�سي�ستاين ومقتدى ال�صدر.
توجه احلكومة العراقية �إىل تقلي�ص �سطوة املجموعات اليمينية املوالية للمالكي.
دعم ّ
�سي�س ّهل على نحو �أف�ضل دجمها املُحتمل .وي ّدعي ك ٌل من ال�صدر وال�سي�ستاين �أنهما
م�ستعدان لدمج قوات احل�شد يف جهاز الدولة.
�سيكون دمج املقاتلني على �أ�سا�س فردي ،ولي�س كمجموعات� ،أف�ضل ملعاجلة م�شكلة
االنتماءات املتعددة .وهكذا ،بد ًال من تعيني جمموعات برمتها يف فرق جديدة ،يجب
�أن ي�ستند �أي دمج لقوات احل�شد ال�شعبي وقوات الأمن الر�سمية العراقية �إىل االلتحاق
الفردي ،كي يتم جت ّنب انق�سام وتو ُّزع الوالءات بني احلكومة وبني االنتماءات �شبه
الع�سكرية ال�سابقة للأع�ضاء.
�ضرورة موا�صلة تقدمي الدعم الذي حتتاجه جهود احلكومة العراقية لف�صل امل�ؤ�س�سات
الأمنية وال�سيا�سية ،وم�ساندة قرارها برف�ض م�سعى قوات احل�شد ال�شعبي كي ُت�صبح
كيان ًا انتخابي ًا .كما يجب �إثباط �أي حزب من ا�ستخدام �شعبية قوات احل�شد ورمزيته
للظفر ب�أ�صوات الناخبني.

مقدمة
ّ
يف العام  ،2014ا�ستوىل ما ُي�سمى تنظيم الدولة الإ�سالمية على ثلث �أرا�ضي العراق ،مبا يف
ذلك املو�صل ثاين �أكرب مدن البالد .ويف الوقت نف�سه�َ ،س َرت خماوف حقيقية من احتمال �إطباق
مقاتلي الدولة الإ�سالمية ،ال�س ّنة يف معظمهم ،على العا�صمة بغداد وال�سيطرة عليها .ومنذ ذلك
احلني ،جهدت احلكومة العراقية -بدعم من مروحة وا�سعة من احللفاء بينهم الواليات املتحدة
وكذلك مقاتلني �شيعة و�س ّنة و�أكراد -ال�ستعادة ال�سيطرة على هذه الأرا�ضي ،وتط ّوع ع�شرات
�آالف العراقيني يف اخلدمة الع�سكرية لتحقيق هذا الهدف.
حني ُ�ش ّنت احلرب �ضد الدولة الإ�سالمية يف العام  ،2014انهارت �أجهزة الأمن العراقية،
مادفع العديد من املقاتلني املتطوعني �إىل االن�ضمام �إىل وحدات �شبه ع�سكرية بد ًال من اجلي�ش
الواهن �أو قوات ال�شرطة .هذه الوحدات �شبه الع�سكرية املُتفرعة من الدولة جت ّمعت حتت مظلة
منظمة �أُطلق عليها ا�سم قوات احل�شد ال�شعبي .وعلى رغم �أن الرقم املُحدد للح�شد غري معروف،
�إال �أنه رمبا يكون يف حدود � 60ألف مقاتل 1.بيد �أن م�صادر �أخرى ت�ضعه بني  60و� 140ألف
مقاتل .على �سبيل املثال ،يقول ناطق با�سم احل�شد �إن املنظمة كانت ت�ضم قبل نهاية العام 2016
2
نحو � 142ألف مقاتل يندرجون يف نحو  50جمموعة.
لكن ،وعلى رغم الت�ضارب وااللتبا�س حول الأعداد ،ويف غياب �أجهزة �أمن ر�سمية قوية،
�ساعدت هذه املجموعة بنجاح على حترير معظم بلدات ومدن العراق منذ ت�شكيلها.
مع ذلك ،اليزال احل�شد ال�شعبي مدعاة لالنق�سام .فبالن�سبة �إىل العديد من العراقيني
(ومعهم �أي�ض ًا جماعات �أخرى) احل�شد هي وحدات �شبه ع�سكرية مجُ ازة ديني ًا (البع�ض ي�سميها
وحدات احل�شد املُق ّد�س) .وكما قال مقاتل من مدينة العمارة« :ت�ستطيع �أن تنتقد �أي �سيا�سي
�أو حتى �أي رجل دين ،لكن لي�س يف و�سعك التح ّدث �ضد احل�شد وال�شهداء» 3.ه�ؤالء ال�شهداء،
�ضحوا ب�أرواحهم دفاع ًا عن الوطن ،واملجتمع العراقي يعج هذه الأيام بالأغاين
وفق الكثريينّ ،
بجل قادة و�شهداء خمتلف املجموعات الع�سكرية يف
ال�شعبية ،والإعالنات ،والالفتات التي ُت ّ
احل�شد.
بيد �أن الأمر خمتلف لدى عراقيني �آخرين .فاحل�شد بر�أيهم هي ميلي�شيات مثرية للإ�شكاليات،
والتخ�ضع �إىل �أي م�ساءلة ال �أمام الدولة وال �أمام القانون .على �سبيل املثال ،اتهمت تقارير
منظمتي «هيومان رايت�س ووت�ش» والعفو الدولية احل�شد بارتكاب جرائم حرب 4.عالو ًة على
يج�سد احل�شد بالن�سبة �إىل العديد من الن ّقاد ،اجلهود الإيرانية وال�شيعية ملمار�سة �سيا�سة
ذلكّ ،
ال َغ َل َبة والفوقية يف العراق .معروف �أنه كان لإيران يد طوىل يف تن�سيق وتنظيم قيادة احل�شد
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التي اجتمعت مرار ًا وتكرار ًا بقا�سم �سليماين ،قائد فيلق القد�س يف احلر�س الثوري الإ�سالمي.
وحتى مقتدى ال�صدر ،الذي تخ�ضع وحداته �شبه الع�سكرية �إىل قيادة احل�شد� ،أ�شار �إىل احل�شد
ب�أنها امليلي�شيا الوقحة 5.كما انتقد رجال دين من حوزة النجف ،مبا يف ذلك الزعيم ال�شيعي
الأبرز �آية اهلل العظمى علي ال�سي�ستاين ،ال�سلوكيات اال�ستئثارية لبع�ض قادة احل�شد ،خا�صة
منهم �أبو مهدي املهند�س.
وهكذا ،باتت احل�شد جزء ًا من امل�شكلة ،كما هي جزء من احلل .كثري من �أولئك الذين �أط ّلوا
على احل�شد ب�أنها ر�صيد �أمني و ُمنقذ يف خ�ضم املعركة �ضد الدولة الإ�سالمية يف العام 2014
حني كان اجلي�ش العراقي يف حالة فو�ضى �شاملة ،باتوا يعتربونها الآن عبئ ًا وتهديد ًا للو�ضع
حت�سنه .وبالتايل� ،س ُيواجه العراق يف �أعقاب معركة ا�ستعادة
ال�سيا�سي والأمني للعراق ولإمكان ّ
املو�صل حتديات ك�أداء تتع ّلق بدور احل�شد ال�شعبي ،و�سيكون
�س ُيواجه العراق يف �أعقاب معركة ا�ستعادة املو�صل
لها ت�أثريات عميقة على م�ستقبل البالد.
حتديات ك�أداء تتع ّلق بدور احل�شد ال�شعبي ،و�سيكون لها
ينغم�س العراق حالي ًا يف لجُ ج �صراع �سيا�سي �شيعي
ت�أثريات عميقة على م�ستقبل البالد.
داخلي تدور رحاه حول ال�سيطرة على الدولة ،بني رئي�س
احلكومة ال�سابق نوري املالكي ،الذي يريد العودة �إىل ج ّنة
ال�سلطة ،وبني رئي�س احلكومة احلايل حيدر العبادي ،الذي يحاول �أن يحافظ على �سلطة
الدولة؛ هذا عالو ًة على رجل الدين مقتدى ال�صدر املُ�صمم على �ضمان عدم عودة جناح
رجح لكفّة �أي طرف يف هذا ال�صراع ،هو
املالكي �إىل احلكم� .سيكون العامل احلا�سم املُ ّ
ما �إذا كانت وحدات احل�شد ال�شعبي �ستُدمج يف �أجهزة الأمن الر�سمية القائمة حالي ًا
وتُ�ستخدم لتعزيز الو�ضع ال�سيا�سي احلايل يف البالد� ،أم �سيتم الإبقاء عليها كقوات
ع�سكرية منف�صلة وموازية ميكن توظيفها لإعادة ت�شكيل امل�شهد ال�سيا�سي والأمني الراهن
يف العراق.
التزال قوات احل�شد ال�شعبي م�صدر انق�سام وتفاقم من حالة الاليقني التي تلف م�ستقبل
العراق بعد معركة املو�صل .وهذا �أ�شعل لهيب نقا�شات حامية الوطي�س ،يزيد من ح ّدتها �سوء
الفهم وحتى النزعة الطائفية .بيد �أن جزء ًا من هذا االلتبا�س يعود �إىل �أن املراقبني مل يتدار�سوا
بعد مبا فيه الكفاية م�س�ألة احل�شد ال�شعبي بو�صفها منظمة وحركة� 6.إحدى و�سائل حتليل هذه
املظلة الف�ضفا�ضة واملع ّقدة ،ت�ستند �إىل حتديد وتو�صيف الأجنحة الثالثة املتم ّيزة التي ُت�ش ّكلها،
التي يدين ك ٌل منها بالوالء �إىل �شخ�صية خمتلفة :املر�شد الأعلى يف �إيران �آية اهلل علي اخلامنئي،
ور�أ�س املرجعية ال�شيعية يف العراق �آية اهلل العظمى علي ال�سي�ستاين ،والزعيم ال�شعبوي العراقي
كل من العراقيني العاديني وقيادات
مقتدى ال�صدر .هذا التحليل ينحو �إىل ا�ستطالع ر�ؤية وفهم ٍ
الأجنحة املختلفة يف احل�شد ال�شعبي لهذه املنظمة ،ولطبيعة اخلالفات الداخلية التي تع�صف
بهذه اجلماعات املتناف�سة وت�شطرها.
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من املحتمل �أن تخدم ال ُبنية امل�شاك�سة للح�شد ال�شعبي� -أي �أ�شتات املجموعات فيها ذات
الأهداف املُتباينة -ك�صمام �أمان ل�ضمان �أال ُت�ستخدم املنظمة كمن�صة لال�ستيالء على الدولة.
فاجلماعات املُن�ضوية حتت لواء ال�سي�ستاين وال�صدر �ستجهد ملنع قيادة احل�شد املتحالفة مع
املالكي من ا�ستعمال نفحة القدا�سة التي ُت�ضفى على احلركة لإعادة ال�سيطرة على ال�سلطة.
واحلال �أن االختالفات بني الأجنحة ت�شي بطبيعة ال�صراع الدائر للإم�ساك بزمام الدولة
العراقية ،حيث ي�سعى رئي�س احلكومة العبادي �إىل جعل احل�شد جزء ًا ر�سمي ًا من �أجهزة الأمن
احلالية التابعة للدولة ،فيما يحاول املالكي ا�ستخدام احل�شد ك�أداة ُم�ستقلة لإحياء �سلطة جناحه
اخلا�ص.
كل من ال�سيا�سية
كل هذا يو�ضح مدى �أهمية امل�ضاعفات املرتبطة مب�صري احل�شد ،على ٍ
الداخلية ،وعلى ال�ضوابط واملوازين يف البالد .ولذا ،حتليل الطابع الغام�ض والتق�سيمي
لهذه املنظمة الزب و�أ�سا�سي لي�س لفهم هذه املجموعة وطبيعة متو�ضعها يف املجتمع العراقي
وح�سب ،بل �أي�ض ًا ال�ست�شراف احليوية امل�ستقبلية مل�س�ألة احلوكمة يف العراق .ففي العام
� 2018سيذهب املواطنون العراقيون �إىل �أقالم االقرتاع النتخاب برملان وطني جديد .ونتائج
بالتوجه الذي �ست�سري فيه البالد ،وا�ستتباع ًا مبا ُيخ ّبئ امل�ستقبل
هذه االنتخابات �ست�شي
ّ
للح�شد ال�شعبي.

حت ّول �سيا�سة بغداد
�إزاء املجموعات �شبه الع�سكرية
اعتاد الرئي�س العراقي ال�سابق �صدام ح�سني املُفاخرة ب�أن اجلي�ش العراقي هو رابع �أقوى
قوة ع�سكرية يف العامل 7.لكن يف العام  ،2014بد�أ العديد من العراقيني يزعمون ب�أن هذا
الأخري �سيكون حمظوظ ًا �إذا ما �أ�صبح رابع �أقوى جي�ش يف
العراق -بعد احل�شد ال�شعبي ،وقوات البي�شمركة الكردية ،كانت احلكومة العراقية ُتواجه تقلبات وت�صاريف
واملقاتلني ال َق َبليني العراقيني .-والواقع �أنه منذ العام  ،2003عدة يف حماوالتها لإعادة بناء �أجهزة الأمن العراقية
كانت احلكومة العراقية ُتواجه تقلبات وت�صاريف عدة يف غداة االنهيار �شبه الكامل للعراق كدولة مركزية
حماوالتها لإعادة بناء �أجهزة الأمن العراقية غداة االنهيار واحدة بعد قرار حل اجلي�ش.
�شبه الكامل للعراق كدولة مركزية واحدة بعد قرار حل
اجلي�ش .وهذا �أ ّثر على قدرة احلكومة على �إدعاء احتكار
�شرعية ا�ستخدام القوة .ومنذ ذلك احلني ،باتت امل�س�ألة الأ�سا�سية هي العالقة بني احلكومة
املركزية العراقية وبني القوى الع�سكرية غري الدُولتية.
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املوقف التاريخي حلزب الدعوة من امليلي�شيات

كانت بغداد �أحيان ًا معادية للت�شكيالت �شبه الع�سكرية ،لكنها عملت يف �أحيان �أخرى كتف ًا
بكتف مع جمموعات م�سلحة .حزب الدعوة كان هو الطرف ال�سيا�سي الوحيد الذي حكم العراق
يف حقبة مابعد  2013الذي �أط ّل على امليلي�شيات الالدُولتية على �أنها م�س�ألة �إ�شكالية .كما �أنه
كان تاريخي ًا احلزب ال�سيا�سي ال�شيعي الأبرز الوحيد الذي مل ي�ش ّكل جناح ًا ع�سكري ًا -على عك�س
نظرائه كاملجل�س الإ�سالمي الأعلى يف العراق الذي �ش ّكل فيلق بدر كجناح ع�سكري له حتى العام
 ،2012واحلركة ال�صدرية بعد العام  .2003نبع افتقاد حزب الدعوة �إىل جناح �سيا�سي من
�إيديولوجية م�ؤ�س�سه حممد باقر ال�صدر الذي اعتقد �أن مثل هذه امليلي�شيات تطرح �إ�شكالية .ويف
ال�سبعينيات كاد ع�ضو بارز يف الدعوة على و�شك اغتيال نائب الرئي�س العراقي �آنذاك �صدام
8
ح�سني ،لكنه مل ي�ستطع لأن ال�صدر مل ُي ِقر عملية القتل هذه.
توجه حزب الدعوة لعقود مديدة
عموم ًا ،وعلى رغم العنف ال�سري الدوري واملتقطع ،كان ُّ
ي�صب يف خانة معار�ضة العنف غري الدُولتي.
تزعم حزب الدعوة وت�س ّنم رئا�سة احلكومة من 2006
وباملثل ،كان نوري املالكي ،الذي ّ
�إىل  ،2014معار�ض ًا يف البداية للميلي�شيات غري ال ُدولتية .وخالل هذه الفرتة ،كانت الدولة
التزال تطل على الت�شكيالت �شبه الع�سكرية على �أنها �إ�شكالية وغري �شرعية .يف فرتة واليته
الأوىل ( ،)2010-2006ح ّبذ املالكي �شعار «دولة القانون» ور ّوج له كا�سم لكتلته االنتخابية.
وهو ،على خالف �إرادة �إيران ،بد�أ ي�ستهدف الت�شكيالت �شبه الع�سكرية ،مبا يف ذلك جي�ش
املهدي ،وهي ميلي�شيا �شيعية مرتبطة مبقتدى ال�صدر ،وكذلك القاعدة يف العراق ،وهي
ميلي�شا �س ّنية كان يقودها �أبو م�صعب الزرقاوي .و�أ�شرف املالكي ،بدعم من القوات الع�سكرية
الأمريكية يف العراق ،على املحاوالت لدمج الوحدات �شبه الع�سكرية ،كمنظمة بدر 9،بوزارة
الداخلية العراقية.

املالكي يغيرّ ر�أيه

يف �أوائل العام  ،2014انقلب هذا املوقف ر�أ�س ًا على عقب� .إذ بد�أ املالكي ،رئي�س احلكومة
�آنذاك ،بدعم  7ف�صائل �شبه ع�سكرية والعمل معها ،ما �سمح لها مبزاولة ن�شاطاتها ر�سمي ًا يف
العراق� .آنذاك ،تر ّكزت توجهات هذه الف�صائل على م�ساندة جهود الدولة العراقية النا�شئة
ملقاومة الدولة الإ�سالمية يف املناطق املحاذية لبغداد ،مبا يف ذلك جرف ال�صخر و�أبو غريب.
�ض ّمت هذه الف�صائل ال�سبع ك ًال من منظمة بدر ،وع�صائب �أهل احلق ،وكتائب حزب اهلل،
وكتائب �س ّيد ال�شهداء ،وحركة حزب اهلل النجباء ،وكتائب الإمام علي ،وكتائب جند الإمام.
وقد ا�ستخدم املالكي هذه القوات ،وج ّلها �شيعية ،والتي بات ُي�شار �إليها ب�شكل ف�ضفا�ض يف �أوائل
 2013با�سم قوات احل�شد ال�شعبي ،للت�صدي ملقاتلي الدولة الإ�سالمية وللحفاظ على نفوذه يف
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املناطق ذات الغالبية ال�س ّنية.
التوجه ال�سيا�سي؟ ثمة عوامل عدة حملية ودولية �أملت على املالكي
ماذا كان وراء هذا التح ّول اجلذري يف ّ
ثمة عوامل عدة حملية ودولية �أملت على املالكي وبع�ض وبع�ض زمالئه يف حزب الدعوة اتخاذ قرار االبتعاد
زمالئه يف حزب الدعوة اتخاذ قرار االبتعاد التدريجي التدريجي عن املعار�ضة التقليدية التي كان يتبناها
عن املعار�ضة التقليدية التي كان يتبناها هذا احلزب هذا احلزب للكيانات �شبه الع�سكرية.
للكيانات �شبه الع�سكرية� .أحد العوامل ال�سيا�سية املحلية
التي �أ�سفرت عن ظهور هذه الأخرية يف العراق ،مت ّثل يف ف�شل الدولة يف بناء قطاع الأمن
يف خ�ضم �صعود جنم الدولة الإ�سالمية .ثم جاء �سقوط املو�صل يف �صيف  2014ليخلق
ب�شكل دراماتيكي �ضغوط ًا �إ�ضافية دفعت باجتاه ال�سماح للمجموعات �شبه امل�سلحة بالتنامي
والتطور .بدا حينها �أن املالكي ودائرته الداخلية فقدا الإميان باجلي�ش العراقي غداة هزميته
املاحقة على يد الدولة الإ�سالمية يف املو�صل يف �أوائل حزيران/يونيو .و� ّأ�سر وزير الداخلية
ال�سابق حممد �سامل غ ّبان يف مقابلة خا�صة �أن «احل�شد ُولد من رحم ال�ضرورة .ف ُثلث العراق
ّ
املت�ضخمة غري ف ّعالة
كان محُ ّت ًال يف ذلك الوقت» 10.اكت�شف املالكي �أن بريوقراطية الدولة
بفعل ت�ش ُّك ِلها يف �إطار املحا�ص�صة الطائفية التي �ض ّمت �أع�ضا ًء من كل الأحزاب الرئي�سة
الكردية وال�شيعية وال�س ّنية .ولذا ،بدت امليلي�شيات ال�شيعية املوالية ،ولي�س الرتكيبة متعددة
الإثنيات املزعزعة واملتداعية للجي�ش العراقي ،طريقة م�أمونة وموثوقة �أكرث لتوفري هيكلية
قيادة و�سيطرة �أ�شد �إحكاما.
وهكذا ،و ّقع املالكي فور انهيار اجلي�ش العراقي يف حزيران/يونيو  2014مر�سوم ًا ق�ضى
بت�شكيل هيئة احل�شد ال�شعبي .هذا املر�سوم كان انتهاك ًا مبا�شر ًا للمادة  9الفقرة «ب» من
الد�ستور العراقي التي تن�ص على �أنه ّ
«يحظر تكوين ميلي�شيات ع�سكرية خارج �إطار القوات
امل�سلحة» 11.مع ذلك ،كان املالكي قادر ًا على امل�ضي قدم ًا يف هذه اخلطوة الالد�ستورية بفعل
�سيطرته املتنامية على اجلهاز الق�ضائي و�ضعف الوالء لد�ستور البالد .لمَ ّ املر�سوم �شعث خمتلف
املجموعات �شبه الع�سكرية ،التي كان ُيعتمد عليها لبع�ض الوقت ،حتت لواء هيئة واحدة منف�صلة
عن الأجهزة الأمنية الر�سمية املُنهارة .واحلال �أن عجز الدولة عن الت�صدي لتهديد الدولة
الإ�سالمية ،دفع العديدين �إىل االعتماد بدورهم على الكيانات �شبه الع�سكرية و�إىل عدم م�ساءلة
املالكي عن خطوته هذه.
ثمة عامل حملي �آخر �أ�ضفى ال�شرعية على هذه املجموعاتَ ،ك ُمن يف فتوى �آية اهلل العظمى
علي ال�سي�ستاين حول «الواجب الكفائي» ،الذي �أف�صح عنه �أبرز ممثليه الدينيني ،عبد املهدي
الكربالئي ،يف حزيران/يونيو  .2014املفارقة هنا �أن ال�شرعية التي �أ�ضفتها هذه الفتوى على
هذه املجموعات ،كانت ح�صيلة غري مق�صودة انبثقت من ثنايا فتوى ال�سي�ستاين الذي دعا كل
املواطنني العراقيني �إىل التط ّوع يف �صفوف «القوات الأمنية» ،وهذه كانت �إ�شارة �إىل اجلي�ش
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وال�شرطة االحتاد َيني ولي�س �إىل املجموعات �شبه الع�سكرية ال�سبع التي كانت تعمل �إىل جانب
توجه طائفي ح�صري ،بل كانت
حكومة املالكي 12.والواقع �أن هذه الفتوى كانت تخلو من �أي ّ
نداء �إىل العراقيني كبوتقة وطنية �شاملة ولي�س �إىل طائفة بعينها .كما �أنها (الفتوى) ابتعدت
كلي ًا عن �إثارة النزعة الطائفية من خالل عدم ذكرها ال�شيعة والعقيدة ال�شيعية .بيد �أن امل�شكلة
كمنت يف عدم قدرة ال�سي�ستاين ،ورمبا عدم ا�ستعداده ،على الإنفاذ الف ّعال للتنبيه الوا�ضح الذي
ت�ضمنته الفتوى ،كما �أعرب عنها ممثلوه.
وهكذا ،وعلى رغم نوايا ال�سي�ستاين هذه ،اعترب املالكي وحلفا�ؤه -مبا يف ذلك هادي العامري
وقي�س اخلزعلي -الفتوى �أحكام ًا ت�سمح للجميع باالن�ضمام �إىل حلفائهم يف املجموعات �شبه
الع�سكرية ،مبن فيها الف�صائل ال�سبع التي كانت تن�شط خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية .و�سرعان
ما اتّ�ضح �أن هيئة احل�شد م ّكنت املالكي من اال�ستدارة بعناية حول فتوى ال�سي�ستاين الدقيقة
يف �صياغتها .وبا�ستخدامه هذه الر�سالة� ،شنّ املالكي وحلفا�ؤه حملة وا�سعة النطاق لتجنيد
املتطوعني من خالل مئات املراكز واملكاتب.
ا�ستندت عملية التجنيد هذه �إىل عملية تلطيخ ل�سمعة اجلي�ش العراقي نف�سه الذي خلقوه
13
هم� ،أي اجلي�ش ذاته الذي ُيفرت�ض �أن الفتوى دعت املتطوعني �إىل االنخراط يف �صفوفه.
بالن�سبة �إىل املالكي و�أن�صاره� ،سمحت الفتوى للمجموعات �شبه الع�سكرية ال�سبع الأ�صلية ،ومعها
الكيانات الأخرى التي ُ�ش ِّك َلت الحق ًا ،باخلروج من بوتقة ال�س ّرية �أو �شبه ال�س ّرية ،وحم�ضتها
ال�شرعية ،ما فتح �أمامها الأبواب والنوافذ الجتذاب الر�أي العام من خالل �شبكتي الإذاعة
والتلفزيون اخلا�صني بها ،وكذلك من خالل ح�سابات فاي�سبوك وتويرت .ولدى هذه املجموعات
الآن �أ�سما�ؤها ال�شرعية اخلا�صة ،و�شعاراتها وال�صور املُعممة علنا .باخت�صار� ،أعطى املالكي
وفتوى ال�سي�ستاين ترخي�ص ًا ر�سمي ًا لهذه املجموعات للمرة الأوىل ،وم ّكناها من العمل علن ًا بدعم
من �أموال الدولة.
وتو�سع يف �شرح الفتوى عرب االدعاء ب�أنها
ا�ضطر مكتب ال�سي�ستاين �إىل �إ�صدار تو�ضيحّ ،
كانت حري�صة على ح�صر التجنيد بعديد اجلنود ال�ضروريني للت�صدي للدولة الإ�سالمية.
وبالتايل ،قال مكتبه «�إننا ندعو �إىل التط ُّوع ملن ي�ستطيع حمل ال�سالح ب�شرط �أن يكون �ضمن
الأجهزة الأمنية وبالطريقة الر�سمية ح�صر ًا فقط ...يجب تنظيم �أمر التط ّوع قانوني ًا وب�شكل
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بالغ يف الدقة اجتناب ًا من الفو�ضى والأعمال غري القانونية مثل �إعطاء دور للميلي�شيات».
تعن �إر�سال املقاتلني
وقد �أ ّكد العديد من امل�صادر يف مكتب ال�سي�ستاين االدعاء ب�أن الفتوى مل ِ
�إىل امليلي�شيات ،بل ت�شجيع ه�ؤالء على االن�ضمام �إىل الأجهزة الأمنية يف الدولة 15.ومنذ ذلك
احلني ،كان مكتب ال�سي�ستاين يرف�ض الإ�شارة �إىل احل�شد ال�شعبي باال�سم ويتحدث بد ًال عن
ذلك عن «املتطوعني».
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اعتماد املالكي على �إيران

يف هذه الأثناء� ،ساهم نفوذ �إيران �أي�ض ًا يف تعزيز انقالب املالكي على اخلط التقليدي
حلزب الدعوة .فقبل فرتة مديدة من �سقوط املو�صل و�إعالن
فتوى ال�سي�ستاين ،كان املالكي يف فرتة واليته الثانية قد بد�أ �ساهم نفوذ �إيران �أي�ض ًا يف تعزيز انقالب املالكي على
�أ�ص ًال يلتف ببطء على معار�ضته ال�سابقة للمجموعات �شبه اخلط التقليدي حلزب الدعوة.
الع�سكرية .كان العمل مع هذه املجموعات مطلب ًا �أ�سا�سي ًا
16
طرحته �إيران على املالكي.
كان املالكي ،بفعل تقاطع م�صاحله مع �إيران ،قد بات معتمد ًا على دعمها ملواجهة جي�ش
املهدي التابع لل�صدر .يف املقابل ،كانت طهران با�شرت متويل جمموعات من�ش ّقة �صغرية ميكن
�أن تكون �أكرث مواالة لها ،على غرار ع�صائب �أهل احلق وكتائب حزب اهلل .وقد َق ِب َل املالكي ،يف
حماة جهوده للدفاع عن بقاء حكومته يف وجه كل معار�ضيه ،مبا يف ذلك ال�صدر وا�سع النفوذ
وجي�ش املهدي (�أكرب ميلي�شيا �شيعية منفردة) ،امل�ساعدة الإيرانية ،خا�صة بعد ان�سحاب القوات
الأمريكية يف كانون الأول/دي�سمرب  .2011واحلال �أن الظروف هي التي �أجربته �أ�سا�س ًا على
ال�سماح لإيران برعاية وتلميع قادة ميلي�شيات مثل قي�س اخلزعلي و�أبو مهدي املهندي املهند�س
اللذين �أ�صبحا الحق ًا �شخ�صيات نافذة يف ال�سيا�سات العراقية كحلفاء للمالكي .وبالن�سبة �إىل
هذا الأخري ،ميكن لهذه املجموعات �أن ت�ضمن �أال ُي�صبح جي�ش املهدي �أكرب قوة �شيعية منفردة
ع�سكري ًا و�سيا�سي ًا يف العراق ،وب�أن ال�صدريني ،الذين باتوا على نحو ّ
مطرد خ�صوم ًا لطموحات
�إيران الإقليمية ،لن يزدادوا نفوذ ًا و�سطوة .ولذا ،اتجّ ه �ضمني ًا �إىل االعرتاف بقادة امليلي�شيات
املن�شقني كحلفاء ،بهدف موازنة جي�ش املهدي.
عالو ًة على ذلك ،كان املالكي الذي خ�سر انتخابات  2010ل�صالح ائتالف �سيا�سي معار�ض
ُيدعى «العراقية» ،مدين ًا لإيران لدعمها �إياه يف ت�شكيل حكومة مابعد االنتخابات بطريقة �سمحت
له بالبقاء يف من�صبه كرئي�س للوزراء .قبل ذلك ،كان املالكي ي�سري يف عك�س مات�شتهي ال�سفن
الإيرانية ،ف�ش ّكل ائتالف دولة القانون متهيد ًا لالنتخابات املحلية يف  2009ثم االنتخابات
الوطنية يف  .2010بيد �أن خ�سارة االنتخابات �ش ّكلت مهانة له ،وجعلته معتمد ًا �أكرث على طهران
لتوفري الدعم اخلارجي ،خا�صة بعد رحيل القوات الأمريكية.
تبع ًا لذلك� ،سرعان ما اتّ�ضح �أن رئي�س احلكومة العراقية ير ّكز على ال�سري على خطى
ال�سيا�سات الإيرانية يف املنطقة -وحتى �أكرث من فرتة واليته الأوىل .-وبعد  ،2011كان من
احلا�سم بالن�سبة �إىل �إيران �أن تقوم املجموعات �شبه الع�سكرية بدعم نظام ب�شار الأ�سد يف
�سورية التي كانت وجلت لتوها معارج احلرب الأهلية ،الأمر الذي �ساعد �أي�ض ًا على �إعادة
ت�شكيل هيكلية اجلي�ش العراقي .وهكذا �أ�صبح املالكي �أبرز رجاالت �إيران القادرين على �إنفاذ
�سيا�ساتها .وهذا ت�ض ّمن ت�شكيل ميلي�شيات ميكنها القتال يف �سورية ،و�إر�سال مقاتلني عراقيني
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لالن�ضمام �إىل ميلي�شيات �سورية ،مثل لواء �أبو الف�ضل العبا�س .ووفق ًا لأحد �أع�ضاء املجموعات
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�شبه الع�سكرية ،مل تظهر مليارات الدوالرات يف ح�سابات امليزانية العراقية للعام ،2012
فلم يكن هناك وال حتى �إي�صال واحد �أو تو�ضيح حول كيفية �إنفاق هذه امليزانية اال�ستخبارية
املزعومة .ويعتقد العديد من النواب �أن هذه الأموال �أُنفقت على الت�شكيالت �شبه الع�سكرية.
للتوجه ال�سيا�سي ال�سابق مر ّوع ًا ،لأن الكثريين كانوا يتهمون الأ�سد
كان مثل هذا النق�ض ّ
ب�إر�سال املت�شددين اجلهاديني -ال�سلفيني �إىل العراق لزعزعة حكومة املالكي يف فرتة احلرب
الأهلية بني  .2008 -2006لكن ،وبني ليلة و�ضحاها� ،أ�صبح املالكي والأ�سد املُداف َعني عن
العقيدة ال�شيعية .وانطلق املالكي ،يف ظل قيادة ع�سكرية �إيرانية ولكن بتمويل عراقيِ ،ل َلم �شمل
جمموعات ُمت�شددة �أو دعمها ،وب ّرر قراره هذا ب�أنه يريد حماية م�سجد ال�سيدة زينب ،التي
حتتل مكانة مرموقة يف العقيدة ال�شيعية ،مع الإ�شارة �إىل �أن هذا امل�سجد يقع يف دم�شق .وحني
ُ�س ِئ َل العديد من �أع�ضاء حزب الدعوة عن �أ�سباب تغيري املالكي ملوقفه� ،أ�س ّروا للم�ؤ ّل َفني �أنهم
عجزوا عن ال�سيطرة على اجلهاديني العراقيني ،الذين �شعروا بحفز ديني للدفاع عن عقيدتهم
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ومقاماتهم الدينية �ضد ال�سلفيني ال�س ّنة الذين ي�سعون �إىل �إبادة ال�شيعة وحموهم.
ف�ض ًال عن كل ذلك� ،أثبتت قوات احل�شد ال�شعبي �شبه الع�سكرية� ،أنها مهمة وحيوية جلهود
املالكي الهادفة �إىل احل�صول على ال�شرعية املحلية واحلفاظ عليها .فقبل فرتة طويلة من
�سقوط املو�صل �أو فتوى ال�سي�ستاين ،كان املالكي بد�أ باالعتماد على املجموعات �شبه الع�سكرية
ملنع تظاهرات االحتجاج يف البلدات ال�س ّنية ،وا�ستخدم عملي ًا الأدوات الع�سكرية غري الر�سمية
لتنفيذ «الأعمال القذرة» ،على حد تعبري م�صدر داخلي� ،ضد مناف�سيه ال�سيا�سيني يف الداخل
�أو حتى مهاجمة املُحتجني املدنيني 19.ومنذ العام  2011و�صاعدا ،ا�ستخدم املالكي املجموعات
امل�س ّلحة غري الر�سمية لإ�ضعاف خ�صومه والتحقيق مع حركات املعار�ضة ،خا�صة منها احلراك
ال�شعبي ال�س ّني.

ا�ستقالة املالكي

باتت املجموعات �شبه الع�سكرية �أكرث �أهمية للمالكي بعد �إطاحته من رئا�سة احلكومة يف �آب/
�أغ�سط�س  20.2014كان ينوي يف الأ�سا�س عدم �إخ�ضاع هذه الت�شكيالت �إىل ال�سيطرة املبا�شرة
لوزارتي الدفاع والداخلية .وطاملا كان هو رئي�س وزراء ومي ّثل الدولة بنف�سه ،كان يبغي �إبقاءها
حتت عينه ال�ساهرة ،ولهذا بالتحديد كانت هيئة احل�شد ال�شعبي ُملحقة مبا�شرة مبكتب رئي�س
الوزراء.
لكن ،بعد �أ�شهر قليلة من قيام ال�سي�ستاين ب�إ�ضفاء ال�شرعية على احل�شد ،وبعد �أن ا�ستوىل
تنظيم الدولة الإ�سالمية على مدن عراقية رئي�سة ،طلب ال�سي�ستاين من �إيران وقف دعمها
للمالكي كرئي�س للوزراء ،فامتثلت هذه الأخرية له ،وتعينّ على املالكي اال�ستقالة .وعلى رغم �أن
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انتخابات  2014كانت املنا�سية الوحيدة التي حقق فيها املالكي جناح ًا ُمربما� ،إال �أنه كان اليزال
مدين ًا لإيران ويتعينّ عليه ات ّباع �أوامرها واال�ستقالة .كانت انتخابات  2010قد �أظهرت للمالكي
ج�سد
�أن �أغلبية الناخبني ال�شيعة لي�سوا م�ضمونني �إىل الدرجة التي اعتقدها يف البداية .وقد ّ
انت�صار «العراقية» الت�أثري الذي مت ّثله �أموال دول اخلليج و�صعود جنم ال�س ّنة الذي اعتقد هو
�أنهم �سيبقون �أقلية �إىل الأبد .ويف �سياق مثل هذه االعتبارات ،احتاج املالكي �إىل الدعم الإيراين
ل�ضمان بقاء ال�شيعة يف �س ّدة احلكم.
�أراد املالكي �أن تبقى �أقوى املجموعات يف احل�شد ال�شعبي -خا�صة املجموعات �شبه الع�سكرية
ال�سبع التي كانت تعمل معه منذ �سنوات -ل�صيقة به .ولهذا جنح يف منح احل�شد �صالحيات
وهيكلية م�ستقلة ذاتي ًا .كما حافظ ،عرب العمل مع �إيران ،على نفوذه بني امليلي�شيات من خالل
تزويدها بالأموال ،والعتاد الع�سكري ،ومعدات �أخرى .كما �أنه َ�ص َد َح بالإيديولوجيا ال�شيعية التي
تتبناها العديد من امليلي�شيات .وقد �أفرز هذا الرتتيب اجلديد قاعدة قوة �إ�ضافية �ساعدته على
تنظيم حمالت ال�ضغط على خلفه ،رئي�س الوزراء حيدر العبادي ،حني � ّ
أزف الوقت املنا�سب
لذلك .كان هدف املالكي ا�ستعادة �صوجلان ال�سلطة 21.وهذه املجموعات تخدم ،على الأقل كحد
�أدنى ،كو�سيلة يف يده للحفاظ على ح�صة يف النظام ال�سيا�سي.

العبادي واحل�شد ال�شعبي

حني ا�ستلم العبادي زمام ال�سلطة يف �آب�/أغ�سط�س  ،2014وجد نف�سه وجه ًا لوجه �أمام قرار
مهم :مايجب عمله مع قوات احل�شد ال�شعبي .كان العبادي قد �أعرب يف العام  2013مل�ؤ ّل َفي هذه
الدرا�سة عن �أ�ساه لربوز جمموعات �شبه ع�سكرية يف العراقُ ،م�ستعيد ًا بذلك اخلط ال�سيا�سي
التقليدي لزعيم حزبه الدعوة ،نوري املالكي 22.امل�شكلة بالن�سبة �إىل العبادي �أن املالكي بقي
نافذ ًا وحافظ على �سيطرته على احل�شد ال�شعبي .ثم �أن هذا الأخري كان م�ستا ًء من �إطاحته من
ال�سلطة ،و�سعى �إىل جتريد العبادي من ال�شرعية عرب ت�صوير رئي�س احلكومة اجلديد ب�أنه قائد
�ضعيف .باخت�صار ،برز املالكي بو�صفه مقارع ًا مبا�شر ًا حلكم العبادي البازغ لت ّوه.
مل يكن مبقدور العبادي التخ ّل�ص بب�ساطة من املجموعات
�شبه الع�سكرية ،وال دجمها يف القوات امل�سلحة العراقية .مل يكن مبقدور العبادي التخ ّل�ص بب�ساطة من
فاالعتبارات الداخلية نف�سها التي �أملت على املالكي تغيري املجموعات �شبه الع�سكرية ،وال دجمها يف القوات
اخلط ال�سيا�سي حلزب الدعوة حول مثل هذه املجموعات ،امل�سلحة العراقية.
كانت التزال قائمة وعلى حالها ،وهي �أ�سا�س ًا قوة �إيران
و�ضعف الأجهزة الأمنية العراقية .الدولة كانت عاجزة عن معاجلة م�شكلة الدولة الإ�سالمية
التي ت�سعى �إىل ال�سيطرة على كل البالد ،مبا يف ذلك بابل وبغداد ومدينة كربالء املقد�سة .ولذا،
مال رئي�س الوزراء ال�ضعيف �إىل قبول الأمر الواقع املتع ّلق باحل�شد ال�شعبي ،كما فعل �سلفه ،بد ًال
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من تعري�ض �أمن العراق �إىل اخلطر .عالو ًة على ذلك� ،أدى ّ
تدخل ال�سي�ستاين �إىل جعل احل�شد
ال�شعبي م�ؤ�س�سة مق ّد�سة يف �أعني العراقيني .وتبع ًا لذلك ،مل يكن �أمام رئي�س احلكومة اجلديد
من منا�ص �سوى ت�أييد مر�سوم املالكي ،وموا�صلة �سيا�سة �إ�ضفاء ال�شرعية على احل�شد ،على رغم
نفوره من امليلي�شيات.
مع ذلك ،رغب العبادي يف ب�سط �سيطرته على هذه الأطراف غري الدُولتية .يف تلك املرحلة،
كان مر�سوم املالكي الذي حم�ض ال�شرعية للح�شد قد تغيرّ بعد مغادرته ال�سلطة -الأمر الذي
ح ّول هذه املجموعات �إىل قوى خارج �إطار الدولة جمددا .وبعد عملية �صعبة ،مت ّكن العبادي
ين�ص على �أن «يكون
يف �شباط/فرباير  2016من مترير الأمر الديواين الرقم  ،91الذي ّ
احل�شد ت�شكي ًال ع�سكري ًا م�ستق ًال وجزء ًا من القوات امل�سلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام
للقوات امل�سلحة» 23.وهذه كانت حماولة لإعادة جمموعات احل�شد ال�شعبي �إىل كنف �صالحيات
م�ؤ�س�سات الدولة .بيد �أن املفارقة �أن املر�سوم مل ي�صدر حتى متوز/يوليو ،ماي�شري �إىل �صراع
على ال�سلطة خلف الكوالي�س بني الدولة مم ّثلة بالعبادي وبني املجموعات �شبه الع�سكرية القوية،
حول حدود و�صالحيات احل�شد ال�شعبي.

�شعبية احل�شد ال�شعبي
�أحد الأ�سباب الرئي�سة لعدم قدرة العبادي �أو �سواه من القادة على حتدي جمموعات احل�شد
ال�شعبي ،يعود �إىل ال�شعبية الوا�سعة التي حتوزها يف �أو�ساط املجتمع العراقي ،خا�صة بني �سكان
البالد ال�شيعة الذين يحبذون الت�شكيالت �شبه الع�سكرية .وقد ا ّدعى ا�ستطالع للر�أي يف �آب/
�أغ�سط�س  2015ب�أن  99يف املئة من ال�شيعة الذين جرى ا�ستفتا�ؤهم ي�ؤيدون ا�ستخدام قوات
احل�شد ال�شعبي ملقاتلة الدولة الإ�سالمية 24.و�أفاد مدير جهاز املخابرات يف حكومة العبادي �أن
نحو  75يف املئة من الرجال بني الثامنة ع�شرة والثالثني عام ًا تط ّوعوا لالن�ضمام �إىل احل�شد
ال�شعبي قبل حلول ربيع  25.2016ومبا �أن هناك متطوعني �أكرث مما حتتاج الدولة ،بقي معظم
�سجلوا يف القوائم الر�سمية للمقاتلني الفعليني 26.ومع تد ّفق
طالبي التجنيد غري ن�شطني ومل ُي ّ
�سيل من املتطوعني من كل حمافظات العراق ،ج ّند احل�شد ال�شعبي ع�شرة �أ�ضعاف ما ج ّندته
27
قوات الأمن العراقية.
ملاذا قرر هذا اجلمهور العري�ض االن�ضمام �إىل هذه املجموعات �شبه الع�سكرية ولي�س �إىل
اجلي�ش العراقي �أو وحدات ال�شرطة؟
يرجع هذا جزئي ًا �إىل الإرث ال�ضعيف للجي�ش العراقي ،خا�صة غداة انهياره وفقدانه ماء الوجه
يف املو�صل يف حزيران/يونيو  .2014فطيلة ذلك العام ،فقد العديدون الثقة ب�أن يف مقدور جهاز
الأمن العراقي الدفاع عن البلدات ال�شيعية .وو�صف بع�ض املجندين جمزرة مع�سكر �سبايكر،
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التي قتل فيها مت�شددو الدولة الإ�سالمية �أكرث من  1700طالب ع�سكري جوي تابعني لوزارة
الدفاع ،غالبيتهم من ال�شيعة ،ب�أنها م�أ�ساة �ش ّكلت دلي ًال �آخر على الطبيعة الركيكة وال�ضعيفة
لأجهزة الأمن يف الدولة 28.عالو ًة على ذلكّ ،
لطخت روايات الف�ساد �أي�ض ًا �سمعة الدولة ،كما
حدث على �سبيل املثال حني ك�شف وجود � 50ألف جندي �شبح على لوائح رواتب اجلي�ش عن مدى
انت�شار الف�ساد ،ما �أطاح بثقة العديدين باجلي�ش ودفعهم �إىل البحث عن و�سائل �أخرى ملنازلة
الدولة الإ�سالمية 29.يف املقابل� ،أبلغ م�س�ؤول يف وزارة الداخلية (وع�ضو بارز يف فيلق بدر)
امل�ؤ ّلفني �أن احل�شد «كان قادر ًا على القتال يف الأ�شهر الأوىل بعد حزيران/يونيو  2014ب�شكل
�أف�ضل من اجلي�ش وبعتاد �أقل 30.ومثل هذه الفعالية جذبت العراقيني �إليه.
بالن�سبة �إىل املتطوعني ،كان من الأ�سهل عليهم االن�ضمام �إىل املجموعات �شبه الع�سكرية
عرب هياكل الأحزاب ال�سيا�سية بد ًال من هيئة احل�شد التي بقيت جزء ًا من دولة نا�شئة وتفتقد
�إىل مكاتب التجنيد .هذا فيما كانت كل الأحزاب ال�شيعية تقريب ًا ،وحتى رجال دين منفردين
�أو نواب ًا يف الربملان ،يفتتحون مكاتب الت�سجيل .ولأن الدولة نف�سها مل يكن لديها مايكفي من
املكاتب لت�سجيل املتطوعني للجي�ش العراقي وقوات ال�شرطة ،فقد ان�ضم ه�ؤالء �إىل املجموعات
�شبه الع�سكرية التي متتع العديد منها ،مبن فيها املجموعات ال�سبع الأ�صلية ،ب�آليات التجنيد
املوجودة �سابقا.
ثمة عامل �آخر �ساهم يف ت�سهيل جهود التجنيد يف جمموعات احل�شد ال�شعبي هو الدعم
امل�ؤ�س�سي من لدُن ال�سي�ستاين واحلوزة ال�شيعية يف النجف التي ُي�شرف عليها� .إذ حتى مكتب
ال�سي�ستاين نف�سه بد�أ بدعم جمموعات مع ّينة يف احل�شد .وعلى رغم �أن ال�سي�ستاين ّ
ف�ضل
التجنيد يف قوات الدولة� ،إال �أنه مل يكن قادر ًا على ال�سيطرة على اجلمهور الذي ا�صطف �صفوف ًا
طويلة يف ال�شوارع للتط ّوع .وهكذا ،جرى ت�شكيل العديد من املجموعات غري الع�سكرية حلماية
املقامات واملراقد املقد�سة ال�شيعية ،وكذلك مدن عراقية مثل كربالء .كما قرر ال�سي�ستاين
التو�صل �إىل حلول و�سط عرب توفري الدعم امل�ؤ�س�سي لقوات احل�شد
واملراجع ال�شيعية العراقية ّ
ال�شعبي ،و�إن مل ي�شمل ذلك الدعم ال�سيا�سي �أو حم�ضها ال�شرعية العلنية .جتدر املالحظة هنا
�أن خطوط التمييز بقيت �ضبابية ،حيث وا�صل مكتب ال�سي�ستاين الإ�شارة �إىل �أفراد املجموعات
�شبه الع�سكرية على �أنهم «متطوعون» بد ًال من ا�ستخدام تعبري قوات احل�شد ال�شعبي ،خوف ًا من
�شرعنة مثل هذه الت�شكيالت .لكن ،وعلى رغم من دعم ال�سي�ستاين املحدود هذا ،قرر العديد من
العراقيني امت�شاق ال�سالح بحفز من واجبهم الديني اخلا�ص باالن�صياع �إىل فتوى ال�سي�ستاين
وحماية املقامات الدينية ال�شيعية 31.وهكذا ،قال جم ّند ب�شكل جازم �إنه اليف ّكر ال بزوجته وال
32
ب�أوالده ،بل ير ّكز على واجباته الدينية التي متليها عليه الفتوى.
ي�ستطيع معظم العراقيني االرتباط بهذه املجموعة �أو تلك من قوات احل�شد ال�شعبي ،ب�سبب
كون هذه الأخرية مظ ّلة وا�سعة ت�ضم مروحة من الت�شكيالت .ولذا ،فهي ت�شمل قطاعات وا�سعة
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من املتطوعني املوالني لكل الأحزاب ال�سيا�سية ال�شيعية ،عالوة على متطوعني من امل�سيحيني
والعرب ال�س ّنة والرتكمان ال�شيعة .هذه املجموعات لها دوافع متباينة ،فمث ًال �سعى العديد من
الرتكمان ال�شيعة �إىل احل�صول على رعاية احل�شد ال�شعبي بهدف زيادة ا�ستقالليتهم عن الأكراد
ومواجهة �أ�شقائهم الرتكمان ال�س ّنة الذين اندرجوا يف �صفوف الدولة الإ�سالمية.
�أ ّدى ف�شل النواب ال�س ّنة يف �إقرار قانون احلر�س الوطني يف الربملان ،والذي كان �س ُيخ�ضع
املقاتلني �إىل الوحدات الع�سكرية املحلية� ،إىل عدم وجود قوات ر�سمية قادرة على ا�ستيعاب
املتطوعني ،مادفع ال�س ّنة الذين يريدون مقاتلة الدولة الإ�سالمية �إىل االن�ضمام يف البداية �إىل
قوات احل�شد .وقد �أُطلق عليهم الحق ًا ا�سم ح�شد الع�شائر .كما ّميمت حركة ال�صحوة ال�س ّنية،
التي ت�شك ّلت من جمموعة قبائل �س ّنية كانت عاودت العام  2008االرتباط باحلكومة املركزية
وتل ّقت �أمو ً
اال منها ،وجهها �صوب قوات احل�شد ال�شعبي طلب ًا للمال والدعم .اال�ستثناء الوحيد
هنا كان �س ّنة املو�صل ،مبا يف ذلك قبيلة �ش ّمر 33،الذين عملوا عن كثب مع البي�شمركة الكردية.
لكن ،قبل نهاية العام  ،2016كان حتى املحافظ ال�سابق لنينوى
�أثيل النجيفي قد جل�أ �إىل احل�شد لتمويل وت�سليح جمموعته
بني ُرحى ال�ضغوط ال�سيا�سية وبني ال�شعبية الكا�سحة
�شبه الع�سكرية اخلا�صة .بيد �أن العالقة التي تربط بني القادة
التي دفعت �إىل �صعود جنم احل�شد ال�شعبي ،كانت
ال َق َب ِليني وال�سيا�سيني هي جمرد زواج م�صالح ي�ستند �إىل
الأبواب ُت�شرع على م�صراعيها لهذا املنحى ،ومل يعد
احلاجة امل�شرتكة للقتال .وهكذا ،بني ُرحى ال�ضغوط ال�سيا�سية
ثمة جمال للعودة القهقرى �إىل الوراء.
وبني ال�شعبية الكا�سحة التي دفعت �إىل �صعود جنم احل�شد
ال�شعبي ،كانت الأبواب ُت�شرع على م�صراعيها لهذا املنحى،
ومل يعد ثمة جمال للعودة القهقرى �إىل الوراء.

�أي جمموعات ت�شكّل احل�شد؟
يف كانون الأول/دي�سمرب  ،2016بدا �أن قيادة قوات احل�شد ال�شعبي ت�شرف على زهاء 160

�ألف �شخ�ص حتت ال�سالح 34،لكن الربملان العراقي ،والعتبارات تتع ّلق باملوازنة ،مل يعرتف �سوى
بـ� 110آالف مقاتل 35.وقد �ض ّمت هذه القوات نحو  50جمموعة تتباين �أحجامها مابني حفنة
كل منها.
مئات وع�شرات �آالف املقاتلني يف ٍ
كي يت�سنى لنا فهم احل�شد ال�شعبي الذي ُيعترب �أحجية وبال مالمح حمددة ،ميكن ت�صنيف
وحداته املك ّونة له ا�ستناد ًا �إىل ركائزها الإيديولوجية ،التي ت�شمل وجهات نظرها حول ق�ضايا
مثل ما �إذا كان من ال�ضروري ّ
التدخل يف �سورية� ،أو التعاون مع احلكومة العراقية� ،أو االندماج
يف خامتة املطاف يف جهاز الدولة� ،أو دعم ون�شر النفوذ الإيراين يف العراق� ،أو حت ّول �أع�ضاء
احل�شد �إىل العمل ال�سيا�سي .ويف هذا ال�سياق ،تندرج املجموعات التي ت�ش ّكل احل�شد يف ثالث
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فئات كربى متم ّيزة :املوالون للخامنئي ،املوالون لل�سي�ستاين ،واملوالون لل�صدر 36.وميكن التع ُّرف
على هذه املجموعات من خالل ا�ست�شفاف ر�أيها يف ما يجب �أن ت�ؤول �إليه الأمور الحقا ،حيث �أن
املجموعتني امل�ؤيدتني لل�سي�ستاين وال�صدر تدعوان �إىل حل �أو دمج املجموعات �شبه الع�سكرية،
فيما تطالب املجموعة امل�ؤيدة للخامنئي باعرتاف الدولة بقوات احل�شد ال�شعبي كم�ؤ�س�سة
م�ستقلة .والعبادي ،الذي مي ّثل الدولة ،مع ّل ٌق يف الهواء بني هذين الطرفني.

اجلناح امل�ؤيد للخامنئي

املجموعات الأقوى يف احل�شد هي تلك التي حتافظ على عالقات وثيقة ومتينة مع طهران وتدين
بالوالء الروحي للمر�شد الأعلى الإيراين علي اخلامنئي.
وهي ،تبع ًا لذلك ،حظيت برعاية �إيران بكونها حليف ًا �سيا�سي ًا املجموعات الأقوى يف احل�شد هي تلك التي حتافظ
وع�سكري ًا ُيعتد به ،وتل ّقت متوي ًال �أكرب و�إمدادات �أوفر من على عالقات وثيقة ومتينة مع طهران وتدين بالوالء
الروحي للمر�شد الأعلى الإيراين علي اخلامنئي.
طهران قيا�س ًا باملجموعات الأخرى يف احل�شد.
ت�ضم املجموعة امل�ؤيدة للخامنئي عدد ًا من الت�شكيالت
�شبه الع�سكرية ال�صغرية ن�سبي ًا التي �أ�س�ستها �إيران ،والتي تعمل ل�صاحلها .ويفاخر قادة هذه
الت�شكيالت علن ًا بهذا االنتماء ،ويعلنون والءهم الديني لآية اهلل اخلامنئي وملبد�أ والية الفقيه،
بد ًال من اعتبار �آية اهلل العظمى ال�سي�ستاين يف النجف مرجعيتهم .وت�شمل هذه املجموعة على
�سبيل املثال �سرايا اخلرا�ساين ،وكتائب حزب اهلل ،وكتائب �أبو الف�ضل العبا�س ،وغريها .والواقع
�أن هذه املجموعات هي �أذرع لوحدات احلر�س الثوري الإيراين وجلهاز املخابرات الإيراين
«�إطالعات».
يفيد هذا اجلناح يف ترقية امل�صالح الإيرانية يف �سورية و�أي�ض ًا يف حماية املناطق احلدودية
الإيرانية ،كما ي�سعى �إىل توفري ج�سر لإيران كي مت ّدد نفوذها يف بالد امل�شرق 37.ويتحدر �أفراد
هذا اجلناح من مناطق عربية نائية متتد من الب�صرة يف اجلنوب �إىل دياىل يف ال�شمال ،وهو
يخدم كنوع من حر�س احلدود� ،أي كبولي�صة ت�أمني �إيرانية �ضد التهديدات املُنبعثة من احلدود
املجاورة.
بيد �أن العنا�صر الأ�شهر يف هذا اجلناح امل�ؤيد للخامنئي تتك ّون من الأجنحة اليمينية املُت�شددة
العراقية التي �أ�ضحت من الالعبني ال�سيا�سيني .كل املوارد الع�سكرية لهذه اجلماعات -مبا يف
ذلك ال�سالح الثقيل والطائرات من دون طيار وامل�ست�شارين الع�سكريني -تتدفق من طهران،
فيما التمويل وال�شرعية ال�سيا�سية ي�أتيان من بغداد .وتعترب هذه املجموعات �شبه الع�سكرية
�إما �أحزاب ًا �سيا�سية مكتملة النمو �أو على الطريق لت�ؤ�س�س لتمثيل �سيا�سي متهيد ًا لالنتخابات
الربملانية واملحلية املقررة العام  .2018وهي وثيقة ال�صلة للغاية باملالكي الذي قال يف مقابلة
يف �آذار/مار�س � 2016إن «قوات احل�شد ال�شعبي باتت بالفعل من القوى ال�سيا�سية» 38.جتدر
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الإ�شارة هنا �إىل �أن هذه املجموعة ت�شمل منظمة بدر وع�صائب �أهل احلق ،وكلتيهما ممُ ثلتني
يف الربملان.
جنح املالكي ،من خالل �إيران ،يف �إقناع هذه املجموعات ب�أن ت�صبح العب ًا �سيا�سي ًا واالن�ضمام
�إىل ائتالف دولة القانون يف االنتخابات الربملانية العام  .2014وعلى رغم �أن هذه امليلي�شيات
ُ�ش ِّكلت �أ�سا�س ًا كت�شكيالت ع�سكرية� ،إال �أنها حت ّولت الآن �إىل �أحزاب �سيا�سية مكتملة النمو بتوجيه
من املالكي .وقد ان�شقّ هادي العامري وفيلق بدر ،الذي كان الذراع الع�سكري للمجل�س الأعلى
الإ�سالمي العراقي منذ ت�أ�سي�سه يف الثمانينيات ،عن املجل�س الأعلى بزعامة عمار احلكيم
و�أ�صبح كيان ًا �سيا�سي ًا ُم�ستق ًال يف العام  .2012الأ�سباب الرئي�سة لهذا االن�شقاق كانت نزاع ًا
�إيديولوجي ًا مع املجل�س الأعلى الذي حت ّول من اخلامنئي �إىل ال�سي�ستاين العام � ،2007إ�ضاف ًة
�إىل تناف�س داخلي على ال�سلطة بني احلكيم وبني العامري الذي ط ّور على نحو مطرد طموحاته
ال�سيا�سية .وقد قررت منظمة بدر ،ب�إيعاز و�إغراء من املالكي ،االن�شقاق عن املجل�س الأعلى
الإ�سالمي العراقي .ويف  ،2014خا�ضت بدر املعركة االنتخابية حتت لواء ائتالف حكم القانون
وح�صدت  22مقعد ًا برملاني ًا (من �أ�صل  39.)328وباملثل ،مت ت�شجيع ع�صائب �أهل احلق على
االن�شقاق عن جي�ش املهدي ال�صدري وانتهجت يف نهاية املطاف توجهات �سيا�سية خا�صة بها.
وقد خرجت الع�صائب عن طوق ال�صدر ،لأنه بد�أ ينتقد على نحو متزايد النفوذ الإيراين يف
العراق .خا�ضت الع�صائب االنتخابات با�سم «ال�صادقني» وفازت مبقعد واحد 40.وثمة ف�صيل
�شبه ع�سكري �آخر �شبيه بالع�صائب هو كتائب التيار الر�سايل الذي ير�أ�سه ال�صدري ال�سابق
واحلليف احلايل للمالكي عدنان ال�شحماين.
باخت�صار ،ميكن تو�صيف هذه املجموعات �شبه الع�سكرية ال�سيا�سية ب�أنها حركة ميينية داخل
قوات احل�شد ال�شعبي .وهذا اجلناح «ا�ستيعادي» مبعنى �أنه ي�سعى �إىل �إعادة حكم املالكي،
و�أع�ضا�ؤه يدينون بالوالء اللفظي لل�سي�ستاين لكنهم يف احلقيقة يوالون اخلامنئي.

اجلناح امل�ؤ ّيد لل�سي�ستاين

اجلناح الثاين يف احل�شد ال�شعبي ي�ضم العديد من الت�شكيالت �شبه الع�سكرية غري امل�س ّي�سة
التي تدين بالوالء لل�سي�ستاين ،وهي ت�ش ّكلت بالتحديد بناء على فتوى ال�سي�ستاين للدفاع عن
املقامات امل ّقد�سة واملناطق ال�شيعية �ضد ماي�س ّمى بالدولة الإ�سالمية� .آنذاك ،كان ثمة تخ ّوف
حقيقي من �أنه ميكن لتنظيم الدولة الإ�سالمية �أن ُيد ّمر املقامات واملزارات ال�شيعية يف بغداد
و�أمكنة �أخرى .كان هناك �أربع جمموعات رئي�سة نظ ّمها النجف� :سرايا العتبة العبا�سية ،و�سرايا
العتبة احل�سينية ،و�سرايا العتبة العلوية ،ولواء علي الأكرب .كل ا�سم من هذه الأ�سماء يتطابق مع
�أحد املزارات الكربى الأربع يف القاظمية وكربالء والنجف .ووفق ًا للعديد من قادة و�أع�ضاء هذه
املجموعات ،ف�إن هذه الأخرية �ست َُحل حني ينجلي تهديد الدولة الإ�سالمية� 41،إذ �أن �أولويتها هي

اجلبار
ريناد منصور وفالح عبد ّ

احلفاظ على �سالمة املناطق ال�شيعية و�إطاعة �إرادة ال�سي�ستاين ،وهذا ي�شمل اال�ستعداد يف نهاية
املطاف حلل �أو دمج هذه املجموعات يف القوات امل�سلحة العراقية.
املجل�س الأعلى الإ�سالمي العراقي يدين بالوالء هو �أي�ض ًا لل�سي�ستاين .ويف العام  ،2007قام
بتح ّول تكتيكي بعيد ًا عن �إيران ،يف م�سعى منه لإحياء �شعبيته الواهنة .وبعد �أن ان�شقت منظمة
بدر عن املجل�س الأعلى نتيجة لهذا التح ّول� ،ش ّكل احلكيم وحدات �شبه ع�سكرية �أخرى �شملت
�سرايا اجلهاد و�سرايا العقيدة و�سرايا ال�شورى.

الف�صيل املوايل لل�صدر

ت�أ�س�ست �سرايا ال�سالم بقيادة مقتدى ال�صدر مبا�شر ًة بعد جمزرة مع�سكر �سبايكر �سيئة
ال�سمعة يف حزيران/يونيو  .2014فعلي ًا ،كانت هذه الفرقة عبارة عن جي�ش املهدي� ،إمنا حتت
م�س ّمى جديد ،بعد �أن كان جي�ش املهدي قد ُج ِّمد يف العام  ،2008لكنه احتفظ بعدد كبري من
كوادره وخرباته و�شبكاته االجتماعية .وقد متت �إعادة تعبئة ه�ؤالء ب�سهولة لأنه كانت لدى ال�صدر
جتربة �أكرب مع املجموعات �شبه الع�سكرية مقارن ًة مع القادة الآخرين ملثل هذه املجموعات.
ك�شفت �أحاديث مع قياديني يف التيار ال�صدري �أن لدى �سرايا ال�سالم قدرة افرتا�ضية على بناء
امل�سجلني على قائمة املتطوعني لدى التيار ال�صدري رمبا
جي�ش من مئة �ألف عن�صر ،و�أن عدد ّ
يتخطى ذلك العدد 42.وبح�سب قادة الف�صيل ،مل يكن العائق �أمام حتقيق قدرتهم الفعلية عدد
املتطوعني �إمنا غياب املوارد ،وال�سيما املال واملعدات الع�سكرية .وال�سبب هو حرمان ال�صدريني
43
�إىل حد كبري من التمويل الإيراين ،خالف ًا للمجموعات يف الف�صيل املوايل للخامنئي.
ي�ستمد التيار ال�صدري ،وامتداد ًا جناحه �شبه الع�سكري� ،شرعيته من وجوده على الأر�ض
يف العراق قبل العام  .2003فعلى النقي�ض من عدد كبري من الأحزاب ال�سيا�سية والأجنحة
الع�سكرية الأخرى ،مل يكن ال�صدريون جزء ًا من نخبة ال�شتات التي عادت �إىل العراق �إبان
االجتياح الذي قادته الواليات املتحدة يف العام  .2003فقد ظل التيار قريب ًا من املواطنني
العراقيني العاديني ولي�س من النخب يف البالد ،وهو يقرن
الوطنية بال�سلطة الدينية حملية املن�ش�أ املُ�ستم ّدة من ا�سم يقرن التيار ال�صدري الوطنية بال�سلطة الدينية
�ستمدة من ا�سم عائلة ال�صدر ،و ُي�ص ِّور
عائلة ال�صدر ،و ُي�ص ِّور مقتدى ال�صدر الآن ب�أنه �سلطة فقهية حملية املن�ش�أ املُ ّ
مقتدى ال�صدر الآن ب�أنه �سلطة فقهية �أكرث منه زعيم ًا
�أكرث منه زعيم ًا �سيا�سي ًا.
اختط ال�صدر م�ساره اخلا�ص ،مثري ًا حفيظة القادة �سيا�سي ًا.
ّ
الإيرانيني الذين ا�ستثمروا الكثري يف جي�ش املهدي بني
العامني  2003و ،2010حتى �إنه ُي�شاع �أنهم و�صفوا ال�صدر �سابق ًا ب�أنه ح�سن ن�صراهلل العراق،
َ
يف �إ�شارة �إىل �أمني عام حزب اهلل يف لبنان 44.اليوم ،يحافظ ال�صدر وجناحه �شبه الع�سكري
على موقف مناه�ض لإيران ،ويعار�ضون وجود �أي قوات �أجنبية يف العراق .لقد تباهى ال�صدريون
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مث ًال �أنهم �أول من ّ
نظموا احتجاجات �ضد وجود القوات الرتكية يف بلدة بع�شيقة يف �أيلول/
45
�سبتمرب .2016
غري �أن هذه الروح اال�ستقاللية تو ّلد بع�ض الت�شو�ش واالرتباك حول دور �سرايا ال�سالم يف
قوات احل�شد ال�شعبي .فتار ًة يزعم ال�صدريون �أنهم جزء من هذه القوات ،وطور ًا يزعمون �أنهم
جانب منه �إىل رف�ض
الينتمون �إىل منظمة احل�شد التي ت�ضم تنظيمات عدة .ويعود ذلك يف ٍ
ال�صدر املجموعات املوالية للخامنئي يف �صفوف احل�شد ال�شعبي ،ويف �شكل عام �إىل رف�ضه للنفوذ
الإيراين ولدور املالكي يف العراق .ويف الوقت نف�سه ،يجد ال�صدريون �أحيان ًا �أنه من املفيد �أن
ي�ص ّوروا �أنف�سهم ب�أنهم جزء من احل�شد ،نظر ًا �إىل �شعبية هذا التنظيم يف �أو�ساط العراقيني.

النزاعات بني ف�صائل احل�شد ال�شعبي
جاء �إن�شاء قوات احل�شد ال�شعبي نتيجة اال�ستقطاب �إبان االنتخابات العراقية يف العام
 ،2014و�صعود جنم الدولة الإ�سالمية يف العديد من البلدات
�ساهمت قوات احل�شد ال�شعبي يف تفاقم حالة
واملدن .كان حزب الدعوة املُنق�سم على نف�سه بوجود رئي�س
اال�ستقطاب يف البيئة ال�سيا�سية لأ�سباب �إيديولوجية
وزراء منتهية واليته �إمنا م�صمم على ا�ستعادة حكمه ،ال�سبب
و�إدارية على ال�سواء.
وراء بثّ هذه الأجواء .و�ساهمت قوات احل�شد ال�شعبي ،بعد
ت�شكيلها ،يف تفاقم حالة اال�ستقطاب يف البيئة ال�سيا�سية
لأ�سباب �إيديولوجية و�إدارية على ال�سواء ،ما �أ ّدى �إىل ت�ص ُّدع
التكتالت املذكورة �آنف ًا.

خطوط ال�صدع اال�سرتاتيجية

تت�س ّبب �سل�سلة من خطوط ال�صدع ال�سيا�سية والإيديولوجية بانق�سام الف�صائل الثالثة
الأ�سا�سية يف قوات احل�شد ال�شعبي حول م�سائل جوهرية ،كاالنخراط مع حكومة العبادي� ،أو
ّ
التدخل يف �سورية� ،أو القبول باالندماج يف القوى الأمنية القائمة حالي ًا يف العراق بعد �أن ت�ضع
املعركة مع تنظيم الدولة الإ�سالمية �أوزارها.
يف ما يتعلق باالنخراط مع احلكومة املركزية ،التزال املجموعات املوالية للخامنئي يف قوات
احل�شد ال�شعبي ُتبدي حذر ًا من التعامل مع العبادي .فهم يعتربون وير ّوجون �أنه رئي�س وزراء
�ضعيف وغري قادر على ب�سط الأمن يف البالد .وقد انتقد املالكي ،يف عدد من املنا�سبات ،عجز
العبادي عن ممار�سة احلكم وب�سط الأمن واال�ستقرار ال�سيا�سي يف العراق 46،وهدفه ت�شويه
�سمعة العبادي يف م�سعى منه للعودة �إىل ال�سلطة.
�أدلت �شخ�صيات �أخرى موالية للخامنئي بدلوها يف ت�صريحات م�شابهة �ضد رئي�س الوزراء.

اجلبار
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وهكذا ،غالب ًا ما ينتقد هادي العامري ،الذي غ�ضب لأن العبادي مل يخرت ُه لتوليّ من�صب وزير
الداخلية� ،أ�سلوب رئي�س الوزراء يف التخطيط احلربي .فعلى �سبيل املثال ،خالل اال�ستعدادات
ملعركة الفلوجة يف حزيران/يونيو  ،2016زعم العامري �أن العبادي يرتكب خيانة بحق �أبناء
الفلوجة (يف حمافظة الأنبار) ،عرب حتويل تركيزه نحو جبهة �أخرى و�إر�سال �آليات مد ّرعة �إىل
مدينة خممور للم�شاركة يف املعركة على املو�صل (يف حمافظة نينوى) .كذلك �أعرب العامري
عن اعرتا�ضه على خطط العبادي ب�صورة عامة ،م ّدعي ًا �أن من �ش�أنها تهمي�ش قوات احل�شد
ال�شعبي يف معارك الرمادي والفلوجة واملو�صل مل�صلحة اجلي�ش 47.وانتقد العامري ،يف منا�سبات
كثرية ،رزم الإ�صالح التي �أع ّدها العبادي وحماوالته �إر�ساء حوكمة ر�شيدة 48.كذلك غالب ًا ما
وجه �أبو مهدي املهند�س ،الذي �أ�صبح مدير �ش�ؤون احل�شد ال�شعبي ،انتقادات �إىل رئي�س الوزراء
ّ
وجه ر�سالة ا�ستهجان
على خلفية �سيا�ساته املالية والإدارية .ويف ت�شرين الأول�/أكتوبر ّ ،2015
�إىل العبادي ا�شتكى فيها من �أن رئي�س الوزراء الي�س ّدد الرواتب والأموال الالزمة �إىل احل�شد
ال�شعبي ،ما ي�ش ّكل بالتايل خطر ًا على �آفاق احلرب �ضد الدولة الإ�سالمية� 49.أما اخلزعلي ،من
50
جهته ،فقد طرح املفهوم ال�سيا�سي اخلا�ص بنظام رئا�سي قوي يتزعمه قائد جديد وقوي.
باخت�صار ،يعترب �أن�صار احل�شد ال�شعبي املوالون للخامنئي �أن العبادي لي�س �ضعيف ًا وح�سب �إمنا
�أي�ض ًا م�ض َّلل ،ولذلك اليبدون ا�ستعداد ًا كبري ًا للعمل مع احلكومة ،وين�شطون يف انتقادها.
يف املقابل ،ظ ّلت الف�صائل املوالية لل�سي�ستاين ولل�صدر �أكرث ا�صطفاف ًا �إىل جانب اجلهود التي
يبذلها العبادي .اجلزء الأكرب من هذا الدعم ناب ٌع من الرغبة يف �إحباط امل�ساعي التي يبذلها
املالكي وحلفا�ؤه للعودة �إىل ال�سلطة .فك ٌّل من ال�سي�ستاين وال�صدر متخ ّوفني من تعاظم النفوذ
الإيراين يف العراق .والأهم �أنهما يعتربان �أن املالكي كاد يودي بالدولة �إىل االنهيار خالل تو ّليه
رئا�سة الوزراء ،ويبديان خ�شيتهما من �أن ت�ؤ ّدي عودته �إىل �سدة القيادة �إىل ا�ستفحال امل�شاكل.
على �سبيل املثال� ،ص ّرح قيادي بارز يف كتلة ال�صدر يف جمل�س النواب يف خريف � ،2016أن هذا
الأخري �سيدعم العبادي يف رزمته الإ�صالحية 51.عالو ًة على ذلك ،ق ّدم ال�صدر دعمه لوزير
الدفاع ال�سابق يف حكومة العبادي ،خالد العبيدي ،قبل �أن يعمد حلفاء املالكي يف جمل�س النواب
�إىل عزله من من�صبه 52.وقد �أ�س ّر م�ست�شارو احلكيم �أي�ض ًا �أنهم م�ستع ّدون للعمل مع احلكومة
املركزية يف حال تلبية مطالبهم 53.وت�شمل هذه املطالب احلفاظ على بع�ض احلقائب الوزارية
واملنا�صب يف اخلدمة املدنية املرتبطة باملجل�س الأعلى الإ�سالمي .كما �أنهم ن�أوا ب�أنف�سهم عن
وتهجمية �إىل العبادي ،والتي �أ�صبحت رائجة يف �أو�ساط ال�شخ�صيات
توجيه انتقادات مبا�شرة ّ
املوالية للخامنئي.
من خطوط ال�صدع الأخرى ّ
التدخل يف �سورية ،حيث اليزال الف�صيل املوايل للخامنئي قريب ًا
من �إيران يف هذا املجال ،وي�ؤ ّيد التدخل يف �سورية .كما يوا�صل عدد كبري من هذه املجموعات،
وال�سيما التنظيمات �شبه الع�سكرية ال�سبعة التي ظهرت يف البداية ،التعاطف مع نظام ب�شار
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الأ�سد و ُيبدي ا�ستعداد ًا للم�ساعدة على الدفاع عن دم�شق .بيد �أن داعمي ال�سي�ستاين وال�صدر
اعرت�ضوا على التدخل دفاع ًا عن نظام الأ�سد .حتى �إن ال�صدر انتقد ح�سن ن�صراهلل وحزب اهلل
ب�سبب تدخلهما الر�سمي يف �سورية يف العام  54،2014واعترب �أنه ينبغي على التيارات والأحزاب
ال�شيعية �أن تقت�صر على العمل �ضمن نطاق اخت�صا�صها بد ًال من تعقيد �أن�شطتها ال�سيا�سية
عرب التدخل يف �ش�ؤون بلدان �أخرى .كذلك انتقد امليلي�شيات ال�شيعية العراقية على تواجدها يف
�سورية .و ُيبدي عدد كبري من املجموعات املوالية لل�سي�ستاين ،من جهتها ،اهتمام ًا بالدفاع عن
الأرا�ضي واملقامات الدينية ال�شيعية يف العراق �أكرث منه بالتدخل يف �سورية.
دمج احل�شد ال�شعبي يف الأجهزة الأمنية القائمة يف العراق م�س�ألة خالفية �أخرى� .إذ يبقى
ُ
الف�صيل املوايل للخامنئي الأ�شد حذر ًا وتخ ّوف ًا من االندماج بب�ساطة يف اجلي�ش العراقي �أو قوات
ال�شرطة .وبح�سب عدد كبري من هذه املجموعات ،التزال دولة مابعد العام  2014تعاين من
�ضعف �شديد .لكن ،وهذه هي النقطة الأهم ،لي�ست هذه املجموعات م�ستع ّدة للتخلي عن مواقع
النفوذ التي تتمتع بها حالي ًا من �أجل اخل�ضوع �إىل قيادة مركزية على ر�أ�سها قائ ٌد مثل العبادي
المتح�ضه ثقتها .فاحل ّيز غري احلكومي الذي ت�شغله هذه املجموعات راهن ًا مينحها ا�ستقاللية
ذاتية �أكرب� .أما �إيران ّ
فتف�ضل من جهتها االحتفاظ مبجموعة قوية من احللفاء يف جمل�س النواب
ب�إمكانهم و�ضع كوابح للدولة العراقية يف حال قررت بغداد اتّباع �سيا�سات مناه�ضة لإيران .بيد
�أن معظم املجموعات التابعة لل�سي�ستاين وال�صدر �أبدت ا�ستعداد ًا لالندماج يف جهاز الدولة� ،أو
حتى حلل كل جمموعاتها �شبه الع�سكرية .وقد �أ�شار نواب التيار ال�صدري ،يف منا�سبات عدة،
�إىل �أن ال�صدر م�ستعد حلل تنظيم �سرايا ال�سالم �شبه الع�سكري �شرط �أن تتمتع الدولة بالقوة
الكافية 55.وعلى رغم �أنه من ال�صعب �إلزامه بالوفاء بتعهده باال�ستناد فقط �إىل �أقوال �صدرت
عنه� ،إال �أنه �أق ّر� ،شفوي ًا على الأقل ،ب�أن امليلي�شيات لي�ست ج ّيدة لبناء الدولة.
من خطوط ال�صدع الإ�ضافية يف �صفوف جمموعات احل�شد ال�شعبي احلركة االحتجاجية
يف العراق ،التي انطلقت يف �صيف  2015ومنت �سريع ًا بعدما با�شر ال�صدر امل�شاركة فيها يف
�أيلول�/سبتمرب  ،2015ومن َث َم ان�ضم �إليها يف �شكل كامل يف ربيع  .2016يعبرّ املتظاهرون
عن امتعا�ضهم من عجز احلكومة عن ت�أمني اخلدمات الأ�سا�سية ،ماقد ي�ش ّكل بداية حت ُّول
نحو �سيا�سة م�ستندة �إىل ق�ضايا داخلية يف العراق .يف املقابل� ،أظهرت املجموعات املوالية
املحتجني ،مطالب ًة باتخاذ �إجراءات حازمة
للخامنئي م�ؤ�شرات وا�ضحة عن معار�ضتها لتحركات
ّ
وم�ش ّددة ملواجهة هذه «التمردات» – وهو م�صطلح �شائع ت�ستخدمه �شخ�صيات عدة تابعة لتلك
املجموعات 56.وقد �أ�س ّر املالكي والغبان و�سواهما �أن الليونة التي يظهرها العبادي يف التعامل مع
وجه املالكي وحلفا�ؤه واب ًال من االنتقادات
احلركة االحتجاجية خط�أ فادح .يف بع�ض احلاالتّ ،
املحتجني ،وا�صفني �إياهم بالك ّفار �أو املتمردين �أو عمالء اخلارج 57.وقد قام قياديون من
�إىل
ّ
احل�شد ال�شعبي موالون للخامنئي بزيارة مدحت املحمود ،رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى يف
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املحتجون يطالبون ب�إقالته .وعلى النقي�ض،
العراق ،تعبري ًا عن دعمهم له ،يف الوقت الذي كان
ّ
�أظهرت املجموعات املرتبطة بال�سي�ستاين وال�صدر تعاطف ًا �أكرب بكثري مع احلركة االحتجاجية.
يتم ّثل �أحد خطوط ال�صدع الكامن خلف العديد من امل�سائل الواردة �أعاله ،يف النفوذ الإيراين.
فمن الوا�ضح �أن املجموعات املوالية للخامنئي تبقى حليفة
مق ّربة من طهران ت�ساعدها على الت�أثري يف م�سار الأحداث من الوا�ضح �أن املجموعات املوالية للخامنئي تبقى
مقربة من طهران ت�ساعدها على الت�أثري يف
يف �سورية والعراق .و ُيعلن عدد كبري من هذه املجموعات حليفة ّ
اليمينية عن والئه الفقهي (وامتداد ًا ال�سيا�سي) لآية اهلل م�سار الأحداث يف �سورية والعراق ...يف حني التزال
اخلامنئي (مرجع التقليد� ،أي الت�ش ّبه باملر�شد الأعلى) ،الف�صائل املوالية لل�سي�ستاين ولل�صدر حذرة من الدور
باعتباره �سلطة دينية ت�سمو فوق االنتماءات املجتمعية الإيراين يف العراق.
والوطنية .ومن ال�شخ�صيات الأخرى �أبو مهدي املهند�س الذي
هو مبثابة كبري مديري احل�شد ال�شعبي ،والذي بد�أ م�سريته
مع احلر�س الثوري الإ�سالمي يف العام  ،1983ويتّهمه الإنرتبول الدويل بت�أدية دور نا�شط يف
العمليات التي ُن ِّفذت يف الكويت يف تلك املرحلة 58.اليوم ،يحافظ املهند�س على عالقات جيدة
وجه �سامي الع�سكري� ،أحد م�ست�شاري املالكي،
مع احلر�س الثوري الإ�سالمي .ويف العام ّ ،2006
وفد �ضم
انتقادات �إىل املهند�س جللو�سه يف اجلانب الإيراين بد ًال من اجلانب العراقي يف ٍ
م�س�ؤولني من الدولة العراقية خالل زيارة ر�سمية �إىل طهران 59.والحق ًا �أن�ش�أ املهند�س كتائب
حزب اهلل يف العراق .ويعتقد ك ٌ
رث يف بغداد ،حيث تكرث ال�شائعات� ،أن املهند�س يتح ّدر فعلي ًا من
�أ�صل �إيراين ،بيد �أن امل�س�ألة الأو�سع هي �أنه �أ�صبح بكل و�ضوح حليف ًا لإيران يف العراق.
غري �أن الف�صائل املوالية لل�سي�ستاين ولل�صدر التزال حذرة من الدور الإيراين يف العراق.
فقد ن�شبت خالفات يف بع�ض الأحيان بني ال�صدريني واملجل�س الأعلى الإ�سالمي يف العراق
بقيادة احلكيم من جهة ،وبني طهران من جهة ثانية .وخالل احتجاجات التيار ال�صدري يف
ربيع � ،2016صرخ امل�شاركون�« :إيران برا ،برا» 60.يتب ّنى �أن�صار ال�صدر ،عن طريق التظاهرات
يف ال�شارع ،الوطنية العراقية ،ويدفعون باجتاه التغيري ،مبا يف ذلك مث ًال عرب �إجراء �إ�صالحات
يف منظومة الكوتا العراقية امل�ستندة �إىل الهوية يف اخلدمات املدنية وامل�سلحة ،وكذلك �إ�صالح
احل�شد ال�شعبي.

خطوط ال�صدع الإدارية

ت�س ّبب احل�شد ال�شعبي �أي�ض ًا بظهور مع�ضلة �إدارية .فقد �صادق العبادي على هيئة احل�شد
ال�شعبي التي �أن�ش�أها املالكي لتكون م�س�ؤولة عن جتنيد العنا�صر يف التنظيمات �شبه الع�سكرية
التابعة للح�شد ،وت�سديد رواتبهم ،والتوا�صل مع تلك التنظيمات .وبعد ر�سالة اال�ستهجان التي
�أر�سلها املهند�س �إىل العبادي� ،أعلن رئي�س الوزراء �أن مكتبه �سيبا�شر ت�سديد رواتب احل�شد،
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واعد ًا بتخ�صي�ص مليار دوالر يف ال�سنة لهذا الغر�ض 61.وبح�سب �أحد النواب ،يتم ت�أمني هذا
املال عرب ح�سم ن�سبة ثالثة يف املئة من رواتب موظفي اخلدمة املدنية ،مبا ي�ساهم يف توفري
مبالغ مل�ساعدة النازحني داخلي ًا ومتويل احل�شد ال�شعبي 62.قبل ذلك ،كان اجلزء الأكرب من
موازنة املجموعات �شبه الع�سكرية م�صدره �إيران 63.الآن� ،أ�صبحت الهيئة م�س�ؤولة عن الإ�شراف
على هذه امللفات.
ر�سمي ًا ،تخ�ضع هيئة احل�شد ال�شعبي �إىل �سلطة مكتب رئا�سة الوزراء .ولدى ت�س ّلم العبادي
من�صبه ،كان مهتم ًا بال�سيطرة على الهيئة و�إبعاد القياديني املوالني للخامنئي .لهذه الغاية ،عينّ
فالح الفيا�ض رئي�س ًا للهيئة ،يف حني جعل املهند�س نائب ًا للرئي�س .وعلى غرار املهند�س ،الفيا�ض
هو �أي�ض ًا �صديق لإيران ،وقد �أثنى يف املا�ضي على دور قا�سم �سليماين وفيلق القد�س يف الدفاع
عن العراق 64.لكنه مق ّرب من ابراهيم اجلعفري الذي كان على امتداد �أعوام عدة ،يف خ�صومة
مع املالكي يف حزب الدعوة ،وقد وجد العبادي يف ذلك فر�صة �سانحة للت�ص ّدي لنفوذ املالكي.
على رغم هذه املحاولة ،عجز العبادي �إىل حد كبري عن كبح ت�أثري القادة العراقيني املوالني
للخامنئي .فمع �أنه ُيفرتَ�ض بالهيئة �أن تخ�ضع �إىل �سلطة مكتب رئا�سة الوزراء ،قال عدد كبري
من امل�ست�شارين لكات َبي هذه ال�سطور� ،إن ال�سلطة احلقيقية تتم ّثل يف عالقات الهيئة مع وزارة
الداخلية التي تديرها منظمة بدر ،املنظمة اليمينية البارزة يف احل�شد ال�شعبي .وب�سبب هذا
الرابط مع منظمة بدر ،يحمل الأفرقاء النافذون املوالون للخامنئي يف وزارة الداخلية ثق ًال �أكرب
من مكتب رئا�سة الوزراء 65.وزعم �أحد امل�س�ؤولني يف وزارة الداخلية �أن �أكرث من �سبعني يف املئة
66
من ّ
موظفي الوزارة يك ّنون الآن الوالء للمجموعات �شبه الع�سكرية – وال�سيما منظمة بدر.
يتيح ذلك لطهران اال�ستمرار يف ممار�سة �سطوة كبرية على الهيئة.
كما �أن ت�أثري الف�صيل املوايل للخامنئي على احل�شد ال�شعبي ،يعني �أن املهند�س اليزال ال�شخ�صية
الأكرث نفوذ ًا يف الهيئة ،على الرغم من �أن الفيا�ض هو رئي�سها .فمنذ العام � ،2014أتت معظم
البالغات والبيانات ال�صادرة عن احل�شد ال�شعبي ،على ذكر املهند�س ولي�س الفيا�ض 67.وبعدما
بات وا�ضح ًا �أن قيادة الهيئة – وال�سيما املهند�س – موالية للخامنئي ،با�شر كل تنظيم �شبه
ع�سكري ي ّدعي �أنه جزء من احل�شد ال�شعبي� ،إر�سال �أ�سماء املج ّندين للموافقة عليها كي يتم
ت�سديد رواتب املقاتلني .بداي ًة توافق وزارة الدفاع على هذه الأ�سماء ،ثم يتم �إر�سالها �إىل وزارة
الداخلية ،قبل �أن تعطي الهيئة املوافقة النهائية.
نظر ًا �إىل �أن عدد املقاتلني املحتملني �أكرب من عدد الرواتب املتوافرة لعنا�صر احل�شد ال�شعبي،
بات ال�س�ؤال املطروحَ :من يح ّدد كيفية توزيع هذه الأموال املحدودة؟
مبا �أن املهند�س والعامري يفر�ضان �إىل حد كبري �سيطرتهما على الهيئة ،يربزان �أي�ض ًا يف
دور مدي َري احل�شد ال�شعبي امل�س�ؤو َلني عن توزيع الرواتب .مل يتم ّكن العبادي من ال�سيطرة على
فج ّل ما ا�ستطاع فعله هو �إر�سال املال املوعود �إىل الهيئة .وبات ذلك وا�ضح ًا
تخ�صي�ص الأموالُ ،
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عندما ظهر �إىل الواجهة انتقاد املهند�س للعبادي على خلفية البطء يف ت�سديد الرواتب .فقد
رغم العبادي على الر�ضوخ .واقع احلال هو �أن �شرعية الهيئة ،و�شعبية احل�شد يف �شكل عام،
�أُ ِ
ّ
تعطالن قدرة العبادي على الت�صرف بطريقة م�ستقلة ،فهو الميكنه املجازفة بخو�ض مواجهة
مبا�شرة مع احل�شد ال�شعبي الذي يدعم قوى الأمن العراقية يف املعركة �ضد الدولة الإ�سالمية.
ف�ض ًال عن ذلك ،اليزال القادة املوالون للخامنئي على غرار املالكي ،يتمتعون بالنفوذ ،وحتى
الآن ،رف�ض العبادي اخلو�ض مبا�شر ًة يف امل�س�ألة.
وهكذا ،وبد ًال من قيام الدولة مبا�شر ًة بتوزيع الرواتب �شهري ًا ،ير�سل مكتب رئا�سة الوزراء
مبلغ ًا مقطوع ًا �إىل املهند�س .وبح�سب م�صادر متعددة يف احل�شد ال�شعبي ،املهند�س هو �صاحب
الكلمة الف�صل يف حتديد الأ�شخا�ص الذين �سيتم توزيع الرواتب عليهم� .إذن ،عرب التك ّفل
يخ�ص�صها مكتب رئا�سة الوزراء للح�شد ال�شعبي ،يتمتّع القادة
بتق�سيم املبالغ املقطوعة التي ّ
املوالون للخامنئي ،على غرار العامري واملهند�س ،مبوقع يخ ّولهم ال�سيطرة على تد ّفق املتطوعني
من خالل تخ�صي�ص �أموال للمجموعات ّ
كاف
املف�ضلة لديهم 68.لي�س رئي�س الوزراء على اطالع ٍ
بالطريقة التي ُتدار بها حتديد ًا هذه املوارد املا ّدية داخل الهيئة.
يو ّلد ذلك ت�ش ّنجات مع املجموعات املوالية لل�سي�ستاين ولل�صدر ،التي يتك ّون لديها انطباع
وجه
ب�أنه اليتم التعامل معها على قدم من امل�ساواة يف �إطار هذا الرتتيب لتوزيع املوارد .وقد ّ
رجال دين كبار على �صلة بال�سي�ستاين �إىل املهند�س تهمة «التالعب» ب�سيا�سات التجنيد والأموال
املخ�ص�صة للمقاتلني حتقيق ًا مل�آربه الفئوية اخلا�صة 69.و�أ�س ّر ممثل عن ال�سي�ستاين �أن وزارة
الدفاع وافقت على ت�سديد م�ستح ّقات � 13ألف ًا فقط من �أ�صل  14500جم ّند كانوا قد طلبوا
احل�صول على �أموال لت�سديد رواتبهم .ثم بعد املراجعة يف وزارة الداخلية ،مل يوافق املهند�س،
بو�صفه �صاحب القرار النهائي� ،سوى على ت�سديد رواتب  4800مقاتل 70.فعلي ًا ،يبدو �أن املهند�س
ح َرم �أكرث من ثمانية �آالف متطوع حمتمل يف الف�صيل املوايل لل�سي�ستاين من الرواتب والأ�سلحة
71
واملعدات والإمدادات.
ينطبق الأمر نف�سه على ال�صدريني .فوفق م�صادرهم� ،أر�سلت �سرايا ال�سالم �أ�سماء �أكرث
من ع�شرين �ألف جم ّند �إىل ال�سلطات املعن ّية للموافقة عليها ،غري �أن امل�س�ؤولني عن احل�شد مل
كاف،
يوافقوا �سوى على ت�سديد رواتب ثالثة �آالف جم ّند� 72.أما الباقون فترُ ِ كوا من دون متويل ٍ
�ش�أنهم يف ذلك �ش�أن الف�صائل املوالية لل�سي�ستاين .وقد زعم حكيم الزاملي ،وهو من التيار
ال�صدري وير�أ�س جلنة الدفاع والأمن يف الربملان العراقي� ،أنه من �أ�صل  14000مقاتل من
مدينة ال�سامراء وحدها ،مل ي�س ّدد احل�شد ال�شعبي �سوى رواتب ثالثة �آالف مقاتل 73.وم�ضى
يقول �إنه �أر�سل قائمة ب�أ�سماء ع�شرين �شهيد ًا من كتلته �إىل هيئة احل�شد من �أجل تخ�صي�ص
�أموال لعائالتهم ،لكنه خرج ب�شروى نقري.
ي�صعب التث ّبت من �صحة هذه االتهامات ،وال�سيما �أن كبار املتحدثني با�سم احل�شد (املوالني
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للخامنئي) يرف�ضون هذه املزاعم ال�صادرة عن �شخ�صيات موالية لل�سي�ستاين ولل�صدر .ومبعنى
معينّ  ،ي ّقدم كل طرف �إثباتاته اخلا�صة .بيد �أن هذه االتهامات تعك�س �آراء املجموعتَني املواليتَني
تعاط �إداري وف�ساد يف انتقادهم
لل�سي�ستاين ولل�صدر اللتني غالب ًا مايتحدث �أع�ضا�ؤهما عن �سوء ٍ
للمجموعة النافذة املوالية للخامنئي� .إذن ،ويف حني �أن الوقائع هي مو�ضع خالف ،ي�شي جلوء
الن ّقاد �إىل هذه املزاعم بوجود �شرخ كبري داخل احل�شد على خلفية هذه امل�س�ألة الإدارية.
نتيج ًة لذلك ،ت�شعر املجموعات �شبه الع�سكرية غري املتحالفة مبا�شر ًة مع املهند�س �أو العامري،
ب�أن �إدارة احل�شد المت ّثل مقاتليها .لذلك ُ
ا�ضط ّر م�ساعدو
ت�شعر املجموعات �شبه الع�سكرية غري املتحالفة
ال�سي�ستاين والقياديون يف التيار ال�صدري �إىل بذل جهود
مبا�شر ًة مع املهند�س �أو العامري ،ب�أن �إدارة احل�شد
وا�سعة جلمع الأموال من �أجل دعم باقي املج ّندين ،مات�س ّبب
المت ّثل مقاتليها.
بتعميق االنق�سامات داخل احل�شد ال�شعبي .حتى �إنه دفع
بالقيادي ال�صدري حكيم الزاملي – الذي حت ّدث عن م�شاكل
�إدارية – �إىل الزعم يف مرحلة مع ّينة �أن �سرايا ال�سالم ،وعلى الرغم حتالفها مع احل�شد ،لي�ست
74
جناح ًا من �أجنحته.

جهود العبادي لل�سيطرة على احل�شد ال�شعبي
مل يتم ّكن رئي�س الوزراء العبادي حتى الآن من انتزاع ال�سيطرة على متويل احل�شد من
�أيدي املهند�س والعامري .يف �شباط/فرباير  ،2016حاول العبادي ا�ستعادة بع�ض ال�سيطرة
الإدارية عرب ا�ستبدال املهند�س بالفريق الركن املتقاعد حم�سن الكعبي .لكن ،على الرغم من
�أن املهند�س خ�سر لقبه الوظيفي الر�سمي داخل احل�شد ،ظل �شخ�صية بارزة واليزال ميار�س
ت�أثري ًا على تخ�صي�ص املوارد .وال�سبب وراء قدرة املهند�س على االحتفاظ بهذا الت�أثري هو
ح�صوله على الدعم من املجموعة املوالية للخامنئي ،مبا يف ذلك �شخ�صيات نافذة مثل املالكي
والعامري .واقع احلال هو �أن املوقع الإلكرتوين التابع لهيئة احل�شد يوا�صل نقل �أخبار املهند�س
وت�صريحاته ،وبالكاد ي�أتي على ذكر الكعبي .وبد ًال من الإ�شارة �إليه بـ«نائب الرئي�س» ،يقول عنه
75
املوقع �إنه «قيادي يف احل�شد».
يبدو �أن رئي�س الوزراء العبادي و�أن�صاره ،العالقني و�سط تناق�ضات ف�صائل احل�شد املتنوعة،
ينتهجون خط ًا و�سطي ًا .ففي مواجهة ال�ضغوط املتعددة ،تبينّ
حتى الآن �أن اخلط الذي اتّبعوه بال�سري يف و�سط الطريق
ي�سعى العبادي �إىل ممار�سة ت�أثري على نواب احل�شد
عملي وقابل للتطبيق يف املدى الق�صري .ي�سعى العبادي �إىل
امل�ستقلني ذاتي ًا ،وعددهم كبري ،كي ت�ستعيد الدولة
ٌّ
ممار�سة ت�أثري على نواب احل�شد امل�ستقلني ذاتي ًا ،وعددهم
زمام ال�سيطرة.
كبري ،كي ت�ستعيد الدولة زمام ال�سيطرة – كما ورد يف الأمر
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 91الذي �أ�صدره العبادي ويع ّرف احل�شد ب�أنه م�ؤ�س�سة �أمنية تابعة للدولة .وقال �أي�ض ًا �أمام
اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف �أيلول�/سبتمرب � 2015إنه يعترب احل�شد جزء ًا مما ي�س ّميه
القوى الأمنية العراقية 76.غري �أن العبادي واجه �صعوبات يف ت�أكيد نفوذه على التنظيمات �شبه
الع�سكرية ،على الرغم من �إ�صداره الأمر .91
مل يكن للعبادي ،منذ توليه من�صبه حتى ني�سان�/أبريل ّ ،2015
تدخل كبري يف ال�ش�ؤون املالية
للح�شد �أو �سيا�سات التجنيد التي يتبعها .كما �أنه مل ُيقحم نف�سه يف �أن�شطة احل�شد العمالنية
لطرد الدولة الإ�سالمية من حمافظة دياىل� ،أو من املناطق الواقعة �شمال بابل� ،أو من مدينة
بلد واملناطق املحيطة بها يف حمافظة �صالح الدين جنوب البالد .يف الواقع ،كان احل�شد مط َلق
اليدين لفرتة من الزمن ،وحتى وحدات اجلي�ش يف بابل ودياىل وتكريت ر�ضخت لإرادته على
َ
م�ض�ض.
كانت نقطة التحول يف ني�سان�/أبريل  ،2015مع اكت�ساب اجلي�ش قوة �أكرب بالتدريج ،والك�شف
عن ارتكاب احل�شد فظائع يف حمافظتَي دياىل و�صالح الدين .متحورت امل�س�ألة الأ�سا�سية ،يف
هذه املرحلة ،حول طبيعة ّ
وجه
التدخل الأمريكي وحجمه يف احلرب �ضد الدولة الإ�سالمية .وقد ّ
الفريق عبد الوهاب ال�سعيدي ،قائد عمليات حمافظة �صالح الدين �آنذاك ،نداء �إىل الواليات
املتحدة ل�شنّ هجمات جوية 77.بيد �أن املجموعة املوالية للخامنئي يف احل�شد ال�شعبي ،عار�ضت
هذه اخلطوة – نظر ًا �إىل �أن �أي زيادة حمتملة يف الت�أثري الأمريكي كانت م�صدر قلق لإيران
وحلفائها العراقيني على ال�سواء .يف نهاية املطاف ،مت ّكنت املجموعة من ا�ستبدال ال�سعيدي
بالفريق الركن جمعة عناد الذي اختاره العامري – وكان هذا املنحى الذي �سلكته الأحداث خري
دليل على �ضعف العبادي.
طلب العبادي ،يف حماولة منه ال�ستعادة بع�ض ال�سلطة� ،أن ّ
يتدخل اجلي�ش الأمريكي من
جديد يف العراق  -يف �إجراء الهدف منه االلتفاف على ال�ضغوط التي متار�سها �إيران على
حكومته 78.-وقد �أ ّدى ذلك �إىل تب ّد ٍل يف الظروف الأمنية يف العراق .ويقول قيادي ع�سكري
متو�سط الرتبة« :ت�سيطر �إيران على الأر�ض ،والواليات املتحدة على ال�سماء» ،وقد طبع هذا
79
الواقع اجلديد احلرب �ضد الدولة الإ�سالمية.
�سعى العبادي بعد ذلك �إىل زيادة نفوذه على احل�شد ال�شعبي .ففي ني�سان�/أبريل � ،2015أن�ش�أ
رئي�س الوزراء غرفة عمليات خا�صة يف مكتبه بقيادة الفريق الأول الركن طالب �شغاتي ملراقبة
م�سارح العمليات ،حيث يخو�ض احل�شد ال�شعبي معاركه .وقد عينّ �آنذاك الفريق الركن حم�سن
الكعبي رئي�س ًا للعمليات ونائب ًا لفالح الفيا�ض ،يف حماولة للحد من ت�أثري املهند�س .اعرت�ضت
القيادة املوالية للخامنئي يف احل�شد على اخلطوتَني وه ّددت بالتم ّرد .بيد �أن تعيني الكعبي مل
يفلح ،يف نهاية املطاف ،يف احلد من �سيطرة املهند�س بحكم الأمر الواقع على �إدارة احل�شد.
لكن على رغم �أن هذا الأخري اليزال ي�سيطر على موازنة احل�شد ،بد�أ العبادي ي�سيطر ب�صورة
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مطردة على اال�سرتاتيجية الأمنية �ضد الدولة الإ�سالمية.
يحاول العبادي ،منذ ذلك الوقت ،ا�ستغالل املعار�ضة املتنامية التي ُيظهرها كل من الواليات
املتحدة واجلي�ش العراقي ومنظمات حقوق الإن�سان الدولية والتنظيمات �شبه الع�سكرية املوالية
لل�سي�ستاين ولل�صدر ،والقادة املحليني يف املحافظات ال�س ّنية العراقية للقيادة املوالية للخامنئي
يف احل�شد ال�شعبي .فعلى �سبيل املثال ،مينح رف�ض الواليات املتحدة تقدمي الدعم اجلوي
80
للح�شد ،زخم ًا للعبادي على ح�ساب املالكي والقيادة املوالية للخامنئي داخل احل�شد ال�شعبي.
ويطرح دعم احل�شد ال�شعبي �إ�شكالية بالن�سبة �إىل الواليات املتحدة ،لأنه يعني تقدمي امل�ؤازرة
�إىل جمموعات مدعومة من �إيران ،ويت�س ّبب ب�إ�ضعاف امل�ؤ�س�سات الأمنية التابعة للدولة التي
ّ
تف�ضل وا�شنطن توجيه الدعم �إليها.
عالو ًة على ذلك ،يبدو اجلي�ش العراقي م�ص ّمم ًا على ا�ستعادة كرامته .ومن اجلوانب الأخرى
للجهود التي يبذلها العبادي جعل جهاز مكافحة الإرهاب يف العراق� ،أو الفرق الذهبية ،يتولىّ
مهمة القتال على اجلبهة الأمامية �ضد الدولة الإ�سالمية .تخ�ضع هذه القوات �إىل �سيطرة مكتب
رئا�سة الوزراء ،ولي�س لوزارتَي الدفاع �أو الداخلية ،مامينح العبادي قدر ًا �أكرب من الإ�شراف
الع�سكري 81.ويف �ساحة املعركة� ،ش ّكلت الرمادي نقطة التحول عندما بد�أ العبادي ب�إق�صاء
احل�شد ال�شعبي تدريج ًا من التدخل يف اجلبهة الأمامية ،و�إر�سال الفرق الذهبية مكانه .ويف
م�ستبد ًال ا�ستهداف
مقابل �إطالق يد احل�شد يف بيجي (�شمال تكريت) ،غيرّ العبادي خططه
ِ
الفلوجة (كما كان قادة احل�شد يطالبون يف ال�سابق) بتحرير الرمادي يف كانون الثاين/
يناير  .2016وبا�شر ،بعد ذلك ،ال�سعي �إىل فر�ض �سيطرته ب�صورة تدريجية بد ًال من العمل
على التهدئةَ ،
وقط َع الأ�شواط الأوىل نحو �إبقاء احل�شد ن�سبي ًا حتت ال�سيطرة .ومع االنت�صارات
املتالحقة التي حققتها الفرق الذهبية� ،أ�صبح العبادي يف موقع �أقوى ،وبدا �أكرث ت�صميم ًا على
فر�ض مزيد من ال�ضوابط والكوابح� .إذن ،على الرغم من عدم مت ّكنه من ال�سيطرة على �إدارة
احل�شد ،جنح يف تهمي�شها يف املعارك الكربى ،مثل املعركة على املو�صل ،حيث اقت�صر دورها
على تل عفر ،خالف ًا للفرق الذهبية وال�شرطة احلكومية التي تقاتل على اجلبهة الأمامية وتكت�سب
82
مزيد ًا من احلظوة يف نظر العراقيني.
�أتاح حتقيق ن�صر �سريع يف الفلوجة يف �صيف  ،2016من دون اللجوء �إىل امليلي�شيات ،للعبادي
�إر�ساء منوذج قتايل ملحاربة الدولة الإ�سالمية ،مع الإبقاء على بع�ض ال�سيطرة على القوات
حرزت يف الفلوجة يف تعزيز مكانة
�شبه الع�سكرية العراقية .وقد �ساهمت النجاحات التي �أُ ِ
العبادي �أكرث ف�أكرث يف مواجهة قادة احل�شد املوالني للخامنئي .ويف متوز/يوليو  ،2016مت ّكن
العبادي من ا�ستعادة ال�سيطرة على املدينة ،التي بقيت حتت �سيطرة الدولة الإ�سالمية لأطول
فرتة باملقارنة مع املدن الأخرى ،وذلك عرب اللجوء �إىل الفرق الذهبية .مل ُي�س َمح للتنظيمات
�شبه الع�سكرية التابعة للح�شد ال�شعبي بدخول الفلوجة �إال بعدما كانت قوات الكومندو�س يف
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الفرق الذهبية قد اخرتقت دفاعات الدولة الإ�سالمية وح ّررت املدينة.

اخلطط امل�ستقبلية لقوات احل�شد ال�شعبي
يف هذه الأثناء ،ومع ا�ستمرار ال�صراع يف املو�صل ،لدى �شتّى قيادات الف�صائل يف بغداد
خطط ًا خمتلفة حول اخلطوات التالية التي يجب اتخاذها يف
ما يتعلق بقوات احل�شد ال�شعبي �شبه الع�سكرية .وتك�شف هذه مع ا�ستمرار ال�صراع يف املو�صل ،لدى �شتّى قيادات
اخلطط املتباينة عن نزاع �شر�س من �أجل اال�ستحواذ على الف�صائل يف بغداد خطط ًا خمتلفة حول اخلطوات
ال�سلطة الكاملة القادرة على التح ّكم ب�أمن العراق.
التالية التي يجب اتخاذها يف ما يتعلق بقوات احل�شد
فمن جهة ،يقف م�ؤيدو اخلامنئي ،والأحزاب اليمينية ،ال�شعبي �شبه الع�سكرية.
وكتلة العامري ،واملالكي ،واملهند�س ،وجميعهم ي�سعون �إىل
�إن�شاء هيكل مزدوج ر�سمي وقانوين �ضمن جهاز الأمن
العراقي ،على غرار الف�صل بني حر�س الثورة الإ�سالمية وبني اجلي�ش الإيراين النظامي� .إذ
بالن�سبة �إىل املالكي وغريه ،جتعل الرتكيبة متعددة الأعراق للجي�ش العراقي وقوات ال�شرطة هذه
امل�ؤ�س�سات عر�ضة �إىل ت�أثريات خمتلفة ،وبالتايل �إىل انهيار �آخر .وهكذا ،ي�سعى ه�ؤالء القادة
�إىل الإبقاء على قوات احل�شد ال�شعبي ،ال�شيعية يف الدرجة الأوىل ،ف ّعالة ومخُ ل�صة لهم.
يف املقابل ،جند العبادي ،وجناحه من حزب الدعوة ،والعديد من القوى العراقية الأخرى
 مبا يف ذلك الأق�سام املوالية لل�سي�ستاين ولل�صدر يف قوات احل�شد ال�شعبي وخمتلف القادةال�س ّنة والأكراد – الذين يف�ضلون جميع ًا �أن تدمج الدولة قوات احل�شد ال�شعبي �ضمن وحدات
ين�ص على �أن �أع�ضاء قوات احل�شد ال�شعبي الميكن �أن
اجلي�ش احلايل مبوجب الأمر  ،91الذي ّ
يكونوا جزء ًا من حزب �سيا�سي �أو ينخرطوا يف �أي ن�شاط �سيا�سي 83.و�شك ّلت خطوة العبادي
هذه حماولة لردع املالكي والعامري واملهند�س عن موا�صلة ت�سيي�س قوات احل�شد ال�شعبي ،لكن
جوبهت م�ساعيهم لت�سجيل قوات احل�شد ال�شعبي ككيان انتخابي بالرف�ض على الفور .وبح�سب
وزير الدفاع العراقي ال�سابق خالد ال ُعبيدي ،يتم ّثل �أف�ضل �سبيل حل ّل هذه امل�س�ألة يف دمج قوات
احل�شد مع اجلي�ش على م�ستوى اجلنود ،ولي�س على م�ستوى القيادة 84.وقال متحدث با�سم
احل�شد ال�شعبي �إن «عمل ّية حتويل احل�شد �إىل م� ّؤ�س�سة وفق ًا للقانون الذي �أق ّره الربملان ،حتتاج
خمت�صة من قبل رئي�س الوزراء لفرز �أ�سماء املقاتلني وجردهم وت�صنيفهم،
�إىل ت�شكيل جلان
ّ
85
والأمر يحتاج �إىل بع�ض الوقت ،كما يتط ّلب الأمر انتهاء معركة املو�صل».
يف هذا ال�سياق ،وطاملا �أن الدمج لي�س ممكن ًا يف الوقت الراهن ،فقد �أملح رئي�س الوزراء �إىل
وجود خيار �آخر :التحجيم ،الذي ميكن �أن ي�ؤدي �أي�ض ًا �إىل �إ�سقاط املجموعة النافذة امل�ؤيدة
للخامنئي .ويف لقاء جمعه مع م�ؤ ّل َفي هذه الدرا�سة يف �آذار/مار�س  ،2016ك�شف رئي�س الوزراء
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�ضم ما بني  20و� 25ألف مقاتل من احل�شد ال�شعبي �إىل القوات
العبادي عن خطته الرامية �إىل ّ
86
امل�سلحة ،ما من �ش�أنه �أن مي ّثل تخفي�ض ًا بن�سبة تزيد عن  80يف املئة.
خياري اعرتاف الدولة بها وحتجيمها �أو دجمها بالكامل مع اجلي�ش ،يبقى خيار احلفاظ
بني
ْ
على هيكل قوات احل�شد ال�شعبي احلايل ،مع تغيري طريقة عمل امليلي�شيات .وكان متحدث با�سم
�ضم املجموعات �شبه الع�سكرية املن�ضوية حتت
احل�شد ال�شعبي قد زعم �أن اخلطة تهدف �إىل ّ
جناح احل�شد ال�شعبي �ضمن جهاز الأمن يف الدولة ،م�ضيف ًا �أن �أ�سماء و�شعارات املجموعات
�ستُلغى و ُت�ستبدل بكل ب�ساطة ب�أرقام .على �سبيل املثال� ،ست�صبح ع�صائب �أهل احلق الفرق
الثامنة والتا�سعة والعا�شرة من اجلي�ش العراقي� 87.أما يف ما يتعلق مب�س�ألة الدمج ،فالأمر 91
الذي �أ�صدره العبادي يعرتف بقوات احل�شد «ككيان م�ستقل» ،لكنه ي�ص ّنفها مبوجب اللوائح
الت�أديبية و�صالحيات اجلي�ش كجزء من القوات امل�سلحة وقوات الأمن .وعلى الرغم من �صيغة
هذا الأمر  ،91اليزال العبادي راغب ًا يف دمج قوات احل�شد ال�شعبي يف اجلي�ش العراقي.
لكن �سواء ّمت دمج قوات احل�شد ال�شعبي مع جنود القوات امل�سلحة احلالية �أو �أُبقي عليها كفرع
م�ستقل من اجلي�ش� ،سيكون لذلك تبعات لي�س على �أمن العراق يف امل�ستقبل وح�سب ،بل �أي�ض ًا
على الآفاق ال�سيا�سية للبالد .و�إذا كان العبادي قادر ًا على ا�ستعادة ال�سيطرة ودمج املجموعات
ب�شكل ف ّعال� ،سيثبت بذلك قوة قيادته .مع ذلك� ،إذا كان غري قادر على درء املجموعة امل�ؤيدة
للخامنئي� ،سيبقى لدى �أمثال املالكي والعامري ت�أثري على الدولة .ويف الوقت الذي تلوح فيه
املرجح �إىل ح ّد كبري �أن ت�صبح قوات احل�شد ال�شعبي
انتخابات يف الأفق خالل العام املقبل ،من ّ
�أداة �سيا�سية ت�ستخدمها جميع الأطراف يف م�ساعيها لنيل خطوة ال�شرعية.

املرحلة التالية من ال�سيا�سة ال�شيعية يف العراق
توجهات وق ّوة الدولة بعد معركة املو�صل.
يف نهاية املطاف� ،ستُق ّرر عالقات القوة بني ال�شيعة ّ
ومع احتدام املعارك يف هذه الأخرية� ،ست�ستمر ح ّدة ال�صراع ال�شيعي املتفاقم بني القيادات لتويل
ال�سلطة يف الت�صاعد ليطغى على ال�سيا�سة العراقية بعد املعركة 88.وي�شمل هذا ال�صراع العالقة
بني ال�صدر واملالكي من جهة ،وبني العبادي واملالكي من جهة �أخرى 89.و�ست�ش ّكل قوات احل�شد
ال�شعبي �إحدى ال�سمات الرئي�سة لهذا النزاع على ال�سلطة القائم يف ما بني ال�شيعة �أنف�سهم يف
عراق ما بعد الدولة الإ�سالمية .يف املركز ،يواجه العبادي الذي مي ّثل الدولة ،مناف�سني �شيعة
رئي�سني.
يتم ّثل التحدي الرئي�س الأول ب�ضغط من �أعلى �إىل �أ�سفل ميار�سه �سلفه املالكي� ،إ�ضاف ًة �إىل
القيادة امل�ؤيدة للخامنئي .متتلك هذه ال�شخ�صيات ر�ؤية وا�ضحة للغاية حيال مواقفها ال�سيا�سية:
الب ّد من �أن ي�سعى احل�شد ال�شعبي �إىل ال�سلطة يف املركز .ولذا ،باتت هذه القوات نا�شطة على
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جبهات ع ّدة ب�صرف النظر عن املعركة الع�سكرية لإحلاق الهزمية بتنظيم الدولة الإ�سالمية.
وتعار�ض القيادة حركة االحتجاجات ال�شعبية ،وتعيق �إقرار قانون احلر�س الوطني ،وتدعو �إىل
نظام رئا�سي قوي ومركزي ،بينما تنتقد العبادي .ويف الوقت الراهن ،يتط ّلع املالكي الآن �إىل
جعل قوات احل�شد ال�شعبي كيان ًا �سيا�سي ًا حتت قيادته .ويف �أيلول�/سبتمرب  ،2016قدم طلب ًا
�إىل املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات لإن�شاء كتلة انتخابية تابعة للح�شد ال�شعبي ،لتحل حمل
90
ائتالف دولة القانون القدمي الذي كان ير�أ�سه ،لكنه ُوجه بالرف�ض يف املحاكم.
تعتقد هذه املجموعة �أن العراق يف حاجة �إىل وجود رجل قوي يتولىّ م�س�ؤولية احلكومة املركزية
ليحل حمل العبادي ال�ضعيف .والغريب �أن املالكي يبدو يوم ًا بعد يوم �أكرث �إقناع ًا يف طرح فكرة
�أنه رجل قوي ،على الرغم من �أنه فقد ثلث الأرا�ضي العراقية ،يف حني �أن العبادي غري قادر على
تقدمي طروحات مماثلة على الرغم من �أنه ا�ستعاد ال�سيطرة على معظم هذه الأرا�ضي .يطالب
العديد من قادة املجموعة امل�ؤيدة للخامنئي ب�أن يكون الرئي�س العراقي رج ًال قوي ًا .فعلى �سبيل
املثال ،ين�شط املالكي للعودة -بقيادته �شخ�صي ًا �أو �أحد حلفائه املوثوقني -من خالل ا�ستخدام
�سيطرته على الف�صيل امل�ؤيد للخامنئي يف قوات احل�شد ال�شعبي� .ص ّرح قائ ًال« :لو كنتُ رئي�س ًا
للوزراء ،لأعادت الدولة ب�سط نفوذها»� 91.إذن ،يعتزم املالكي العودة �إىل ُ�سدة احلكم وا�ستخدام
موقعه لتوطيد دعائم الدولة وم�ؤ�س�ساتها .و�إذا اتّ�ضح �أن عودته �إىل ال�سلطة غري عملية ،يكون
ب�شكل م�ؤ ّقت �أحد حلفاء املالكي املوثوقني .لكن املالكي غري م�ستع ّد
البديل عندئذ �أن يقود البالد ٍ
لتعزيز م�ؤ�س�سات الدولة �إال �إذا كان هو �أو حلفا�ؤه يف ُ�سدة احلكم – ولن ت�سعى هذه املجموعة
�إىل توطيد دعائم الدولة طاملا �أن العراق يحكمه قادة �آخرون.
وتنم
بيد �أن القانون املتع ّلق بقوات احل�شد ال�شعبي مينعها من االنخراط يف العمل ال�سيا�سيّ .
رمزية اجلهود التي يبذلها املالكي لتح�سني �صورته ،عرب البناء على �شعبية قوات احل�شد ال�شعبي،
عن واقع �أنه يحتاج �إىل هالة القد�سية التي ين�سجها النا�س حول احل�شد ال�شعبي و�شهدائه لك�سب
ثقل �سيا�سي واحل�صول على ما يكفي من الأ�صوات ليت�س ّلم جم ّدد ًا مقاليد ال�سلطة .ويعتقد عدد
ال ُي�ستهان به من العراقيني �أن قوات احل�شد ال�شعبي يجب �أن ت�ضطلع بدور �سيا�سي يف امل�ستقبل،
كونها �شاركت يف احلرب �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية 92.ويبدو �أن املالكي �سيوا�صل ترداد
معزوفة �أنه «ع ّراب احل�شد ال�شعبي» – على ح ّد تعبري �أحد ّ
موظفي اخلدمة املدنية يف وزارة
93
لي�سجل عودة مد ّوية �إىل ُ�سدة احلكم.
الدفاع – ّ
يف غ�ضون ذلك� ،ستوا�صل املجموعة ميينية الهوى ا�ستهداف حكومة العبادي .فعلى �سبيل
املثال ،كان الهدف من �إرغام وزيري الدفاع والداخلية ال�سابقني يف حكومة العبادي على
اال�ستقالة هو خلقَ فراغ �أمني ،وتلطيخ �سمعة اجلي�ش ،وطرح احل�شد ال�شعبي على �أنه البديل
الوحيد.
يرزح العبادي �أي�ض ًا حتت وط�أة �ضغط �آخر ميار�سه �أتباع ال�صدر الذين دفعوا رئي�س الوزراء
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�إىل تغيري ت�شكيلته احلكومية ،وقد جنحوا حتى الآن يف ا�ستبدال خم�سة وزراء .فال�صدر يطمح
ب�شكل �أ�سا�سي �إىل منع املالكي �أو حلفائه من العودة �إىل ال�سلطة .ومع �أن �أتباع ال�صدر غال ًبا
ٍ
ما يوافقون على خطاب العبادي وال�سيا�سات التي ينتهجها� ،إال �أنهم يعتقدون �أنه �أ�ضعف من
�أن يط ّبق �أفكاره على �أر�ض الواقع .لكن ال�صدر عبرّ عن ا�ستعداده لدعم العبادي �أو قائد �آخر
ي�شبهه على م�ستوى الأفكار والت�ص ّورات ،على �أن يكون قادر ًا على مكافحة املالكي.
�سي�ش ّكل �أتباع ال�صدر �أي�ض ًا ح�صن ًا منيع ًا يف وجه املالكي والقيادة املوالية للخامنئي .و ُينبئ
ر ّد فعل ال�صدر على حماولة املالكي ت�شكيل ائتالف انتخابي جديد ب�أن ثمة معركة تلوح يف الأفق
بني الطرفني .قال رجل الدين ال�شيعي هذا يف بيان« :يجب منع ا�ستعمال اجلهاد واملجاهدين
يف اخلو�ض االنتخابي وال�سيا�سي ...و�إال ف�إن اجلهاد �س ُيذبح على د ّكة ال�سيا�سة ويتح ّول احلكم
يف العراق �إىل حكم ع�سكري �أو ميلي�شياوي» 94.وقال متح ّدث بارز با�سم ال�صدر مل�ؤ ّل َفي هذه
الدرا�سة �إن ال�صدر يعتزم ت�شكيل ائتالف �سيا�سي بديل ملنع املالكي وحلفائه من ت�س ّلم مقاليد
ً 95
ال�سلطة جم ّددا.
لكن يف �أعقاب انتخابات العام  ،2010وبعد �ضغوط قوية من �إيران ،ا�ضط ّر ال�صدر �إىل
االن�ضمام �إىل ائتالف املالكي .و ُيتو ّقع �أن حتاول �إيران يف انتخابات العام  2018جم ّدد ًا دفع
ال�صدر �إىل احلفاظ على وحدة البيت ال�شيعي .لكن ال�س�ؤال هو ما �إذا �سيتم ّكن �أتباع التيار
ال�صدري من امل�ضي ُقدُم ًا يف خطة ت�شكيل ائتالف بديل ،يف خ�ضم ال�ضغوط التي �سيتع ّر�ضون
�إليها من �إيران خالل املو�سم االنتخابي .وت�شي امل�ؤ�شرات الراهنة ب�أن االنتخابات العتيدة قد
تكون خمتلفة :فقد �أ�صدر رجال دين �شيعة مق ّربون من �إيران ،من �ضمنهم كاظم احلائري الذي
تتلمذ ال�صدر على يديه ،فتاوى حت ّرم املظاهرات .وفيما كان ال�صدر �سري�ضخ �إىل هكذا فتاوى
يف املا�ضي ،كما ح�صل يف العام  2010حني �أذعن و�أ ّيد املالكي ،بات الآن يعبرّ عن مواقفه جهار ًا
96
متح ّدي ًا فتاوى املرجعية الدينية.
باخت�صار� ،سرت�سم املواجهة بني املالكي و�أن�صاره من جهة وبني ال�صدر وحراكه االحتجاجي
من جهة �أخرى ،معامل ال�سيا�سة العراقية يف مرحلة مابعد معركة املو�صل ،و�سيعلق العبادي
والدولة بني مطرقة الأول و�سندان الثاين ،حماو َلني دفع الطرفني �إىل ت�شكيل حكومة ت�سوية.
التو�صل �إىل ت�سوية والإم�ساك جم ّدد ًا بزمام احلوكمة والتمثيل
لكن ،يف حال عجز الو�سطيون عن ّ
ب�سبب اخلالفات املتّقدة داخل الطائفة ال�شيعية� ،سيبوء م�شروع بناء الدولة العراقية بالف�شل،
و�سيبقى احل�شد ال�شعبي ت�شكي ًال ع�سكري ًا يتولىّ مراقبة املنظومة الأمنية يف الدولة.

خامتة
يف نهاية املطاف ،اليزال الكثري من الأمور مرتبط ًا مب�آالت مرحلة مابعد معركة املو�صل .ويف
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حال مت ّكن العبادي من ب�سط نفوذه عرب ت�سخري القوى الأمنية ال�ستعادة املدينة كل ّي ًا – فيما
تبقى قوات احل�شد ال�شعبي يف الظل ،كما يف معركة الفلوجة – �ستزداد حظوظ الو�سطيني يف
�إجناح م�شروع بناء الدولة ،بانتظار �أن يتّ�ضح �أكرث م�ستقبل قوات احل�شد ال�شعبي ككيان �سيا�سي
بعد االنتخابات الربملانية وانتخابات جمال�س املحافظات يف العام .2018
حتتل قوات احل�شد ال�شعبي موقع قلب يف املعركة الأو�سع على ال�سلطة داخل املع�سكر ال�شيعي
املُنق�سم .والطرف الظافر يف هذه املعركة �سي�سيطر على
الأرجح على ال�سلطة التنفيذية يف العراق ،و�سيقود �إىل حدٍّ
�سي�سيطر الطرف الظافر يف هذه املعركة على الأرجح
بعيد عملية �إعادة �إعمار الدولة والهوية الوطنية العراقية على ال�سلطة التنفيذية يف العراق ،و�سيقود �إىل حدٍّ
يف مرحلة مابعد الدولة الإ�سالمية .ويف حني �أن املالكي بعيد عملية �إعادة �إعمار الدولة والهوية الوطنية
ُ َ
ّ
وحلفاءه املوالني للخامنئي
�سي�سخرون هالة القد�سية املحاطة العراقية يف مرحلة مابعد الدولة الإ�سالمية.
باحل�شد ال�شعبي لك�سب ال�شعبية وح�صد الأ�صوات� ،سيحاول
العبادي يف املقابل الإفادة من االنت�صارات التي حت�صدها
القوات الع�سكرية العراقية داخل املو�صل لتوطيد موقعه كقائد عام للقوات امل�سلحة .يرى معظم
العراقيني �أن العبادي اليوم �أقوى مما كان يف العام  ،2014وخري دليل على ذلك العالقة التي
تربطه بقوات احل�شد ال�شعبي� .أخري ًا� ،سيحاول ال�صدر البناء على التظ ّلمات املتنامية يف
�صفوف ال�شيعة حيال ق�ضايا الف�ساد وف�شل احلوكمة ،للمطالبة بتغيري طاقم القيادة املتحالفة
ب�شكل ر�سمي وغري ر�سمي منذ العام .2003
مع املالكي ،والتي حتكم العراق ٍ
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مركز كـارنيغي

للشرق األوسط

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط هو م�ؤ�س�سة م�ستقلة لأبحاث ال�سيا�سات مق ّرها
يف بريوت ،لبنان .وهو جزء من م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .يو ّفر املركز
حتليالت مع ّمقة حول الق�ضايا ال�سيا�سية ،واالجتماعية-االقت�صادية ،والأمنية التي
تواجه ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وهو ي�سند حتليالته �إىل كبار اخلرباء يف
ال�ش�ؤون الإقليمية ،ويعمل بالتعاون مع مراكز الأبحاث الأخرى التابعة لكارنيغي يف
بيجينغ وبروك�سل ومو�سكو ونيو دلهي ووا�شنطن .يهدف املركز �إىل تقدمي التو�صيات
�إىل �صانعي القرار واجلهات املعنية الرئي�سة ،من خالل تقدمي الدرا�سات املع ّمقة،
و�أي�ض ًا من خالل و�ضع مقاربات جديدة للتحديات التي تواجهها البلدان العربية التي
مت ّر يف مراحل انتقالية.
م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى
بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والواليات
املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم
عن طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون
مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي
تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها
حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
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