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نبذة عن الكاتبني
فريدريك ويري باحث �أول يف برنامج ال�شرق الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم
الدويل .ترت ّكز �أبحاثه على ال�ش�ؤون الأمنية ،والعالقات املدنية-الع�سكرية ،و�سيا�سات الهوية
يف �شمال �أفريقيا واخلليج� .أدرجت جملة «فورين �أفريز» كتابه الأخري ،الذي يحمل العنوان
Sectarian Politics in the Gulf: From the Iraq War to the Arab Spring

(من�شورات جامعة كولومبيا ،)2013 ،من �ضمن �أف�ضل ثالثة كتب عن ال�شرق الأو�سط يف
العام  .2014ويري هو ع�سكري �سابق خدم منذ ع�شرين عام ًا يف القوات العاملة وقوات
االحتياط يف �سالح اجلو الأمريكي ،قام بجوالت يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
ُن ِ�ش َرت حتليالته ومقاالته يف جمالت «نيويورك تاميز» ،و«وا�شنطن بو�ست» ،و«فورين
�أفريز» ،و«فورين بولي�سي» ،و«�أتالنتك» ،وغريها� .أدىل ويري ب�شهادة �أمام جمل�س ال�شيوخ
وجمل�س النواب ،وهو ُيط ِلع م�س�ؤولني حكوميني �أمريكيني و�أوروبيني بانتظام على �ش�ؤون
ال�شرق الأو�سط.
�أرييل �أ� .آرام �أ�ستاذ م�ساعد يف مادة ال�ش�ؤون احلكومية والدولية يف جامعة فرجينيا
تك .ترت ّكز �أبحاثه على ق�ضايا الأمن والتنمية ،يف ال�شرق الأو�سط خ�صو�ص ًا� .أما كتابه
الذي يحمل العنوان Proxy Warriors: The Rise and Fall of State-Sponsored
( Militiasمن�شورات جامعة �ستانفورد ،)2011 ،فيتناول ن�شوء وتط ّور اجلهات الفاعلة
امل�سلحة غري الدولتية التي تتعاون مع احلكومات .يعمل �آرام حالي ًا على حترير كتاب حول
التحديات اال�ستثنائية التي تواجه درا�سة الأنظمة ال�سلطوية املغلقة.
يق ّدم �آرام حتليالت للـ«بي بي �سي» ،والـ«�سي بي �سي» (هيئة الإذاعة الكندية) ،و�شبكة
الأخبار الإقليمية ،وقناة «فورين بولي�سي» اخلا�صة بال�شرق الأو�سط ،وموقع Political
.Violence at a Glance
***
يو ّد الكاتبان �أن يعربا عن امتنانهما للم�ساعدة البحثية التي ق ّدمها عالء الربابعة ،الذي
العامني  .2015-2014كما يو ّدان �أن
عمل باحث ًا مبتدئ ًا يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم يف َ
يعربا عن �شكرهما ليزيد �صايغ وبيرت كول لتعليقاتهما الب ّناءة على امل�سودات املتعددة.


ّ
ملخ�ص
منذ اندالع الربيع العربي يف العام  ،2011انهارت ال�سلطة الع�سكرية املركزية يف ٍّ
كل من �شمال
�أفريقيا وامل�شرق العربي واليمن ،وجل�أ العديد من الدول العربية ال�ضعيفة �إىل امليلي�شيات املحلية
مل�ساعدته على الدفاع عن �أنظمته� .صحيح �أن هذه امليلي�شيات املوالية للحكومات ميكن �أن ت�ؤدّي
�أدوار ًا �أمنية مهمة� ،إال �أنها تتمتّع مبقدرة ع�سكرية وم�صداقية حمدودتَني .والواقع �أن نقل مقاتلي
امليلي�شيات �إىل قوات حر�س وطني لها روابط ر�سمية مع هيكلية القيادة الوطنية ،ميكن �أن ّ
يتخطى
بع�ض هذه املعوقات� ،إال �أن هذا االنتقال يجب �أن يرتافق مع التزام �أو�سع ب�إ�صالح قطاع الأمن
وتقا�سم ال�سلطة ال�سيا�سية.

دور امليلي�شيات املتنامي
*

*
*

*
*

بع�ض امليلي�شيات يرتبط بالأحزاب احلاكمة ويح ِّبذ املقاتلني مبا�شر ًة من منا�صري
النظام .يف املقابل ،تتك ّون ميلي�شيات �أخرى من ف�صائل ثورية �سابقة �أو من�ش ّقني
عن جمموعات �إرهابية ومتم ّردة ،وغالب ًا مات�سعى هذه امليلي�شيات �إىل الإبقاء على
ا�ستقالليتها حتى لو �أعلنت الوالء وو�ضعت نف�سها يف خدمة الدولة.
يف العديد من البلدان العربية ،مبا فيها العراق وليبيا و�سورية واليمن ،ت�ضطلع امليلي�شيات
بدور مهم يف عمليات مكافحة التم ّرد والإرهاب.
غالب ًا ماتكون امليلي�شيات �أقل تكلفة و�أكرث ليونة من قوات الأمن النظامية ،كما تتمتّع
مبعرفة حملية �أكرب ،مايتيح لها �أن تن�شط بفعالية يف املناطق التي الت�ستطيع قوات
الأمن النظامية العمل فيها.
غالب ًا ماتفتقر امليلي�شيات �إىل املهنية ،وقد ترتكب �أعمال عنف �ضد ال�سكان املدنيني ،فيما
تن�ص ًال مقب ً
وال وح�صانة يف وجه التنديد الدويل بانتهاكات حقوق الإن�سان.
تتيح للأنظمة ّ
من اخلطر االعتماد على امليلي�شيات .فهي قد ترف�ض االن�صياع �إىل الأوامر� ،أو قد تنقلب
على رعاتها الدوليني .وحتى لو كانت امليلي�شيات وف ّية ،فهي غالب ًا ماتفتقر �إىل التدريب
واملعدّات ال�ضرورية ملواجهة �أعداء �أقوى .وقد ي�ؤدّي انت�شارها �إىل �ضع�ضعة احتكار الدولة
ال�ستخدام القوة.

كيف مُيكن للحر�س الوطني امل�ساعدة على ت�أمني اال�ستقرار؟

ميكن للحر�س الوطني �أن ي�ؤ ّمن روابط ر�سمية وقانونية بني مقاتلي امليلي�شيات املحليني وبني
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الدولة .قد ي�ساعد تنظيم احلر�س الوطني على طول خطوط املحافظات والبلديات يف حتقيق �أكرب
قدر من الدعم املحلي ،وربط القوات املحلية بهيكلية القيادة الوطنية يف الوقت نف�سه.
لن تكون القوات اجلديدة ف ّعالة �إال �إذا مت �إطالقها كجزء من �إ�صالحات �أو�سع للقطاع الأمني.
يتط ّلب الدمج الناجح للحر�س الوطني تعديالت يف ثقافة الأجهزة الأمنية الرئي�سة وتدريبها للح ّد
من انعدام الثقة واملناف�سة يف مابينها.
ينبغي �أن يرتافق �إطالق برامج احلر�س الوطني مع �إ�صالحات �سيا�سية وتقا�سم ال�سلطة .ميكن
للحر�س الوطني �أن يعزّز الرتتيبات االحتادية التي تو ّفر احلكم الذاتي املحلي ،فيما ت�ساعد على
�ضمان والء املقاتلني للدولة وتعزيز التما�سك ال�سيا�سي .لكن انتقال ال�سلطة الع�سكرية وحده لي�س
بدي ًال عن �إقامة ت�سوية �سيا�سية بني احلكومة املركزية وبني الأقليات الإثنية-الطائفية �أو املناطقية.

مقدمة
ّ
واجه جميع ًا م�شكلة اجليو�ش الوطنية
عمد العراق وليبيا و�سورية واليمن ،وهي الدول التي ُت ِ
التي انهارت بن�سب متفاوتة� ،إىل �إقامة حتالفات ب�شكل ّ
مطرد
عمد العراق وليبيا و�سورية واليمن �إىل �إقامة
مع ميلي�شيات م�سلحة بهدف حماولة �ضمان �أمنها.
ّ
هذا التف ّكك للجيو�ش -الذي بد�أ يف العراق مع �إطاحة الواليات حتالفات ب�شكل مطرد مع ميلي�شيات م�سلحة بهدف
املتحدة �صدام ح�سني يف العام  ،2003ويف بلدان �أخرى على حماولة �ضمان �أمنها.
العامني  2011و� - 2012سب ُبه املجابهات مع
�إيقاع ثورات َ
االحتجاجات ال�شعبية ،واملعارك املت�صاعدة مع جمموعات متمردة يرتبط العديد منها باحلركات
الراديكالية الإ�سالمية .بيد �أن االن�شطارات الداخلية ،مبا يف ذلك التناف�سات الع�شائرية يف
اليمن ،والت�ص ّدعات بني املدن واملناطق يف ليبيا ،واالن�شقاقات الطائفية يف �سورية والعراق،
�س ّرعت من وترية هذه االنهيارات.
حا�صرة
العديد من هذه امليلي�شيات املوالية للحكومة ،واملتحالفة الآن مع هذه الدول املُ َ
باال�ضطراباتُ ،ن ِّظ َمت على �أُ ُ�س�س ِعرقية-طائفية �أو روابط َق َبلية .وهي ُتك ِّمل� ،أو �أحيان ًا تكون
بدي ًال للجي�ش وال�شرطة ال�ضعيفني �أو الغائبني ،كم�صدر للأمن املحلي 1.والحق ًا ،ميكن لهذه
امليلي�شيات �أن ت�ش ِّكل منطلق ًا لت�شكيل جهاز حر�س وطني جديد .ومثل هذه املقاربة قد تفيد من
القواعد املحلية الداعمة للميلي�شيات ،فيما يجري العمل لدجمها يف هيكلية قيادة وطنية.
بالطبع ،مفهوم احلر�س الوطني تواجهه عقبات ك�أداء عدة ،كما تبينّ بو�ضوح خالل درا�سة
هذه التجربة يف العراق وليبيا� .إذ �أن هيكلية احلر�س تطرح �أ�سئلة كربى حول ق�ضية متا�سك
الدولة كك ّل ،وحول عملية امل�ساءلة فيها .فهذه القوى قد ُت�ض ِعف الدولة بدل �أن تع�ضدها .لكن،
�إذا ما ُب ِن َيت على �أُ ُ�س�س �سليمة ،فقد تخدم كخطوات �أوىل مبدئية على الدرب الطويل نحو ترتيبات
جديدة لتقا�سم ال�سلطة ،ت�ستند �إىل مبد�أ ال�شمولية للجميع والتمثيل املحلي ،بد ًال من ممار�سة
املركز الإق�صاء والقمع .وبهذا املعنى ،قد تكون هذه القوى �أف�ضل �أمل ال�ستعادة اال�ستقرار يف
هذه البلدان ّ
اله�شة.
لكن يف نهاية املطاف ،ف�إن ت�شكيل احلر�س الوطني يجب �أن يرتبط بالإ�صالحات يف ميادين
�أخرى� ،إذا ما �أُريد لهذه املقاربة �أن تنجح .والأولوية الق�صوى هنا هي الإ�صالح داخل قطاع
الأمن نف�سه ،مبا يف ذلك ترقية ثقافة التعاون بدل التناف�س ،وتعزيز حلقات القيادة والإ�شراف
ملح �آخر هو الإ�صالح ال�سيا�سي،
الدقيق بني امليلي�شيات وبني �أجهزة الأمن النظامية .وثمة �أمر ّ
�ستوعب مبوجبها الأقليات العرقية-الطائفية
الذي ي�ؤ ِّثر على الطريقة التي ُتو َّزع فيها ال�سلطة و ُت َ
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واملجموعات الطرفية الأخرى يف ت�ضاعيف الدولة.

الدور ِّ
املتطور للميلي�شيات
كان للحكام العرب دوم ًا عالقات ازدواجية متناق�ضة مع امليلي�شيات والقوى امل�سلحة الأخرى
غري الدُول ِتية .فالعلاّ مة العربي ابن خلدون افرت�ض وجود توتر وتناف�س كام َنني بني الدولة وبني
القبائل املُو َلعة باحلرب ،والتي كانت جتوب املناطق الداخلية غري احل�ضرية 2.بيد �أن الدول غالب ًا
ماكانت تلج�أ �إىل �شيوخ القبائل وقادة املجموعات الع�سكرية والع�صابات الإجرامية للم�ساعدة
على حت�صيل ال�ضرائب ،وفر�ض الأمن والنظام ،وقمع املتمردين .كل االمرباطوريات العثمانية
3
والربيطانية والفرن�سية ،ج ّندت القوات ال َق َبلية مل�ساعدتها على ممار�سة ال�سيطرة.
غداة ح�صولهم على اال�ستقالل يف �أوائل منت�صف القرن الع�شرينَ ،ج َه َد احلكام العرب
بقوة لالقرتاب من تعريف ماك�س فيرب  Max Weberال�شهري للدولة على �أنها الكيان الذي
يحتكر �شرعية ممار�سة القوة .ف�ش ّكلوا اجليو�ش الوطنية ال�ضرورية للحفاظ على البقاء ،يف
منطقة ت�شوبها احلروب املتكررة بني الدول .بيد �أن هذه اجليو�ش ُو ِّظ َفت �أي�ض ًا لقمع املعار�ضة
والتم ّردات الداخلية �ضد الدولة .وقد اعترب ال�ضباط الع�سكريون �أنف�سهم حائزين على مواقع
فريدة و ُمتمتِّعة باالمتيازات ،وغالب ًا ما ا�ستولوا على ال�سلطة ب�أنف�سهم با�سم الأ ّمة .ولذا،
�أ�صبحت االنقالبات الع�سكرية �سمة متواترة يف ال�سيا�سات العربية من الثالثينيات �إىل �أوائل
ال�سبعينيات .وبدء ًا من اخلم�سينيات وحتى ال�سبعينيات ،حاولت بع�ض الأنظمة املرتبطة
حت�صن نف�سها �ضد االنقالبات الع�سكرية،
باملع�سكر القومي العربي اال�شرتاكي الراديكايل �أن ِّ
من خالل ت�شكيل ميلي�شيات تابعة للحزب احلاكم ،وفق منوذج (�إىل هذا احل ّد �أو ذاك) اللجان
ال�شعبية وامليلي�شيات يف االحتاد ال�سوفييتي .وقاوم �ضباط اجلي�ش النظامي ما اعتربوه انتهاك ًا
من قبل مدنيني غري مد ّربني لعرينهم املهني .بيد �أن هذه امليلي�شيات مل تكن يف الواقع �أكرث من
جمموعات من �سفاكي احلزب الذين ُير ِّوعون �شخ�صيات املعار�ضة.
مع مق ّدم ال�سبعينيات والثمانينيات ،برز منوذج مزدوج من طبقتَني لتنظيم �أجهزة الأمن يف
العديد من البلدان العربية .الطبقة الأعمق والأوطد ت�ش ّكلت من �أجهزة �أمن وحر�س رئا�سي
كثي َفي الت�سليح ،حت ّدرت عنا�صرها من �أقارب احلكام و�أتباعهم .امل�س�ؤولية الرئي�سة لهذه
الطبقة هي �إجها�ض االنقالبات الع�سكرية وامل�ؤامرات الداخلية� .أما الطبقة اخلارجية فتك ّونت
من اجلي�ش وال�شرطة اللذين ميكن ن�شرهما يف حال ن�شوب حروب �أجنبية �أو مت ّردات �شعبية.
لكن هذا الطراز من تق�سيم العمل اعرت�ضته جملة م�شاكل ،مبا يف ذلك ت�سعري التناف�سات بني
4
الأجهزة وانعدام الثقة ،ما �أعاق الفعالية القتالية الفعلية.
مثل هذه البنية التنظيمية التزال قائمة يف م�صر واجلزائر َوم َل ِكيات اخلليج العربي ،حيث
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ّ
مت�ضخمة .هذه اجليو�ش الوطنية الحتوز �سوى على قدرات
التزال اجليو�ش متما�سكة ،و�إن كانت
حمدودة ال�ستعرا�ض القوة ،مع بع�ض مواقع ا�ستثنائية تتم ّثل يف فرق العمليات اخلا�صة و�سالح
اجلو .واليزال الدور الأكرث �أهمية لها هو منع االنقالبات الع�سكرية وا�ستخراج العوائد للقواعد
5
املوالية.
لكن يف العراق وليبيا و�سورية واليمن ،حيث اجليو�ش انهارتُ ،يلقي �صعود امليلي�شيات املوالية
للحكومة �أ�ضوا ًء كا�شف ًة على مع�ضلة مثرية للقلق .فمن جهة ،باتت هذه امليلي�شيات ت�ؤ ّدي دور ًا
مهم ًا يف مكافحة التم ّرد والإرهاب ،وغالب ًا يف مناطق الت�ستطيع �أجهزة الأمن النظامية العمل
فيها �أو هي التريد ذلك .كما �أن العديد من عنا�صر هذه امليلي�شيات ،ي�أتي من ف�صائل متمردة
�سابق ًا ،ومن من�ش ّقني عن جمموعات متمردة ،ماميح�ضهم معرفة فريدة بالظروف والأر�ض
املحل َّيني 6.وعلى �سبيل املثال ،يف �أوائل العام � 2015ساعدت امليلي�شيات ال�شيعية يف العراق على
ا�ستعادة ال�سيطرة على مدينة تكريت من تنظيم الدولة الإ�سالمية؛ فيما �ساعدت امليلي�شيات من
م�صراتة ،وهي مدينة �ساحلية غرب ليبيا ،يف منازلة قوات الدولة الإ�سالمية التي كانت احت ّلت
جزء ًا من بلدة �سرت املجاورة� ،إ�ضافة �إىل قرى �أخرى حميطة بها.
من جهة �أخرى ،ثمة مروحة من املخاطر الكامنة يف تعبئة هذه القوى غري الدُولتية .فاحلكومات
ميكنها ا�ستخدام امليلي�شيات كوكالء لها ،فتهاجم املدنيني فيما هي حتتفظ لنف�سها بدرجة ما
التن�صل من امل�س�ؤولية ،وبالتايل جت ُّنب الرقابة الدولية .ثم �أن امليلي�شيات نف�سها
من �صدقية ّ
غالب ًا ماتفتقد �إىل التدريب واملهنية ،مايجعلها م ّيالة �إىل خرق حقوق الإن�سان ،و�إىل العمليات
الإجرامية العامة.
ميلي�شيات ال�شبيحة ال�سورية تو�ضح �أبعاد هذه املع�ضلة .فهي انبثقت من �شبكات التهريب
واالبتزاز والر�شى التي كانت تعمل بحماية نظام الرئي�س ب�شار الأ�سد� .صحيح �أن عنا�صر ال�شبيحة
و ّفروا قدر ًا من احلماية للأقليتَني العلوية وامل�سيحية من هجمات الدولة الإ�سالمية ومتطرفني
�إ�سالميني �آخرين � ،اّإل �أنهم ت ّورطوا �أي�ض ًا يف ارتكاب فظائع مثل االغت�صابات والتعذيب والقتل
7
اجلماعي.
مبعنى �أو�سع ،االعتماد على امليلي�شيات قد ين�سف اجلهود لإعادة توكيد احتكار الدولة ال�ستخدام
القوة .ففي اليمن ،على �سبيل املثال ،وافقت الدولة على
ت�ش ُّكل ميلي�شيات اللجان ال�شعبية يف العام  2011ملواجهة االعتماد على امليلي�شيات قد ين�سف اجلهود لإعادة
تع ّديات متطريف �أن�صار ال�شريعة املرتبطني بالقاعدة يف توكيد احتكار الدولة ال�ستخدام القوة.
حمافظة �أبني اجلنوبية .جنحت هذه اللجان يف �ص ّد تق ُّدم
الإ�سالميني ،وحظيت بقدر من الدعم ال�شعبي لإقدامها على �إلغاء فر�ض ال�شريعة .لكن ،يف
حني �أن هذه اللجان �أبدت الوالء للحكومة يف �صنعاء� ،إال �أنها �أ�صبحت �شر�سة ب�شكل متزايد �ضد
املدنيني ،وا�ستخدمت العنف لت�سوية ال�صراعات االنتقامية ال َق َبلية وال�شخ�صية ،وباتت تطالب
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بح�صة �أكرب من زبائنية احلكومة 8.وخالل تق ّدم املتمردين احلوثيني يف �أوائل  ،2015كانت
9
اللجان ال�شعبية عام ًال رئي�س ًا يف اجلهود الدفاعية للرئي�س عبد ربه من�صور هادي.
ُط ِر َحت يف العديد من البلدان العربية فكرة حتويل املقاتلني غري الر�سميني �إىل قوات حر�س
وطني ر�سمي يف مراحل خمتلفة ،كو�سيلة حل ّل بع�ض هذه امل�شاكل .فمن �ش�أن مثل هذا احلر�س �أن
ُي�ضفي ال�شرعية وي�صوغ ب�شكل ر�سمي العالقات بني الدول وبني امليلي�شيات املوالية للحكومة .ومن
خالل توفري �أقنية التجنيد ،وتعبئة امليلي�شيات كم�ساند احتياطي للجي�ش ،ت�سمح هذه الإجراءات
�أي�ض ًا للحكومات املركزية ال�ضعيفة مبكافحة املتمردين واجلماعات الإرهابية بفعالية �أكرب.
ومع ذلك ،كانت اجلهود لبناء �سلك حر�س وطني يف ليبيا والعراق فا�شلة حتى الآن .ففي
كال احلالتني ،برزت مقاومة لي�س فقط من بع�ض الأع�ضاء املر�شحني لالن�ضمام �إىل احلر�س
الوطني ،بل �أي�ض ًا من قبل ف�صائل �سيا�سية ،و�أع�ضاء يف القوات امل�سلحة النظامية ،وجمموعات
جمتمعية �أخرى .يف ليبيا ،عار�ضت الف�صائل الأكرث علمانية وطبقة ال�ضباط القدماء برنامج
احلر�س الوطني ،لأنهم ر�أوا فيه م�سعى من امليلي�شيات الإ�سالمية لتح ّدي اجلي�ش النظامي.
وباملثل ،يف العراق ،حيث كان الهدف من احلر�س الوطني حفز ال�س ّنة على االن�ضمام �إىل القتال
�ضد الدولة الإ�سالمية� ،سقطت الفكرة �ضحية النزاعات الربملانية حيال مداها ودورها ،خا�صة
التمح�ص يف هذه اجلهود املُح َب َطة من �ش�أنه
من جانب الف�صائل الكردية وال�شيعية .وبالتايلُّ ،
امل�ساعدة على تو�ضيح �إمكانات احلر�س الوطني لإعادة بناء الدول العربية ،و�أي�ض ًا حدود هذه
الإمكانات.

احلر�س الوطني العراقي� :أداة للقوة ال�سنّية؟
يف �أواخر العام  ،2014حني كان العراق يجهد الحتواء تق ُّدم الدولة الإ�سالمية ،دعا م�س�ؤولون
عراقيون و�أمريكيون �إىل ت�شكيل حر�س وطني ،كو�سيلة لدمج امليلي�شيات ال َق َبلية ال�س ّنية يف هيكلية
القيادة الوطنية.
هذا االقرتاح له الكثري من القوا�سم امل�شرتكة مع حركة ال�صحوة ال�س ّنية يف �أوا�سط العقد
الأول من القرن احلايل ،حني دعمت الواليات املتحدة تكوين ميلي�شيات �س ّنية للم�ساعدة على
�إحلاق الهزمية بتنظيم القاعدة يف العراق .بيد �أن الفكرة اجلديدة اخلا�صة بت�شكيل حر�س
التج�سد على �أر�ض الواقع.
وطني عراقي جديد ،واجهت العديد من العقبات وف�شلت يف
ُّ

جتربة ال�صحوة ال�سنّية

ظاهرة امليلي�شيات �شهدت �صعود ًا يف العراق منذ �إطاحة الرئي�س ال�سابق �صدام ح�سني يف
العام  .2003وكانت الواليات املتحدة �سارعت �إىل ح ّل اجلي�ش العراقي ووحدات ال�شرطة فور ًا،
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واعتربتهما ح�صن ًا للنظام القدمي ،كما خ�شيت �أن يكونا م�صدر ًا النقالبات ع�سكرية .يف هذه
الأثناء ،كانت الأحزاب ال�شيعية والكردية التي هيمنت على احلكومة املُ�ش َّكلة حديث ًا ،تعتمد على
الرئي�سني وحدات
قوات امليلي�شيا اخلا�صة بها وامل�ستقلة ذاتي ًا .فقد كانت للحز َبني الكرد َّيني
َ
ب�شمركة خا�صة بهما ،كما كانت للأحزاب ال�سيا�سية ال�شيعية ف�صائلها امل�سلحة التابعة لها ،على
غرار قوات بدر (الآن منظمة بدر) التابعة للمجل�س الأعلى للثورة الإ�سالمية يف العراق (الذي
عيدت ت�سميته املجل�س الأعلى الإ�سالمي العراقي) .وظهرت �أي�ض ًا قوات ميلي�شيا �أخرى لتوفري
�أُ َ
الأمن و�إبراز الع�ضالت ال�سيا�سية لطاحمني �سيا�سيني جدد ،على غرار رجل الدين ال�شيعي
الراديكايل مقتدى ال�صدر وجي�شه املهدي.
يف هذه الأثناء ،ويف املناطق ال�س ّنية يف �شمال وغرب العراق ،عمد املتمردون ،والإ�سالميون،
وامليلي�شيات ال َق َبلية� ،إىل ملء الفراغ ب�سرعة ،بهدف �إحباط ّ
خمططات احلكومة التي يهيمن
عليها ال�شيعة والواليات املتحدة .وف�شلت الواليات املتحدة يف م�ساعيها حل�شد املوارد الكافية
للم�ساعدة على ت�سريح �ضباط اجلي�ش ال�سابقني ومقاتلي امليلي�شيات وجتريدهم من ال�سالح يف
هذه املناطق ،ثم �إعادة دجمهم يف احلياة املدنية� .أكرث من ذلك ،تر ّددت الأحزاب ال�سيا�سية
ال�شيعية يف التخ ّلي عن قوات امليلي�شيا التابعة لها ،وامتنع ال�س ّنة من ذوي اخلربة الع�سكرية
عن العمل مع َمن اعتربوهم مدنيني غري مهنيني وغري مد َّربني وحتالف العديد منهم مع �إيران
والواليات املتحدة.
ع�شية العام  ،2006كان العراق يف حالة حرب عرقية-طائفية تامة .فاملتمردون ال�س ّنة
ا�ستخدموا العبوات النا�سفة املُر َ
جتلة ،والق�صف ،والهجمات االنتحارية �ضد ال�شيعة والأكراد
�ستخدم ًة اخلطف والتعذيب
و�أهداف �أمريكية .واحلكومة �ش ّنت حربها القذرة اخلا�صة بهاُ ،م ِ
واالغتياالت �ضد املُ�شت َبه ب�أنهم �إرهابيون �س ّنة .وغالب ًا ما ا�ستعملت لهذا الهدف امليلي�شيات
ال�شيعية التي عملت بالتن�سيق مع قوات وزارة الداخلية.
كان هذا هو ال�سياق الذي بد�أت خالله الواليات املتحدة بتمكني القبائل ال�س ّنية وجتنيدها
بفعالية ،كو�سيلة لقطع �صالتها بالتم ّرد .وهكذا ،ا�ستندت ال�صحوة ال�س ّنية �إىل �صفقة مهمة بني
الواليات املتحدة والقبائل ،تقوم مبوجبها الأوىل بتوفري الوظائف وال�سالح للقبائل ،وحتميها
بفعالية من ّ
تدخالت امليلي�شيات ال�شيعية وقوات الأمن العراقية .وهذا ماجعلها (القبائل) تتمتّع
عملي ًا باحلكم الذاتي ،وباتت م�س�ؤولة عن اقتالع املتمردين� .إ�ضافة �إىل ذلك ،كان دعم الأردن
وال�سعودية حا�سم ًا لبناء الروابط واحلفاظ عليها مع القبائل ال�س ّنية يف املناطق الغربية .وقبل
نهاية العام  ،2007كانت امليلي�شيات ا�ستوعبت �أكرث من � 65ألف رجل يف ال�سلك الع�سكري يف
10
�سبع مقاطعات عراقية.
مثل هذه املقاربة بدت يف البداية ف ّعالة .فوتائر العنف يف العراق انح�سرت ب�شكل ملمو�س
العامني  2007و ،2008ما �أوحى �أن احلرب الأهلية و�ضعت �أوزارها .واليوم يبادر العديد
يف َ
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من املراقبني �إىل طرح جتربة ال�صحوة كمنوذج ميكن �أن حتتذي به عملية بناء حر�س وطني
م�ستقبلي يف العراق.
بيد �أن احلكومة املركزية يف العراق مل تكن طرف ًا كام ًال يف املفاو�ضات بني الواليات املتحدة
والقيادات ال�س ّنية ،ومل حتت�ضن البتة خطة ال�صحوة .وهكذا ،ومع ان�سحاب القوات الأمريكية
العامني  2009و ،2010بدا �أن احلكومة العراقية نكثت بوعودها لدمج هذه
من العراق يف َ
القوة ،ال�س ّنية �أ�سا�س ًا ،يف جهاز الدولة .فلم تجُ َّند �سوى حفنة من مقاتلي ال�صحوة ال�سابقني
يف ال�شرطة واجلي�ش �أو يف مواقع �أخرى يف احلكومة .ومعظم ه�ؤالء ُ�ص ِرفوا من اخلدمة الحق ًا
�أو ُع ِر َ�ضت عليهم وظائف و�ضيعة .ثم بد�أت حكومة رئي�س الوزراء �آنذاك نوري املالكي حملة
على قادة �سيا�سيني �س ّنة بارزين ،وقا�ضت واعتقلت بع�ضهم بتهم الإرهاب �أو ممار�سة �سيا�سات
ه ّدامة.
قبل نهاية العقد ،بد�أت القبائل ال�ساخطة بالعودة ثانية �إىل التعاون مع بقايا قوات حزب البعث
التي كانت مخُ ت ِبئ ًة يف ال�شمال ال�س ّني ،ومع اجلماعات املتطرفة على غرار الدولة الإ�سالمية التي
بد�أت ن�شاطها يف �إطار تنظيم القاعدة يف العراق ،والتي تزايدت قوتها ب�شكل كا�سح بعد �أن
�سنحت لها فر�صة �إقامة مالذ �آمن يف �سورية حني اندلعت احلرب الأهلية فيها العام .2011
يف هذه الأثناء ،توا�صل التخالط بني الدولة وبني القوى امل�سلحة غري ال ُدولتية املتحالفة مع
احلكومة .فمن جهة� ،سيطر املالكي على قوات النخبة يف جهاز العمليات اخلا�صة التي ُج ِّن َدت
من بني �صفوف امليلي�شيات ال�شيعية وتل ّقت تدريبات وجتهيزات خا�صة من الواليات املتحدة .كما
�أنه �أدار ميلي�شيات حملية مرتبطة به مبا�شرة من خالل ال�شبكات الزبائنية والعائلية .ومن جهة
�أخرى ،بدا �أن امليلي�شيات ال�شيعية الأخرى املرتبطة مبناف�سي املالكي ،مثل جي�ش املهدي التابع
التو�سع بدعم
لل�صدر ،تتح ّلل ،فيما ُت ِ
وا�صل �صفوف اجلي�ش العراقي وباقي فروع �أجهزة الأمن ُّ
غربي.

منازلة الدولة الإ�سالمية

ت�شي الإجنازات املفاجئة لتنظيم الدولة الإ�سالمية يف مقاطعتَي الأنبار ونينوى يف غرب
العراق يف �صيف العام  ،2014مبدى اله�شا�شة التي كانت عليها هذه الرتتيبات .فالقوات
النظامية العراقية �أظهرت كم هي �ضعيفة التدريب وتفتقد �إىل االن�ضباط .فهي تبعرثت ب�سرعة
امل�سجلني يف قوائم
والذت بالفرار .ووفق بع�ض الإح�صاءات ،تبينّ �أن � 300ألف من الع�سكريني ّ
قوات الأمن العراقية� ،أي نحو  40-30يف املئة من �إجمايل القوات ،كانوا وهميني ومل ينخرطوا
11
البتة يف اخلدمة الفعلية.
حينها ،دخلت امليلي�شيات ال�شيعية غري ال ُدولتية على اخلط مللء الفراغ ،و�أ�صدر �آية اهلل
ال�سي�ستاين ،وهو ال�سلطة الدينية ال�شيعية العليا يف العراق ،فتوى تدعو املدنيني العراقيني �إىل

فريدريك ويري وأرييل أ .آرام

امت�شاق ال�سالح دفاع ًا عن النف�س .وبعدها �أعاد جي�ش املهدي الهاجع ت�شكيل نف�سه ب�سرعة،
ثكن يف بغداد و�سامراء القريبة منها .كما �أر�سلت �إيران وحدة قوات خا�صة من
ومتركز يف ٍ
احلر�س الثوري الإيراين ،وهي فيلق القد�س ،للم�ساعدة على تنظيم وجتهيز وتدريب امليلي�شيات
12
ال�شيعية التي باتت ُتع َرف بـ«قوات احل�شد ال�شعبي».
يف �آب�/أغ�سط�س  ،2014بد�أت الواليات املتحدة يف تقدمي الدعم اجلوي للقوات العراقية التي
و�س َعت وا�شنطن �إىل حفز احلكومة العراقية على م ّد يد التعاون
تقاتل تنظيم الدولة الإ�سالميةَ .
�إىل الطائفة ال�س ّنية ا َملق�ص ّية .وعمد الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما على وجه التحديد ،يف بيان
�أ�صدره يف � 10أيلول�/سبتمرب � ،2014إىل طرح م�س�ألة الدعم الأمريكي لت�شكيل حر�س وطني،
13
كو�سيلة مل�ساعدة الفئات ال�س ّنية العراقية على حت�صني حريتها �ضد الدولة الإ�سالمية.
حينها� ،ش َّبه العديد من املع ّلقني فكرة احلر�س الوطني باحلر�س الوطني الأمريكي ،فيما
عمد �آخرون �إىل ربط احلر�س الوطني اجلديد بتجربة ال�صحوة ال�س ّنية ،حيث �أن توفري الدعم
ي�شجع ف�صائل القبائل ال�س ّنية على االنقالب على
الع�سكري واملايل من خالل احلر�س الوطني قد ِّ
متطريف الدولة الإ�سالمية .ووفق الت� ّصور الذي ُط ِرح حول احلر�س الوطنيَ ،
�ستو�ضع امليلي�شيات
حتت �إ�شراف ح ّكام م�ؤ ّقتني ،وميكن �أن ت�ستدعيهم احلكومة املركزية للخدمة كوحدات احتياط
14
معا ِونة للجي�ش النظامي.
لكن ،القوات احل�شد ال�شعبي والمبادرة احلر�س الوطني كانتا ت�ستندان �إىل �أُ ُ�س�س قانونية
مكينة .والد�ستور العراقي ّ
يحظر على وجه اخل�صو�ص ت�شكيل ميلي�شيات خارج �إطار القوات
15
امل�سلحة (ماعدا قوات الب�شمركة الكردية).
ومع ذلك ،بدا يف البداية �أن فكرة احلر�س الوطني قادرة على الإقالع� .إذ �أعرب رئي�س
احلكومة اجلديد حيدر العبادي عن دعمه للفكرة ،وجرى طرح م�سودة قانون يف هذا ال�ش�أن يف
الربملان العراقي يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  16.2014كما �أجرى م�س�ؤولون حكوميون �أمريكيون
وعراقيون حمادثات مع �شيوخ القبائل ال�س ّنية الرئي�سة يف الغرب 17.وبرز  2000متط ّوع يف
مقاطعة الأنبار 18.ويف مدينة كركوك ال�شمالية ،تط ّوع رجال قبائل لقتال الدولة الإ�سالمية
ب�إ�شراف �أنور العا�صي �شيخ قبائل ال ُعبيد 19.عالوة على ذلك ،التقى م�س�ؤولون �أمريكيون مبا�شرة
مع �شيوخ القبائل يف الأنبار ،مبا يف ذلك �أحمد �أبو ري�شة الذي قاد �شقيقه حركة ال�صحوة �إىل
20
حني اغتياله يف العام .2007
لكن� ،سرعان ماتب ّدد هذا الزخم ،الذي انطلق يف البداية مع طرح مبادرة احلر�س الوطني
املُقرتَحة ،هبا ًء منثور ًا .فواجهت املبادرة مقاومة حا ّدة داخل مع�سكر العبادي ،وجرت عرقلة
ح�سا�سة مثل وزارتَي الدفاع والداخلية .كما �أن م�شروع قانون
تعيني مر�شحي العبادي يف مواقع ّ
احلر�س الوطني َوهَ ن و َف َق َد حيويته يف الربملان .ويف خامتة املطاف� ،شغل من�صب وزير الدفاع
�سيا�سي �س ّني خم�ضرم لكن لي�س له �سوى ت�أثري �ضئيل على املقاطعات احلا�سمة التي �أقام فيها
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تنظيم الدولة الإ�سالمية موطئ قدم له .و�شغلت �شخ�صية مرتبطة باملجل�س الأعلى الإ�سالمي
21
من�صب وزارة الداخلية ،الأمر الذي عزّز الروابط بني احلكومة وبني امليلي�شيات ال�شيعية.
�أما ال�س ّنة فقد �أط ّلوا على احلر�س الوطني بو�صفه �أدا ًة للمطالبة بحكم ذاتي ف ّعال ومب�شاركة
�أو�سع يف تقا�سم ال�سلطة ،مقارنني ذلك مبا ح�صلوا عليه من الواليات املتحدة يف العام
 .2006وا�شرتطت بع�ض القبائل ال�س ّنية يف الأنبار �أن ترتافق
م�شاركتها يف احلر�س الوطني مع �إخراج امليلي�شيات ال�شيعية
�شكّت احلكومة التي ُيهيمِن عليها ال�شيعة بنوايا ال�سنّة،
22
ً
ّ
من هذه املقاطعة .وكما كان متو ّقعا� ،شكت احلكومة التي
رت ً
�سة من ت�شكيل قوة قد ت�صبح طرف ًا موازن ًا
وبدت محُ ِ
ً
يهيمن عليها ال�شيعة بنوايا ال�س ّنة ،وبدت محُ ِرت�سة من ت�شكيل
للحكومة املركزية� ،أو حتى تتحالف مع تنظيم الدولة
ً
ً
قوة قد ت�صبح طرفا موازنا للحكومة املركزية� ،أو حتى تتحالف
الإ�سالمية.
مع تنظيم الدولة الإ�سالمية.
ثم �أط ّلت االعتبارات اجليو�سيا�سية بر�أ�سها لتُفا ِقم مثل هذه املخاوف .ففي حني �أ�صبحت
احلكومة املركزية العراقية معتمد ًة �أكرث ف�أكرث على �إيران ال�شيعية ،خا�صة يف مايتعلق ببناء
قوات احل�شد ال�شعبيّ ،
خططت الواليات املتحدة لال�ستعانة بدول عربية �س ّنية ،مثل الأردن
وال�سعودية ودولة الإمارات العربية ،لتوفري التدريب والدعم للحر�س الوطني 23.وهذا مازاد
من �إمكانية حت ُّول هذا الأخري �إىل وكيل للواليات املتحدة والدول العربية ال�س ّنية داخل حلبة
ال�سيا�سات املحلية العراقية.
عالوة على ذلك ،اعترب العديد من العراقيني �أن احلر�س الوطني هو خطوة �أخرى يف اجتاه
تفتيت العراق كك ّل .وعلى �سبيل املثال ،حني علم قادة الأقلية الرتكمانية ب�أن ثمة �إمكانية لت�شكيل
24
ب�صخب للمطالبة بت�شكيل وحدات ميلي�شيا خا�صة بهم.
ميلي�شيات �س ّنية ،اندفعوا
ٍ
فيما كان الأمل ب�إقامة حر�س وطني ر�سمي يخبو وي�ضمحل يف �أواخر  ،2014كانت ميلي�شيات
احل�شد ال�شعبي ال�شيعية توا�صل النمو بدعم �إيراين .ومع ذلك� ،شابت هذه امليلي�شيات بع�ض
امل�شاكل الرئي�سة املتعلقة باالن�ضباط والتدريب ،التي هي خ�صي�صة قوات امليلي�شيات غري املُتف ِّرغة.
فخالل الهجوم على تكريت يف �شهر �آذار/مار�س  ،2015متتّعت الوحدات امل�شرتكة املُ�ش َّكلة من
�أجهزة الأمن النظامية ومقاتلي احل�شد ال�شعبي بتف ُّوق عددي وا�ضح ،لكنها مع ذلك تعثرَّ ت
مرار ًا �أمام املقاومة ال�شر�سة ملقاتلي الدولة الإ�سالمية .ثم �أن اال�ستقالل الذاتي لقوات احل�شد
ال�شعبي ع ّقدت جهود التن�سيق بني العراق والواليات املتحدة .فبع�ض وحدات احل�شد املرتبطة
على نحو وثيق ب�إيران ،اختارت التخ ّلي عن القتال ،بد ًال من التعاون مع اخلطط الأمريكية لتوفري
الغطاء اجلوي للهجوم .ومن جهتها� ،أ�ص ّرت الواليات املتحدة على التعاطي فقط مع �أجهزة
25
الأمن الر�سمية العراقية ،ولي�س مع وحدات احل�شد ال�شعبي ،يف برامج التدريب/التجهيز.
لكن الأكرث �أهمية هو �أن ميلي�شيات احل�شد ال�شعبي تو ّرطت يف حملة ترهيب وترويع �ضد ال�س ّنة
املُ�شت َبه بتعاطفهم �أو تعاونهم مع الدولة الإ�سالمية .وو�صف �شهود عيان كيفية قيام عنا�صر
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امليلي�شيات بنهب املمتلكات ،و�شنّ حملة اعتقاالت غري قانونية ،وعمليات قتل غري م�شروعة �ضد
ال�س ّنة .وب�سبب العالقة بني احلكومة املركزية وميلي�شيات احل�شد ال�شعبيُ ،ف ِّ�سر ذلك على �أنه
26
حماوالت ُمتع َّمدة لرتويع ال�س ّنة ورمبا تهجريهم.
بالطبع ،االعتماد على امليلي�شيات ال�شيعية فاقم م�شاعر تغ ُّرب ال�س ّنة �إزاء احلكومة املركزية،
ورمبا حتى دفعهم �أكرث �إىل �أح�ضان تنظيم الدولة الإ�سالمية .ويف حني �أن ق ّلة من رجال القبائل
ال�س ّنة ان�ض ّمت على مايبدو �إىل حملة احلكومة يف تكريت� ،إال �أن االنطباع العام عن وحدات
احل�شد ال�شعبي على �أنها جم ٌع من امليلي�شيات ال�شيعية بالتحديد ،كان الب ّد �أن يتو ّلد 27.وكان
اجلرنال الأمريكي ديفيد برتايو�س ،الذي �أ�شرف على عملية الطفرة للقوات الع�سكرية الأمريكية
( )Surgeيف العام  ،2006الحظ خالل تقييمه للو�ضع يف العراق يف �آذار/مار�س � ،2005أن
القوات املوالية لإيران ت�ش ّكل تهديد ًا مل�ستقبل العراق �أكرب حتى من تتنظيم الدولة الإ�سالمية
نف�سه 28.لكن احلكومة العراقية ،من جهتها ،التبدو م�ستعد ًة لو�ضع ح ّد لفظائع امليلي�شيات،
29
والهي قادرة على ذلك.

احلر�س الوطني الليبي:
جهد فا�شل لتنظيم امليلي�شيات
كان مع ّمر القذايف ،الذي كان زعيم ليبيا لأمد طويل ،يخ�شى االنقالبات الع�سكرية .وقد
�أبقى اجلي�ش النظامي �ضعيف ًا ،با�ستثناء �ألوية النخبة الأمنية التي كان يقودها �أبنا�ؤه .بعد ثورة
العام  ،2011حت ّول اجلي�ش الوطني وقوات ال�شرطة املركز ّيان للغاية ،واللذان يعانيان �ضعف ًا يف
التجهيز ونق�ص ًا يف التمويل� ،إىل قطاع �أمني متف ّكك وغري ر�سمي ي�شهد ا�ستقطاب ًا على �أُ ُ�س�س
مناطقية .و�شارف اجلي�ش على االنهيار� ،إذ كان عبار ًة عن قوة جوفاء �إىل ح ّد بعيد ،ثقيلة من
املتو�سط والأدنى.
فوق بوجود كبار ال�ضباط ،لكنها خالية من حتت من القيادة على امل�ستو َيني ّ
كان النفوذ احلقيقي يكمن يف العديد من الكتائب الثورية وال�شركات  -امليلي�شيات املحلية
التي حاربت القذايف وملأت الفراغ الأمني بعد �إطاحته .غداة الثورة ،ا�ستولت امليلي�شيات على
م�ستودعات الأ�سلحة واملطارات والوزارات.
فيما بد�أت ال�سلطات احلاكمة االنتقالية يف ليبيا بدفع رواتب للميلي�شيات ،فاق عدد املقاتلني
الثوار بكثري �أولئك الذين حاربوا الدكتاتور .و�أربكت م�س�أل ُة كيفية ت�سريح ه�ؤالء املقاتلني ودجمهم
يف هيكل ر�سمي َّ
احلكومات املتعاقبة يف ليبيا يف مرحلة مابعد القذايف.
كل
ِ
حاولت بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا ح ّل هذه املع�ضلة ،واقرتحت يف �أواخر العام
 2012مفهوم ًا �شبيه ًا باحلر�س الوطني ُ�س ّمي «جي�ش ليبيا املدين» ،الذي تق ّرر �أن يت�أ ّلف من
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ثالث كتائب ثورية تتولىّ ت�أمني ا�ستقرار م�ؤ ّقت ،بينما يجري تدريب اجلي�ش الوطني النظامي
ب�شكل �أ�سا�سي من
وتوطيد �صفوفه 30.كانت الفكرة تقت�ضي �إن�شاء قوة ع�سكرية دائمة تت�أ ّلف ٍ
املج ّندين يف خمتلف امليلي�شيات التي ترعاها الدولة .يف املقابالت التي �أُجر َيت ،ر�سم م�ؤ ّيدو
اخلطة الليبيون �أوجه �شبه مبا�شرة مع جتربة الواليات املتحدة يف دمج امليلي�شيات بعد احلرب
الأهلية الأمريكية؛ ومع اجلي�ش املدين الذي كان عبار ًة عن قوة ت�أ ّلفت من متطوعني عملوا بدوام
جزئي ثم مت دجمهم يف اجلي�ش الربيطاين يف مطلع القرن الع�شرين؛ ومع احلر�س الوطني يف
الدمنارك ،الذي احت�ضن ميلي�شيات املقاومة �ضد النازية يف هيكلية قيادة وطنية بعد احلرب
31
العاملية الثانية.
يف ني�سان�/أبريل  ،2013طرح رئي�س الوزراء �آنذاك علي زيدان خطة لإن�شاء قوات حر�س
وطني منف�صلة� ،أ ّيدتها مبدئ ّي ًا بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا .كان الغر�ض منها �أن ت�ؤ ّدي
مهام ال�شرطة يف كل �أرجاء البالد ،فيما يتوا�صل جتهيز �أجهزة الأمن النظامية وتدريبها.
ب�شكل كبري ،حتى باعتباره �إجرا ًء م�ؤ ّقت ًا .ويف
كان برنامج احلر�س الوطني الليبي مثري ًا للجدل ٍ
نهاية املطاف� ،أ ّدت امل�سائل العالقة املرتبطة بهدف احلر�س الوطني ،وبن ّيته وقيادته والإ�شراف
عليه وعالقته مع اجلي�ش النظامي� ،إىل ن�سف االقرتاح يف �أواخر العام  .2013التزال الفكرة
قيد البحث بني بع�ض ف�صائل احلرب الأهلية يف ليبيا� ،إال �أن ال�شكوك التزال حتوم حول نطاق
عمل احلر�س الوطني و�صالحياته.

ميلي�شيات حتت م�س ّمى �آخر :قوة درع ليبيا

قال زيدان يف بيان �أويل يف ني�سان�/أبريل � 2013إن يف �إمكان احلر�س الوطني الليبي
ا�ستيعاب َمن ي�س ّمون �أنف�سهم مقاتلي احلرية يف ليبيا ،الذين حاربوا قوات القذايف واختاروا
�ستخدم
عدم االن�ضمام �إىل اجلي�ش الوطني بعد �سقوط الزعيم الليبي .ومن �ش�أن هذه القوة �أن ُت َ
حلماية الغابات ،والطرق ،واملن�ش�آت النفطية ،وم�شاريع اخلدمات يف املناطق ال�صحراوية،
�إ�ضاف ًة �إىل �أبراج نقل الكهرباء واالت�صاالت ،وجميع املرافق احليوية الأخرى الواقعة خارج املدن
يف ليبيا .وميكن اال�ستعانة باحلر�س الوطني �أي�ض ًا لزيادة عديد اجلي�ش وال�شرطة �إذا مادعت
32
احلاجة.
متحورت �إحدى النقاط اخلالفية احلرجة حول ما �إذا �سي�سمح احلر�س الوطني لف�صائل
تن�ضم العنا�صر
ثورية كاملة بالبقاء كما هي على �شكل وحدات .و�ش ّدد وا�ضعو اخلطة على �أن
ّ
�إىل �صفوف احلر�س الوطني ب�صفة فردية ،و�أن يتم تعيينها يف وحدات خمتلطة ملنع تكرار ُبنية
امليلي�شيا الفئوية داخل القوة اجلديدة .لكن العديد من منتقدي اخلطة مل يقتنعوا بذلك .فقد
ي�ضم �أكرث من 50
اعترب �سيا�سيون ذوو ميول ليربالية يف حتالف القوى الوطنية ،وهو حتالف ّ
حزب ًا� ،أن االقرتاح هو حماولة من الإ�سالميني لإن�شاء ميلي�شياتهم اخلا�صة ،لكن حتت ا�سم
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ر�سمي �أكرث� 33.أما �ضباط اجلي�ش النظامي ،الذي بلغ عديده حواىل � 35ألف جندي يف العام
 ،2012فقد خ�شوا من جهتهم من التناف�س على املوارد والنفوذ مع احلر�س الوطني ،الذي من
ً 34
املتو ّقع �أن يبلغ عديده �أي�ض ًا � 35ألفا.
الأهم مع ذلك� ،أن العديد من منتقدي احلر�س الوطني يعتقدون �أنه جمرد ن�سخة طبق الأ�صل
عن م�شروع قوة درع ليبيا الذي ن�ش�أ يف العام  ،2011لكنه تف ّكك يف العام  2014بعد بدء احلرب
نواح كثرية
الأهلية بني ما ُي�س ّمى عملية «فجر ليبيا» وعملية «الكرامة» .كانت قوة درع ليبيا من ٍ
�أول اختبار لدمج امليلي�شيات يف مرحلة ماقبل احلر�س الوطني ،ويحمل انهيارها عدد ًا من
الدرو�س املهمة.
قوة درع ليبيا كانت �أ�سا�س ًا عبارة عن مبادرة من �أ�سفل �إىل �أعلى �أطلقتها ميلي�شيات ذات
ارتباطات �إقليمية ،وخا�صة ميلي�شيات من م�صراتة متحالفة مع �سامل جحا ،وهو �ضابط �سابق
يف اجلي�ش وقائد ثوري يحظى باالحرتام .كانت الفكرة �أن يتم حت�ضري بديل للجي�ش النظامي
البائد ،الذي يرى الكثري من الثوار ،وال�سيما الإ�سالميون� ،أنه خا�ضع �إىل هيمنة �ضباط من عهد
ّ
الت�ضخم يف الرتب العليا .اعرتفت احلكومة االنتقالية برئا�سة رئي�س الوزراء
القذايف ويعاين من
�آنذاك عبد الرحيم الكيب ر�سم ّي ًا بقوة درع ليبيا يف ني�سان�/أيار  ،2012وو�ضعتها حتت �إمرة
رئي�س �أركان القوات امل�سلحة ،و�أجازت تقدمي مدفوعات نقدية مبا�شرة �إىل قادة امليلي�شيات.
كان �أحد العيوب الأ�سا�سية لقوة درع ليبيا يكمن يف �أن بع�ض القادة �سمحوا للميلي�شيات
باالن�ضمام �إىل وحداتها ذات االرتباطات املحلية دُفع ًة واحدة ،مع احلفاظ على ا�ستقالليتها
ومتا�سكها االجتماعي وال َق َبلي .مل تكن هذه ن ّية جحا؛ بل �أ�ص ّر على �أن ُتف ِّكك قوة درع ليبيا
امليلي�شيات من خالل دمج �أفراد عو�ض ًا عن وحدات كاملة 35.لكن هذا الإ�صرار �أثار توتّر ًا يف
م�صراتة ،م�سقط ر�أ�س جحا ومعقل �أقوى امليلي�شيات يف ليبيا .فحدث �شر ٌخ بني وحدتَي قوة درع
ليبيا يف املدينة ،وهما «درع ليبيا – لواء الغربية» بقيادة حممد مو�سى ،و«درع ليبيا – القوة
الثالثة» املرتبطة بجحا� .أخذ مو�سى �ألوية كاملة من م�صراتة واملناطق املحيطة بها (زلينت،
واخلم�س ،وهون جلهة اجلنوب) وقام بدجمها يف قوة درع ليبيا .من �أ�صل �ألوية م�صراتة الـ،230
مت دمج حواىل  70لوا ًء يف قوة درع ليبيا على �شكل وحدات كاملة ،ال ك�أفراد.
كان ثمة توتّر �أي�ض ًا بني قوة درع ليبيا واجلي�ش الوطني .تر�أّ�س قادة يف اجلي�ش النظامي �شكل ّي ًا
وحدات قوة درع ليبيا الثالث ع�شرة .لكن يف الواقع ،كانت القرارات يف يد ر�ؤ�ساء امليلي�شيات.
ب�شكل كبري
وقد جتاوز متو�سط الرواتب التي �أعطتها احلكومة الليبية �إىل �أع�ضاء قوة درع ليبيا ٍ
رواتب حتى كبار �ضباط اجلي�ش النظامي 36.ويف املقابالت التي �أُجر َيت ،قال قادة و�أع�ضاء
درع ليبيا �إنهم يعتربون �أنف�سهم اجلي�ش الوحيد يف البالد ،منتقدين فلول «اجلي�ش النظامي»
باعتبارهم فا�سدين وغري كفوئني.
يف بع�ض املناطق� ،ساهمت قوة درع ليبيا يف �إر�ساء الأمن .و�أظهرت �أنها مهمة للمجل�س الوطني
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االنتقايل الذي حكم ليبيا بعد �إطاحة القذايف ،لكنه كان يفتقر �إىل جي�ش قاد ٍر على ب�سط �سلطته
يف �ضواحي ليبيا اجلنوبية والغربية ،حيث اندلعت معارك طائفية و َق َبلية يف الكفرة و�سبها وجبل
نفو�سة طوال العام  2012وحتى العام  .2013ت�ص ّدت قوات درع ليبيا �إىل تهريب املخدرات
وتو�سطت يف ال�صراع بني القبائل .ويف الغرب ،حمى «درع ليبيا – لواء الغربية»
العابر للحدودّ ،
عامني على الأقل.
الطريق من طرابل�س �إىل تون�س ملدة َ
�سيء .فقد كانت للميلي�شيات حرية تنفيذ
لكن يف مناطق �أخرى ،كان لقوات درع ليبيا ت�أثري ّ
�أجندات حملية �ض ّيقة ،و�إيديولوجية ،وجنائية �أحيان ًا ،م�ستفيد ًة من تفوي�ض ر�سمي �صادر عن
رئي�س الأركان ،ومن ارتباطها ب�إحدى وحدات درع ليبيا .وكان ُي َ
نظر �إىل بع�ضها على �أنه �إ�سالمي
ب�شكل وا�ضح .ومع مرور الوقت� ،أ�صبح بع�ضها م�س ّي�س ًا .ويف ني�سان�/أبريل و�أيار/مايو
الهوى ٍ
 ،2013ه ّددت الألوية ذات امليول الإ�سالمية التابعة لقوات درع ليبيا با�ستخدام القوة امل�سلحة
لل�ضغط على الربملان املُ َ
نتخب من �أجل مترير قانون عزل �سيا�سي كا�سح ،مينع م�س�ؤولني من
عهد القذايف من توليّ منا�صب حكومية يف امل�ستقبل� .ش ّكل هذا الإكراه والنقا�ش العنيف حول
القانون حلظة مف�صلية يف ليبيا يف مرحلة مابعد القذايف ،وعام ًال �أ ّدى ب�شكل غري مبا�شر �إىل
ن�شوب احلرب الأهلية.
ّ
لت�ضم حواىل � 67ألف عن�صر
ت�ضخم حجم قوة درع ليبيا ،التي �أفادت من املعونات احلكوميةّ ،
يف العام  .2013ووفق ًا لبع�ض التقديرات ال�صادرة عن م�س�ؤولني ليبيني وم�س�ؤولني يف الأمم
امل�سجلني مل يحاربوا البتة يف ثورة العام
املتحدة ،حواىل ثل َثي الأع�ضاء يف امليلي�شيات «الثورية» ّ
 ،2011بل ان�ض ّموا �إىل درع ليبيا الحق ًا بعد �سقوط القذايف.
اعترب ن ّقاد يف ليبيا �أن قوة درع ليبيا ت�ؤ ّدي دو َر ْين يتم ّثالن يف �إ�شعال احلريق و�إخماده� ،إذ هي
ُتفا ِقم ال�صراعات نف�سها التي كان يتعينّ عليها �إنهاءها ،وذلك لتربير وجودها .و�أ�شار ه�ؤالء �إىل
الروابط االجتماعية والعائلية بني قادة درع ليبيا وبني جمموعات �إ�سالمية متطرفة يف بنغازي،
و�إىل بيانات �صادرة عن �أع�ضاء يف قوة درع ليبيا انتقدت با�ستمرار �ضعف اجلي�ش النظامي
وال�شرطة .كما ا ُّتهِ َمت قوة درع ليبيا باالنحياز يف املناطق التي َ�س َعت فيها �إىل تهدئة ال�صراع
الطائفي ،وال�سيما يف الكفرة ،الواحة اجلنوبية ال�شرقية ،حيث ا�شتكت �إثنية التبو من �أن قوة
درع ليبيا متعاطفة مع قبيلة الزوية.
لكن الأهم �أن امليلي�شيات امل�صراتية والإ�سالمية ال�شرقية كانت دائم ًا مهيمنة على قوة درع
ليبيا؛ وقد عار�ضها قادة ف�صائل �أقوياء يف بلدة الزنتان الغربية ،ف�ض ًال عن قبائل �ش ّكلت
طبقة ال�ضباط القدمية� .أن�ش�أ �أ�سامة اجلويلي ،وزير الدفاع يف تلك الفرتة ،خطوط ًا منف�صلة
لتمويل ميلي�شيات الزنتان واجلبل الغربي التي مل تكن حتت مظلة درع ليبيا .وكانت النتيجة
ظهور �سلطتني متوازيتني تتزاحمان على املوارد ،ف�ض ًال عن مناف�سة مبا�شرة داخل قطاع �أمني
ّ 37
متفكك.
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تع ّر�ض م�شروع احلر�س الوطني الليبي ،الذي ُط ِرح يف العام � ،2013إىل النقد �أي�ض ًا .لكن
االعرتا�ض جاء هذه املرة من جان َبي الطيف ال�سيا�سي لأ�سباب خمتلفة .تع ّمقت ال�شكوك يف �أن
احلر�س الوطني الليبي عبارة عن حيلة لإدامة �سلطة امللي�شيات ،نتيجة ت�شكيل جلنة م�ؤ ّلفة من
�سبعة �أ�شخا�ص و ُمك َّلفة من قبل رئي�س الوزراء بتطوير احلر�س الوطني .اعتقد العديد من قادة
الألوية وال�ضباط ال�سابقني �أن اللجنة منحازة �إىل املناطق ال�شرقية و�إىل الإ�سالميني ،و�أنها
وا�ضعا اخلطة الأ�سا�سيان،
المت ّثل جميع الف�صائل الليبية .كان م�صطفى ال�ساقزيل ونوري الع ّبارِ ،
مق َّر َبني من الإخوان امل�سلمني ولديهما عالقات مع جمموعة قوية من امليلي�شيات الإ�سالمية التي
يقع مق ّرها يف بنغازي ،والتي ن�ش�أت يف الأيام الأوىل من ثورة العام  .2011يرى الكثري من
الن ّقاد �أن اقرتاح �إن�شاء احلر�س الوطني الليبي كان بب�ساطة دلي ًال على خطة الإخوان املتم ّثلة
يف بناء جناح م�س ّلح� .شعر قادة الألوية يف الزنتان بالإق�صاء ،وقالوا للأمم املتحدة�« :إذا كنتم
ترغبون يف �إن�شاء حر�س وطني� ،ش ِّكلوا جلنة من كبار القادة الثوريني من جميع املدن يف جميع
�أنحاء البالد» 38.كانت امل�شكلة الأخرى �أن الع�ضوية الفعلية ل�سائر �أع�ضاء اللجنة ال�سبع مل تكن
معروفة يف �صفوف الليبيني �أو لقادة الألوية الليبية ،الأمر الذي ع ّمق ال�شكوك يف املجموعة.
ر�أى بع�ض الإ�سالميني والكتائب الثورية ،من جهتهم ،يف خطة زيدان و�سيل ًة لتهمي�ش امليلي�شيات
من خالل تكليفها مبهام ب�سيطة مثل حرا�سة �أبراج االت�صاالت والغابات البعيدة ج ّد ًا عن مراكز
ال�سلطة يف ليبيا.
لكن هذه املخاوف كانت ناجمة عن الهموم ال�سيا�سية �أكرث منه عن التحليالت الواقعية.
فامليلي�شيات التي كان �سين�ش�أ منها احلر�س الوطني �شديدة التف ّكك ولي�س لديها عالقات
ر�سمية مع الأحزاب ال�سيا�سية .ويف �أح�سن الأحوالَ ،ب َنت عالقات انتهازية زبائنية مع خمتلف
ال�سيا�سيني .والتقت�صر هذه العالقات على الإ�سالميني :فقد بنى حتالف القوى الوطنية عالقات
وطيدة مع كتيبتَي القعقاع وال�صواعق القو ّيتَني يف الزنتان ،واللتني ه ّددتا با�ستخدام القوة �ضد
امل�ؤ�س�سات املُ َ
نتخبة.

مع�ضلة ال�شقاقات تق ّو�ض احلر�س الوطني

يف نهاية املطاف ،تداعى احلر�س الوطني الليبي ب�سبب االنق�سامات يف قطاع الأمن الليبي
وا�ستيالء خمتلف الف�صائل ال�سيا�سية على الوزارات والقوات امل�سلحة.
�أ�شار ال�ساقزيل والعبار يف مقابالت معهما �إىل اخلالفات ال�سيا�سية التي مل تحُ َ ّل حول ما
�إذا كان �سيتولىّ قياد َة احلر�س الوطني الليبي امل�ؤمتر الوطني العام �أم وزارة الدفاع �أم رئي�س
الوزراء .كما �أن م�س�ألة الأفق الزمني للحر�س الوطني الليبي مل تحُ َ ّل قط� .إذ كان من املفرت�ض
�أن يكون احلر�س بدي ًال م�ؤ ّقت ًا ملدة ثالث �سنوات ،و�أن يتح ّول �أع�ضا�ؤه �إىل قوة احتياط بعد بناء
اجلي�ش النظامي� .إال �أن �ضباط اجلي�ش النظامي �أبدوا ريب ًة �إزاء احلر�س الوطني كما فعلوا
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�إزاء قوة درع ليبيا قبله ،و�أعربوا عن خ�شيتهم من �أال تن�سحب هذه امليلي�شيا بعد �أن تكون قد
تر�سخت.
ّ
والواقع �أن بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا و�ضعت فكرة �إن�شاء حر�س وطني على �أجندة
حوار وطني ُمقرتَح يف منت�صف العام  ،2014ما �أثار ا�ستياء النا�شطني من ذوي امليول الليربالية،
والف�صائل ال�شرقية وف�صائل الزنتان ،والتكنوقراط وال�ضباط الأقدم 39.لكن احلوار تداعى مع
اندالع احلرب الأهلية .ويف �أوائل العام  ،2015م ّرر امل�ؤمتر الوطني العام يف طرابل�س قانون ًا
لإن�شاء احلر�س الوطني .هذا امل�ؤمتر ،الذي يزعم ال�سيطرة على اجلزء الغربي من البالد ولكن
اليحظى باعرتاف احلكومات الدوليةُ ،تهيمِ ن عليه ميلي�شيات «فجر ليبيا» ،وهي عبارة عن
حتالف م�ؤ ّلف من ف�صائل من م�صراتة ومن الأمازيغ ،وف�صائل ذات ميول �إ�سالمية.
�أظهرت مقابالت �أُجر َيت يف �أوائل العام � 2015أن فكرة احلر�س الوطني كانت التزال �إىل ح ّد
كبري نتاج امليلي�شيات امل�صراتية النافذة� ،أي �أنها قد الحتظى
حد كبري نتاج
كانت فكرة احلر�س الوطني التزال �إىل ّ
بدعم وا�سع النطاق ،وال�سيما من ف�صائل «عملية الكرامة»
ٍ
امليلي�شيات امل�صراتية النافذة� ،أي �أنها قد الحتظى
املتمركزة يف ال�شرق ،ومن �سلك ال�ضباط الأقدم .وقد �سبق
بدعم وا�سع النطاق.
ٍ
�أن برزت هياكل حر�س �شبه وطنية يف «فجر ليبيا» – و�أحد
الأمثلة الأ�سا�سية على ذلك هو «القوة الثالثة» امل�صراتية
مبعظمها ،التي يبلغ عديدها  15000عن�صر ،والتي ُن ِ�ش َرت يف جنوب البالد وو�سطها ،حيث
ا�صطدمت مع تنظيم الدولة الإ�سالمية يف �أوائل العام  .2015لكن يف هذه احلالة �أي�ض ًا ،ومع �أن
«القوة الثالثة» تجُ ِّند �أفراد امليلي�شيات للعمل باملداورة لع�شرة �أيام مقابل ع�شرين يوم عطلة� ،إال
40
متا�سك الكتائب والألوية الثورية اليزال موجود ًا يف �صفوفها.
�أن ُ

الدرو�س امل�ستفادة
من جتارب احلر�س الوطني الفا�شلة
�صحيح �أن املحللني و�صانعي ال�سيا�سات ير ّكزون عاد ًة على حاالت النجاح� ،إال �أن فهم جذور
ف�شل ال�سيا�سات مهم �أي�ض ًا لتح�سني النتائج امل�ستقبلية .فعلى املدى الطويل ،اليزال �شك ٌل ما �آخر
من احلر�س الوطني مي ّثل �أف�ضل �أمل ال�ستعادة اال�ستقرار يف ٍّ
كل من ليبيا والعراق.
يف ليبياُ ،ت َع ّد امليلي�شيات املُ�ش َّكلة مناطقي ًا ،والتي لها روابط ع�ضوية مع املجتمعات املحلية
والقبائل ،حقيق ًة المف ّر منها .فهذه امليلي�شيات ُمدمجَ ٌة يف ن�سيج االقت�صادات املحلية يف العديد
من البلدات واملناطق ،وهي ت�ؤ ّمن قدر ًا من احلماية للمجتمعات املحلية .يف الوقت نف�سه ،التزال
اخلطط لإن�شاء جي�ش وطني نظامي حرب ًا على الورق 41.ويف هذا ال�سيناريو ،قد يكون ال�سبيل
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الوحيد �إىل الأمام هو �إيجاد و�سائل لدمج القوات املتحاربة القائمة َّ
واملنظمة حملي ًا يف هيكلية
�شرف عليها ال�سلطات املُنت ََخبة.
قياد ٍة وطني ٍة ُت ِ
على نحو مماثل ،و�إن بدت �آفاق احلر�س الوطني العراقي �ضئيل ًة يف منت�صف العام  ،2015قد
َ
الوحيد لإحراز تق ّدم يف العراق� .صحيح �أن عنا�صر امليلي�شيات
ال�سبيل
يكون منوذج ما م�شابه
َ
ال�شيعية كان لها دور يف �إخراج قوات تنظيم الدولة الإ�سالمية من املحافظات ال�شمالية� ،إال �أن
قدرتها على احلفاظ على قواتها وال�سيطرة على تلك املناطق لي�ست م�ؤ ّكد ًة البتة .فقوات احل�شد
ال�شعبي تبقى ب�شكل �أ�سا�سي قو ًة غري ر�سمية من املتط ّوعني تعمل بدوام جزئي ،ولي�ست جي�ش ًا
حمرتف ًا .ومقاتلو هذه القوة يحاربون بعيد ًا عن ديارهم ،فيما يحظون يف �أف�ضل الأحوال بدعم
لوج�ستي وتقني حمدود .ولذا� ،سيكون على احلكومة العراقية �أن جتد �شركاء حمليني بهدف
احلفاظ على ال�سالم واال�ستقرار �ضمن املعقل ال�س ّني� ،إال �إذا �أ�صبحت قوات احل�شد ال�شعبي
ب�شكل من الأ�شكال جي�ش احتالل كام ًال يف املناطق ال�س ّنية.
ٍ
ُتظهِ ر املحاوالت الفا�شلة لإن�شاء قوات حر�س وطني بع�ض ًا من التحديات الأمنية الأو�سع التي
تواجه ال ليبيا والعراق وح�سب ،بل �أي�ض ًا الدول كافة يف العامل العربي حيث م�ستقبل الأنظمة
ال�سيا�سية غام�ض.
�أو ًال� ،ضمن اجلي�ش نف�سه ،غالب ًا ماينظر ال�ضباط املحرتفون �إىل احلر�س الوطني ،يف �أف�ضل
الأحوال ،على �أنه متط ّفل ها ٍو – ويف �أ�سوء الأحوال ،على �أنه مناف�س مبا�شر على ال�سلطة
والتمويل والنفوذ .وهذه امل�شاكل تتفاقم عندما ُيعتبرَ �أع�ضاء احلر�س الوطني املحت َملون �أنهم
حاربوا �ضد الدولة يف مرحلة ما.
ثاني ًا� ،إن ت�أ�سي�س امليلي�شيات وحظرها ميكن �أن يزعزعا موازين القوى �ضمن الدولة الأكرب
حجم ًا .فحاملا ُيعتبرَ �أن ف�صي ًال ما «ميتلك» جمموعة م�سلحةُ ،يحت َمل �أن ت�سعى ف�صائل �أخرى
�إىل الأمر نف�سه كو�سيلة ملواجهة �أي خطر حمتمل.
ثالث ًا ،ميكن للميلي�شيات عموم ًا وقوات احلر�س الوطني خ�صو�ص ًا �أن تع ّقد االرتباطات الثنائية
الدولية .فالدول اخلارجية غالب ًا ماتعترب امليلي�شيات دمى �أو وكالء يف �سعيها �إىل ّ
التدخل يف
�ش�ؤون جريانها الداخلية .وقد تفتقر الدول الدميقراطية اخلا�ضعة �إىل الإ�شراف الت�شريعي
لأن�شطة امل�ساعدة الأمنية ،مثل الواليات املتحدة� ،إىل ال�سلطة القانونية والبريوقراطية لالنخراط
واالرتباط مع امليلي�شيات �شبه الر�سمية ،على عك�س اجلي�ش الر�سمي.
ينبغي �أال ُت�ص َّمم املبادرات امل�ستقبلية لإن�شاء حر�س وطني،
جتلة يجب �أن ُي َ
نظر �إىل عملية �إن�شاء قوات حر�س وطني
كما ح�صل يف ليبيا والعراق ،ك�سل�سل ٍة من التدابري املر َ
وق�صرية الأمد الآيلة �إىل معاجلة االحتياجات التكتيكية على �أنها عن�صر من اجلهود الأ�شمل املبذولة لإ�صالح
نظر ،عو�ض ًا عن ذلك� ،إىل قطاع الأمن ،وت�سريح املقاتلني غري احلكوميني
املحددة واملبا�شرة .يجب �أن ُي َ
عملية �إن�شاء قوات حر�س وطني على �أنها عن�صر من اجلهود وجتريدهم من ال�سالح و�إعادة دجمهم.
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الأ�شمل املبذولة لإ�صالح قطاع الأمن ،وت�سريح املقاتلني غري احلكوميني وجتريدهم من ال�سالح
و�إعادة دجمهم .ويجب �أن يتم التجنيد يف احلر�س الوطني على امل�ستوى الفردي – ال على
م�ستوى الوحدات – بغية منع �أع�ضاء امليلي�شيات من جم ّرد ارتداء البزات احلكومية ،فيما هم
ومتا�سكهم ب�صفتهم جهات فاعلة غري دُولتية .كما يتعينّ توفري
ُيبقون على والءاتهم ال�سابقة
ُ
الفر�ص لعنا�صر امليلي�شيات لتنتقل �إىل العمل املدين �أو القطاع اخلا�ص �أو لتح�صل على مزيد
من التعليم.
ف�ض ًال عن ذلك ،ينبغي �أن يرتافق �إن�شا ُء احلر�س الوطني مع اجلهود املبذولة �ضمن �صفوف
اجلي�ش والآيلة �إىل مراجعة �سال�سل القيادة التي تربط احلر�س واجليو�ش النظامية وخمتلف
هيئات ال�شرطة والأمن الأخرى ،حتت �إ�شراف مدين ويف �إطار املهمة العامة جلهاز الأمن كك ّل
وم�س�ؤولياته .وميكن �أن تبد�أ هذه اجلهود ب�إجراءات وتوجيهات ر�سمية� ،إال �أنه يجب تو�سيعها
َ
مرياث
لت�شمل تغيري العادات وثقافات انعدام الثقة املتج ّذرة بني اجلي�ش واملدنيني ،والتي ُت َع ّد
عقود من احلكم ال�سلطوي.
ٍ
كذلك البد لأي مبادرة متع ّلقة باحلر�س الوطني �أن ترتافق مع مفاو�ضات تهدف �إىل اتفاق
والتو�صل �إىل ت�سويات .وجناح احلر�س الوطني اليعتمد،
�سيا�سي �شامل يت�ض ّمن تقا�سم ال�سلطة
ّ
يف نهاية املطاف ،على فعاليته التكتيكية على املدى الق�صري وح�سب ،بل �أي�ض ًا على درجة الت�أييد
�شجع من خالل تعزيز الدمج والتبادل .كما ميكن �أن ت�ساعد التعديالت
املحلي ،الذي ميكن �أن ُي َّ
الد�ستورية يف توطيد العالقة املتبادلة وتعزيز الثقة بني حكومة مركزية وقوات ميلي�شيا دون
وطنية .ونظر ًا �إىل الروابط املناطقية ملعظم امليلي�شيات ،ت�ؤ ّدي قوات احلر�س الوطني دور ًا
�أ�سا�سي ًا يف �أي خطوة نحو الفدرالية ونقل ال�سلطة .لكن يف نهاية املطاف ،هذه التدابري القانونية
والد�ستورية يجب �أن ترتافق مع خطوات غري ر�سمية ت�ضمن والء مقاتلي امليلي�شيات للدولة
والتزام احلكومة املركزية باال�ستقاللية املحلية.
بعدد من الطرق .الطريقة الأكرث
�أما احلكومات الغربية فيمكن �أن ت�ساهم يف هذه التدابري ٍ
و�ضوح ًا هي من خالل برامج التدريب والتجهيز .فالواليات املتحدة ا�ستندت �إىل ح ّد بعيد �إىل
خربتها اخلا�صة يف دمج احلر�س الوطني �ضمن جي�شها النظامي كنموذج لإن�شاء قوات حر�س
وطنية �أخرى .لكن بلدان ًا �أخرى متتلك هيكليات �أخرى لقوات ميلي�شيات بدوام جزئي ،قد ت�ش ّكل
�أمثل ًة �أف�ضل حتتذي بها الدول العربية .ونظر ًا �إىل ال�صالت الأو�سع القائمة بني قوات احلر�س
الوطني وبني �إ�صالح قطاع الأمن واالنفتاح ال�سيا�سي ،يجب �أن تحُ َّدد � ُّأي م�ساعدة ُتقدِّ مها جهات
خارجية حلر�س وطني حتديد ًا دقيق ًا لتفادي قلب املوازين يف املفاو�ضات الدقيقة بني �أ�صحاب
ال�سلطة املناطقيني واحلكومة املركزية.
ميكن للقوى الغربية �أن ت�ساعد �أي�ض ًا على متتني مكانة قوات احلر�س الوطني من خالل العمل
على تخفيف التهديدات الأمنية الإقليمية وكبحها .ومبا �أن العديد من احلكومات ُيبدي قلقه �إزاء
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�ستخدم لزعزعة الدولة
احتمال �أن تتح ّول قوات احلر�س الوطني �إىل وكالء للقوى الأجنبية و ُت َ
داخلي ًا ،ف�إن �إيجاد و�سائل لتخفيف هذه التهديدات اخلارجية ميكن �أن ي�ساهم يف جعل احلر�س
الوطني م�ست�ساغ ًا �أكرث.
الواقع �أن قوات احلر�س الوطني هي م�ؤ�س�سات �سيا�سية ولي�ست جم ّرد �أدوات ع�سكرية .فهذه
القوات ميكن �أن يكون لها عواقب بعيدة املدى على اال�ستقرار والتما�سك ال�سيا�س َّيني .وهي لي�ست
دول ف ّعالة ،لكنها ميكن �أن ت�ؤ ّدي دور ًا مهم ًا يف معاجلة املخاوف
ترياق ًا للتح ّدي اخلا�ص ببناء ٍ
الأمنية وامل�ضي قدم ًا نحو تقا�سم لل�سلطة �أكرث فعالية.
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مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

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.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل
املقارن الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع
يف العامل العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
الرئي�سة ال�شاملة ،يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي
لل�شرق الأو�سط ،حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم
عميق و�آراء واردة من املنطقة .ويتو ّفر برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة
خا�صة يف جمال الإ�صالح ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف
جميع �أنحاء املنطقة.
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