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اجلماعات الشيعية املسلحة يف الشرق االوسط
و تأثريها على النظم السياسية العراق منوذجاً
م.م.کاردو کریم رشید

م.م.طارق كاكەرهش محی الدین

كلية القانون والسياسة  /جامعة ا التنمية البشرية
املقدمة
معظم اآلراء السياسة تقول أن السبب الرئيس لظهور املليشيات يف العراق ،هو نظام احلكم فيه ،الذي أعتمدعلى الطائفيةة يف
بناء مؤسسات الدولة ،والتكتل السياسي ،وإسترياد األعراق املختلفة ودجمها بالشعب ،وتالحظ مثل هةذ السياسةة تارخييةاً يف نظةام
احلكم اإلسالمي ،اذ أستقدم األعراق املختلفة للحكم كاألتراك ،وكذلك جميء املماليك يف حكم الدولةة العباسةية يف الع ةر الثةاني
والثالث ،وأصبحت امليليشيات مسة من مسات الدولة العراقية احلديثة سواء خالل عقود اهليمنة الربيطانية ،أوخالل احلكم امللكةي ،أو
عرب عقود اإلستقالل الون ي وإعالن احلكم اجلمهوري بعد ثورة  41متوز  ،4591وإىل يومنا هذا يف ظل اإلحتالل األمريكي .
ان اخللفية التارخيية ألنشاء الدولة العراقية تعود اىل نهاية احلرب العاملية االوىل حيث قام الربيطانيون بإنشاء إدارة استعمارية يف
العراق على منط اإلدارة يف اهلند ،ووعد بتنظيم اإلدارة لكن على شكل يؤمن مقتضيات الدولة اإلستعمارية ،وحتقيق السلم لألهلةي،
والسالم جل ميع املواننني ،وتوفري نوعا من الرخاء االقت ادي ،وكذلك تنشيط النشاط التجاري مع أوروبا ،ولكن بعد إنةدال ثةورة
العشرين ،والوقوف بوجه اإلحتالل من قِبل الثوار ،أجتهت احلكومة الربيطانية بوضع العراق حتت اإلنتداب الربيطاني مبوجب قرار من
جملس احللفاء ،ومن ثم ،وبفرتة ق رية أدركت احلكومة بأن احلكم املباشر يف العراق مل جتدي نفعاً ،ال سيما بعد تعرضةها إىل خسةائر
مادية وبشرية ،لذلك أجتهت أنظار إىل تشكيل أول حكومة عراقية يف \72تشرين االول \  4571واليت ضمت مثانية وزارات ،من
ضمنها وزارة الدفا اليت مت تشكيلها يف  6كانون الثاني من العام نفسه ،وحينذاك شُكلت الوزارة تقريبةاً مةن عيةع ف ةات الشةعب
بطوائفه وأديانه وأعراقه املختلفة " علماً بأن هناك كتابات أخرى تقول بأن أول لواء قد شكل كان من السنة عرباً وكرداً ومن بعض
املنحدرين من األصول الرتكية ،رغم أن اللواء محل أسم ة موسى الكاظم ة لرمبا كان من أجل ذر الرماد يف العيون"  ،وعملت هةذ
الوزارة بادئ ذي بدء بشكل مؤسساتي لفرتة ق رية ،لبضعة عقود ،وبعدها حتولت إىل سيطرة نائفة واحدة على مقاليةد السةلطة يف
املؤسسة ،السيما بعد سيطرة الضباط القوميون العرب على مفاصل املؤسسة العسكرية " عاعة صالح الدين ال باغ " حيةث يةذكر
حممود الدرة ،وهو ضابط عسكري حمسوب على اجلناح القومي العربي يف كتابةه ة احلةرب العراقيةة الربيطانيةة ة ثةورة مةايس عةام
 4514ةة  :بأن الضباط القوميون العرب يف اجليش العراقي مل يسمحوا بتولي غري العةرب أي مف ةل مهةم مةن مفاصةل املؤسسةة
العسكرية ،و وزعوا تلك املهام على العرب الذين جتري يف عروقهم الدماء العربية النقية ة نبعاً حسب إعتقادهم " وبالرغم من ذلك
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جندت عيع نوائف الشعب يف املؤسسة العسكرية العراقية حلني إحتالل اجلةيش االمريكةي للعةراق عةام  ، 7112وحةل اجلةيش
العراقي من قبل احلاكم املدني بول برمير ،ومن ثم مت إعادة هيكلية اجليش مرة أخرى بعد إق اء بعض كبةار العسةكريني مةن النظةام
السابق ،وتزامنًا مع إعادة بناء اجليش تشكلت بعض امليليشيات الشيعية مثل ميليشيا بةدر الةيت كانةت أساسةًا قةوة عسةكرية تابعةة
للمجلس األعلى اإلسالمي ،أبان نضاهلا ضمن صفوف املعارضة العراقية ضد نظام حكم صدام حسني ،وع ائب أهل احلق ،وسةرايا
السالم .....واخل.
أهمية الدراسة:
تربز أهمية دراسة موضو اجلماعات وامليليشيات الشيعية املسلحة يف الشرق االوسط ،ومدى تأثريها على النظم السياسية،
ال سيما على النظام السياسي العراقي ،إلعتبارات عدة ،ويف مقدمتها ما ياتي-:
 .4نبيعة تكوين امليليشيات وبنيتها ،ومدى تأثريها على املؤسسات األخرى داخل الدولة.
 .7نبيعة التحوالت اليت شهدتها هياكل املؤسسات العسكرية ،وخاصة املؤسسة العسكرية العراقية وحماوالت ضم
امليليشيات اىل هذ املؤسسة.
 .2تهتم الدراسة مبا حتققه امليليشيات بعد إضفاء نابع الشرعية القانونية هلا من خالل ت ويت الربملان العراقي
ل احلها ،وخت يص ميزانية هلا.
إشكالية الدراسة-:
إن تكةةوين امليليشةةيات وتسةةليحها وخت ةةيص ميزانيةةة هلةةا ،وحماولةةة ضةةمها اىل املؤسسةةة العسةةكرية ،واملؤسسةةات األمنيةةة
االخرى،فضال عن اإلنار القانوني الذي سبغ عليها من خالل الربملان العراقي،والذي أثار ردود أفعال قوية من األحزاب والطوائف
العراقية األخرى ،السيما الطائفة السنية ،وإن اإلشكالية تكمن فيالتساؤالت االتية .
ما املق ود باملليشيات املسلحة؟
كيف وملاذا تشكلت هذ املليشيات؟
ما مرجعية هذ املليشيات والية عملها
هل ست ندمج هذ امليليشيات فعلياً باملؤسسة العسكرية ؟ أم تبقى مؤسسة مستقلة وموازية للمؤسسة العسكرية؟
هل متارس هذ املليشيات تاثريا على النظام السياسي يف العراق؟
ما مستقبل هذ املليشيات ؟
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فرضية البحث-:
لالجابة على اشكالية الدراسة فانها تنطلق من فرضية مفادها"ان تكوين امليلشيات الشيعية يف العراق ،وحماولة ضمها إىل
املؤسسة العسكرية أو بقائها كقوة موازية للجيش ،ستكون عامالً معوقا لإلستقرار واألمن واألمان فضال عن ان هذ التشكيالت قد
تؤدي إىل الفوضى واضطراب عمل املؤسسة العسكرية العراقية
منهجية الدراسة:
ولغرض اثبات قرضية الدراسة البد من اتبا منهج علمي واضح  ،قد يبدو من ال عوبة مبكان ،إعتماد منهج واحد تقوم
عليه الدراسة لتغطية وحتليل كافة أبعاد هذ الظاهرة ...أي تكوين وحدات من امليليشيا وحماوالت ضمها للمؤسسة العسكرية ،وباقي
املؤسسات األمنية  ..لذا مت اإلعتماد على مناهج عدة ،لعل يف مقدمتها املةنهج التةأرخيي ،السةيما يف جوانةب الةيت تتعلةق بنشةوء
امليليشيات  ،فضال عن املنهج الوصفي التحليلي الذي ويقوم على وصف وتعريف والعوامل اليت أدت إىل إنشائها ،لي ار فيمةا بعةد
إىل حتليلها وإاجاد التفسريات هلا ،كما أعتمدت الدراسة يف بعض جوانبها على املنهج املقارن يف بيان أوجه الشبه واإلختالف هليكليةة
ميليشيا حزب اهلل اللبناني ،وامليليشيات املشكلة يف العراق مع مقارنتها مبيليشيات الباسيج اإليراني؟
تقسيمات الدراسة
من اجل الوصول اىل هدف الدراسة فقةد مت تقسةيمها علةى املباحةث االتيةة :املبحةث األول التعرفوقةد تنةاول تعريةف
اجلماعات املسلحة وهيكلية وبنيان امليليشيات الشيعية واجلماعات املسةلحة وأسةباب نشةوئها يف الشةرق االوسةط ،.بينمةا تنةاول
املبحث الثاني تأثري هذ اجلماعات املسلحة على النظام السياسي العراقي واملؤسسة العسكرية.
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املبحث األول :اجلماعات املسلحة يف الشرق األوسط
تتشكل امليلشيات ،أو اجلماعات املسلحة من املدنيني،ويتم تسليحها بعيداً عن اجليش والشرنة ،ويف بعض األحيةان يقةالعنهم
بأنهم عبارة عن جماميع مسلحة منظمة ،متدربة ،مدعومة وموجهة تعبوياً لتحقيق م احل حزبية معينة ،ويف أحيان أخةرى يةتم تشةكيل
هذ اجلماعات كقوة عسكرية ضاربة تهيمن عليها توجهات رجال الدين ومبا خيدم نموحاتهم يف القضايا الداخلية واخلارجية(.)4
اهلدف األساسي من هذ امليليشيات هو حتويل أبناء األمة أو الشعب كقوة ميليشةياوية متدربةة ومتمرسةة كةذرا عسةكري
ملنظمات وأحزاب سياسية ،أو كأدوات مسلحة لتنفيذ أهداف سياسية حمددة ،وكةذلك اجةري توظيفهةا يف ال ةرا التنافسةي علةى
السلطة ،ويف الت فيات اجلسدية ،واملمارسات الطائفية لفرض أجنداتها ...ويف بعض األوقات ت بح هذ اجلماعات قةوة عسةكرية
موازية للمؤسسة العسكرية.
يف الشرق األوسط هناك عاعات مسلحة منتشرة ال سيما يف الكثري من الدول العربية ،والبعض من هذ اجلماعات تعتربعامل
وأداة أساسي لتحقيق مآرب سياسية يف هذ الدول ..وهلذا سوف حنةاول مةن خةالل املطلةب األول إلقةاء الضةوء علةى التعةاريف
للجماعات املسلحة ،ونبني أسباب نشوئها وكذلك النظريات اخلاصة بها ..ويف املطلب الثاني نلقي الضوء على بروز تلك اجلماعات
املسلحة وخاصة الشيعية منها.
املطلب االول  :تعريف اجلماعات املسلحة والنظريات حول تكوين اجلماعات املسلحة.
اجلماعات املسلحة (امليليشيات):تتألف من جماميع مسةلحة ،منظمةة ،مدربةة ،مدعومةة ،وموجهةة لتنفيةذ م ةاحل شخ ةية
وحزبية،ومتتلك هيكلية خاصة بها.
وتعرف أيضا بأن امليليشيا جناح عسكري لطائفة سياسية أو دينية تقحم نفسها يف صراعات ل احل نائفتها السياسية او الدينية
أيا كان دافعها أو هدفها.
وميكن أن حتمل كلمة املليشيا معنى اإلصطالح الذي يطلق على جنود منظمني منالذين ليست اجلندية مهنتهم ،وال مسةتدميي
الوجود ،أي حالة مؤقتة لظرف نارئ كما هو احلال يف التعريف التالي ،امليليشيا  :م طلح سياسي عسكري يُعِرِّف قةوة حمليةة غةري
متفرغة للعمل العسكري بشكل تام وإمنا تٌكمل أداء اجليش النظامي أو حتل مكانه يف حاالت الطوارئ ،وتتشكل املليشيات غالباً مةن
عناصر لديهااخلربة ال عسكرية ،وتنشط املليشيات أثناء األزمات الشديدة لتعزز موقف أحد الطرفني املتنازعني وليس لرفةع املظلمةة أو
ن رة نرف معني،واألولوية يف أجندة وأهداف عناصر املليشيات مادية متاما ،فاإلقتتال عند املليشيات سبيل للعيش وكسةب الةرزق،
أما حالة السلم معنا املوت احلقيقي للمليشيات ،وهذا ما يدفعها خللق األزمات وإشعال بعض املواقف للكسب املادي وضمان البقاء
يف أماكن تواجدها.

_____________________________________________________________________________________________

 -1نفني عبد املنعم مسعد ،صنع القرار يف ايران والعالقات العربية-االيرانية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،1001 ،ص. 131
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ويف جانب آخر ،ممكن أن تظهر امليليشيات يف حالة احلرب وب فة حمارب عندما تهاجم دولة عدوة ،سةيادة دولةة أخةرى
...وهذ ال فة مت أدخاهلا من مؤمتري الهاي عندما أصرت الدول ال غرية على وجوب اإلعرتاف بهذا احلق للمناضةلني عنةد تقةنني
القواعد العرفية اخلاصة مبعاملة أسرى احلرب .وجنحت يف حتديد حقوق األسرى يف النظام امللحق باإلتفاقية الرابعة .وبةذلك ح ةلت
الدول ال غرى أو األضعف ،باسم القومية ،على توسيع مفهوم املناضةلني واإلسةتفادة مةن القةوانني واحلقةوق والواجبةات اخلاصةة
باحلرب .وهذ االستفادة تشمل حق املعاملة كأسري حرب يف حالة وقو املناضلني يف األسر .ونتج من املادة االوىل من النظام امللحق
باإلتفاقية ان قوانني احلرب وحقوقها وواجباتها التطبق على اجليش فقط ،بل تطبق كذلك على أفراد امليليشيا أيضا ،واملتطوعني الذين
تتوافر فيهم الشروط التالية(-:)4
.4

اجب ان يكون على رأس اجملموعات املسلحة (امليليشيات) مسؤول او قائد.

.7

أن حيمل هذ اجملموعات عالمة مميزة أو شارة ثابتة وواضحة متيزهم عن بعد.

.2

وكذلك اجب أن حيملوا األسلحة علناً و بوضوح.

.1

واألهم يف ذلك ان يتقيدوا يف عملياتهم بقوانني احلرب وأعرافها.

بالرغم من ذلك وبع د فرتة ،خاصة بعد أن نرأت على العمليات العسكرية والعالقات الدولية تغريات حتًمت التوسةع يف
مفهوم املناضل واملكافح .وهلذا أضيفت املادة الثانية إىل نظام الهاي .والغرض األساسي منه مساعدة الةدول الةيت تتعةرض إلجتيةاح
سريع ،واملادة الثانية تضفي صفة الشرعية على كل مناضل غري نظامي ،أي عندما يهب الشعب يف وجه العدو ،عنةد عجةز القةوات
النظامية واملتطوعة عن صد ومنع زحفه(.)7
النظريات لتكوين اجلماعات املسلحة:
.4

النظرية التقليدية من منظور عامل االجتما االملاني ماكس فيرب:

يقول ماكس فيرب تتكون الدولة من اجلماعة البشرية اليت حتتكر بنجاح اإلستخدام الشرعي للقوة( ،)2وعلى هذا األساس تتبنى
الدول ذات السيادة من خالل حكوماتها مكافحة اإلرهاب ،ومن خالل هذ املقولة لالملاني واليت يق ةد بهةا ان الدولةة هةي اجلهةة
الوحيدة والشرعية الستخدام وسائل العنف لفرض األمن داخل أراضيها ومحاية خارجيتها ،وعند عدم قيام الدولة مبسةؤلياتها األمنيةة
سوفتشةعةر هذ الةةةدول بةعةدم األمةةةان مةن نةوعةيةة الةتةهةديةةدات واملخةانر الةيت تواجههةا سةةواء داخليةا أو خةارجةيةةا،
والةتةي نةةادرا مةا تكون منف لة عةن بعضها البعض .والتهديد العسكري أواإلقت ادي القادم من البي ةة اخلارجيةة ،الةذي ميارسةه
_____________________________________________________________________________________________

 -1د.حممد اجملذوب ود.طارق اجملذوب ،القانون الدويل االنساين ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،1002 ،ص.37-33
 -1حممد اجلذوب وطارق اجملذوب ،مصدر سبق ذكره ،ص.31

3- LaiaBalcells (2012). "Book Review. Of Ariel Ahram : proxy warrior: The rise and fall of statesponsored militias" Journal of Democracy and security, 2012m p406-407,
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الفاعلون الدولةيةون هةو فقط مة ةدر التهديد الةةذي يةواجةه الةةدول ،واملخانر اليت تنبثق من البي ة الداخلية ،ناعةة عةن فشةل
اإلدارة السياسيةوغياب التوافق الون ي ،والذي سوف يؤدي اىل عدم اإلستقرار السياسي يف البالد ،وعند ضعف املؤسسات وخاصة
املؤسسة األم نية ألي سبب كان سوف تقوم احلكومة بتسليح جمموعات أخرى خارجة عن أنار املؤسسة بهدف الةدفا عةن الدولةة
واملقاومة ،ومن األمثلة على ذلك حزب اهلل اللبناني الذي يطلق على نفسه املقاومة بتربير الدفا عن الونن ومقاومة احملتل ،وهةو يف
أنار احلقيقي ميليشيا قوية مدعومة من اخلارج وتعمل بشكل موازي للمؤسسة العسكرية(.)4
النظريات احلديثة

.7

من منظور ستيفان ولف( : )7إن ال راعات العرقية يف البلدان قد تؤدي اىل ظهور اجلماعات املسلحة (امليليشيا) ،وذلك التبا
السلطات الداخلية للدولة سياسات مذهبية ،واليت متارسها نائفة واحدة على حساب الطوائف األخرى مما يؤدي إىل إتسا الفجةوة
بني أبناء الشعب وإستغالل حقوق اآلخرين ،وخري مثال على ذلك ال را املذهيب بني السةنة والشةيعة يف منطقةة الشةرق األوسةط
وخاصة (العراق ،اليمن ،سوريا ،لبنان) ،ال سيما بعد ظهور اخلالفات املذهبية واملنافسة بني الطرفني للسيطرة األقليمية،وخاصة عقب
الثورة اإلسالمية يف إيران عام .)2(4525و عندما عاد آية اهلل اخلمي ي من منفا ليقود اجلمهورية اإلسالمية أستنادا إىل الدستور الذي
منحه سلطات سياسية ودينيةواسعة يف من ب والية الفقيه( .)1والذي أعطي لولي الفقيه أنار الدي ي واملذهيب الذي اجعله قادرا علةى
مد نفوذ وسلطانه على املسلمني كافة بإعتبار نائب اإلمام الغائب( .)9وحسب هذا املنهج حتةرك النظةام اإليرانةي لةدعم الشةيعة يف
البلدان اجملاورة ويف اخلليج العربي ليمتد نفوذ وسلطانه اىل الدول اجملاورة ومساعدة الطائفةة الشةيعية يف البلةدان اجملةاورة لتكةوين
عاعات مسلحة.
.2

نظرية أمن النظام – راجاد جاكسن(:)6

تركز هذ النظرية على عيع املآزق اليت ت يب الدول النامية يف العامل الثالث  ..وهلذ الدول ال فات التالية:
.4

وجود مؤسسات ضعيفة وغري قادرة على إستباب األمن .

.7

عدم وجود القدرة القسرية إلستباب األمن والسلم يف الدولة.

.2

إنعدام التماسك الون ي بني ف ات الشعب.

_____________________________________________________________________________________________

 -1خالد صاغية ،احتكار الدولة للعنف ،مقال منشور يف جريدة السفرين،1002\3\11
2- Stefan wolff (2006). "Ethnic conflict- A Global perceive".Oxford University Press. P: 58-89
 -3ال.يب.اليونستون ،الثورة االيرانية-انتصار ام ماساة من كتاب االمن يف اخلليج الفارسي ،ترمجة مركز البحوث واملعلومات ،العدد ،1297 ،11ص.712
 -7اية اهلل اخلميين ،احلكومة االسالمية ،دار الطليعة ،بريوت ،1232 ،ص.19
 -1د.عرفان عبد احلميد ،نظرية والية الفقيه ،دار عمار ،عمان ،1292،ص.72
6-Alan Collins, contemporary security studies, oxford university press, 2013,p168
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حسب هذ النظرية ان أكثرية الدول النامية فيها ال فات املذكورة أعال  ،وهلذ الدول مشاكل أمنية والسبب الرئيسي هلذ
املشاكل هي ضعف اإلدارةالداخلية ،وليستمشاكل اقليمية ودولية أو خارجة عن احلدود ،يقول جاكسةن أن الدولةة نفسةها ولةيس
غريها هي وحدها الةقةادرة عةلةى حةمةايةة م احلها وقيمها مةن الةتةهةديةدات الةتةي تةواجةهةهةا ،سةةواء بةطةرق دفةاعةيةةة أو
هجومية ،وعندما تفقد الدولة السيطرة وإستباب األمن يف الداخل تتوجه السةلطات احلاكمةة إىل حةل األزمةات الداخليةة بتشةكيل
قواجتانبية غري املؤسسية مثل اجلماعات املسلحة إلستخدامها بوجه النزعات القوميةة او املذهبيةة ...اخل  ،وكةل ذلةك للحفةاظ علةى
النظام ،وتسمى هذ النظرية بنظرية أمن النظام ( .)4()Regime securityومن خالل هذا التوضيح ان الكاتب يريد أن يقول بأن
هنالك نوعني من القوة يف هذ الدول وهما:
.4

قوة مستبدة إلحكام السيطرة على عيع أركان الدولة ومن خالله تنشأ امليليشيات.

.7

قوة البنية التحتية املؤسسية الداعمة للسلطة ويساند الشعب.

املطلب الثاني :بروز اجلماعات املسلحة الشيعية
بعد وصول حزب البعث اىل السلطة يف العراق عام  ،4561بدأ مبضايقات القوى والشخ يات السياسية املعارضة للسةلطة
السياسية يف العراق .ومن ثم تطورت فيما بعد إىل محلة من االعتقاالت واإلعدامات والت فيات اجلسدية،األمر الذي أضةطر العديةد
مةةةن تلةةةك الشخ ةةةيات إىل مغةةةادرة العةةةراق()7والتوجةةةه إىل املنفةةةى ومنهةةةا إيةةةران ،وهنالةةةك مت تأسةةةيس أول اجلماعةةةات
املسلحة(امليليشا)عام 4512حتت إسم فيلق البدرومت اإلستعانة بهم يف إستجواب األسرى العةراقيني وكةذلك إشةرتاكهم يف احلةرب
العراقية اإليرانية آنذاك  ...كما أن هناك العديد من اجلماعات املسلحة موزعة يف دول الشرق األوسط ومدعومة من قبل اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،نذكر منها ميليشيا حزب اهلل يف لبنان واحلوثيون يف اليمن ودعم العناصر الشةيعية املسةلحة يف البحةرين بذريعةة
محاي ة املستضعفني ونشر الفكر الشيعي ألن ذلك يلزم الولي الفقيه أن يقوم بدور احملوري يف ن رة املسلميني كافة(.)2
وبعد سقوط النظام السابق وإحتالل العراق يف  7112ظهرت العديد من امليليشيا بدعوى أنها تكونت ضد االحتالل ،كمةا
يقول الكاتب والباحث السياسي العراقي الدكتور لقاء مكي إن هذ املليشيات املسلحة الشيعية مل تنشأ يف العراق ،بل نشأت خارجه
وحتديدا يف إيران وأصبح هلا وجود راسخ بعد اإلحتالل ،ويف حينها إتهمت بارتكات عمليات القتل والتعذيب وتةدمري املمتلكةات يف
العراق وخاصة يف بغداد ودياىل ،وبعد وصوهلم إىل السلطة (األحزاب الشيعية)تكاثر أعداد امليليشيات يف العراق وبدعم من األحزاب
اإلسالمية الشيعية عملت حتت واجهات خمتلفة ،لكنها ظلت غري بعيدة عن معرفة السلطات السياسية واألمنية ومتداخلة معها ،حتةى
مت تأسيس احلشد الشعيب يف صيف  7141بناء على فتوى " اجلهاد الكفائي " املرجع الشيعي السيد علي السيستاني ملواجهةة تنظةيم
_____________________________________________________________________________________________
1- Ibid. P: 161-175

 -1مشران ألعجلي  ،اخلريطة السياسية للمعارضة العراقية ،دار احلكمة ،لندن ،1000 ،ص. 117
-3عادل علي عبداهلل ،حمركات السياسة االيرانية يف منطقة اخلليج العريب ،دار املدارك للنشر ،االمارات ، 1010 ،ص.10
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الدولة اإلسالمية  ،بعد وصول تنظيم الدولة االسالمية (داعش) اىل مشارف بغداد(.)4حيث أصبحت هذ اجلماعةات املسةلحة تةدافع
عن العراق والطائفة الشيعية من الظلم ودمار داعش اإلرهابي ،ومنذ ذلك الوقتازداد عدد اجلماعات املسلحة يف العراق إىل أكثر من
أربعني عاعة.ويف حزيران  ،7149صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن مليشيات احلشد الشعيب جزء من املنظومة األمنيةة
العراقية ،ورفض وصفها بالطائفية ،مؤكداً أن متويلها يأتي من احلكومة.وحتول احلشد الشعيب إىل مليشةيات نظاميةة ترعاهةا احلكومةة
العراقية وتدربها ،لكنها بقيت تنظيمات مسلحة منف لة لكل منها قياداته وهيكله التنظيمي اخلاص .ويف نهاية العام  7146مت إعتبار
امليليشيات بانها قوات شبه عسكرية نظامية ختضع آلمرية القائد العام للقوات املسلحة ووزارة الدفا ح راً ،وخاصة بعد نداء من
احلكومةاىل ممثلو الشعب يف الربملان بسن قانون احلشد الشعيب يف  7146\44\76إلضفاء اإلنار القانوني لف ائل احلشد الشعيب.
ويتألف احلشد الشعيب من املتطوعني الشيعة،ثم أنضمت اليه امليليشيات اليت كانت هلا ال والت واألعمال العسةكرية وشةبه
العسكرية منذ عام  7119ومؤلفة من حوالي  21ف يالً .ومن هذ الف ائل املوجودة يف العراق نذكر جمموعة منها:
منظمة بدر:مليشيا بدأت نشانها كجناح مسلح للمجلس األعلةى للثةورة اإلسةالمية يف العةراق ،الةذي أسسةه حممةد بةاقر
احلكيم يف إيران عام  4517وبإشراف نهران إبان احلرب مع العراق ،وشاركت يف احلرب إىل جانب القوات اإليرانية(.(7
يف البداية كان امسه فيلق بدر وكان مكلفا مبتابعة التحقيقات مع أسرى اجليش العراقي مع إيران.تشةري التقةديرات إىل أن
عدد أفراد قبل احتالل العراق عام  7112كان يرتاوح ما بني  41و 49ألفا ،ثةم مةا لبةث أن ارتفةع العةدد إىل مسةتويات تعةد
بعشرات اآلالف حتول الحقا إىل "منظمة بدر برئاسة وزير النقل السابق هادي العامري.
ع ائب أهل احلق :هذ احلركة املسلحة انشقت عن التيار ال دري يف العراق والذي تأسس بعد سقوط النظةام العراقةي(.)2
هذ احلركة تبنت عمليات مسلحة ضد القوات األمريكية واجليش العراقي ،وأعلنت والءها إليران بشكل رمسي .تتكةون مةن أربعةة
فرو عسكرية ،وتذكر بعض امل ادر أنها تتلقى دعما من فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني ،ومن حزب اهلل اللبناني.
سرايا السالم:األسم الذي أختار جيش املهدي لنفسه ،وهو اجلناح املسلح للتيار ال دري بزعامة السيد مقتدى ال در.شُكل
جيش املهدي يف يوليو/متوز عام  7112بعد إغتيال زعيم اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية حممد باقر احلكيم .وقد أستمد أمسه من
املهدي املنتظر االمام الثاني عشرعند الشيعة.وقد بلغت تقديرات عدد عناصر حنو عشرة آالف(.)1
خاض معارك ضد األمريكيني ،منها معركتان يف النجف والب رة سرعان ما خسرهما ليتم اإلتفاق مع األمريكيني على تسةليم
سالحه للجنة عراقية أمريكية مشرتكة عام .7111
_____________________________________________________________________________________________

 -1جريدة النهار ،هل تسقط بغداد بيد "داعشhttp://www.annahar.com/article/240423
 -1علي عبد األمري عالوي  ،احتالل العراق ربح احلرب وخسارة السالم  ،بريوت  ،1002،ص.123
 -3مشران ألعجلي  ،اخلريطة السياسية للمعارضة العراقية  ،دار احلكمة  ،لندن  ،1000 ،ص.117
-7حامد حممود،التيار الصدري،ما قبل السياسة،انرتنيتwww.islamonline.net
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ومع وقو تفجري اإلمامني العسكريني يف سامراء عام  ،7116عاد جةيش املهةدي للواجهةة ،وإتهةم بارتكةاب فظةائع ضةد
السكان من العرب السنة ال سيما يف بغداد.ويف يونيو/حزيران  ،7141استأنف جيش املهدي نشانه باسم "سرايا السةالم" ،مركةزاً
على محاية املراقد املقدسة.
كتائب حزب اهلل العراقي:تتألف من جماميع مسلحة بدأت نشانها داخل كتائب أبي الفضل العباس ،ثم اختذت نابعا مستقال
عام  .7141قادها واثق البطاط الذي كان ي ف "جيشه" بأنه امتداد حلزب اهلل اللبناني يف العراق.يعلن تنظةيم كتائةب حةزب اهلل
العراقي والئه التام ملرشد اجلمهورية اإلسالمية السيد علي خامن ي ،واجدد استعداد للحرب إىل جانب إيةران ،ويعةد عةدد عناصةر
املقاتلة بنحو أربعني ألفا.
لواء أبي الفضل العباس:حركة شيعية مسلحة ،برزت بعد مشاركتها يف احلرب بسوريا إىل جانب نظام بشاراألسد ،بدعوى
محاية املراقد املقدسة.وذكر تقرير ل حيفة كريستيان ساينس مونيتور األمريكية :أن هذااللواء جمموعة صغرية مدعومة من إيران كانت
تتكون من قناصة ومتخ

ني يف املتفجرات اليت توضع على جوانب الطرق .وقد شنت هجمات على القوات األمريكية يف العراق

بني عامي  7119و ،7111وأدجمت كتائب العباس يف كتائب حزب اهلل يف وقت الحق مما دعا الواليات املتحدة إىل اتهام حزب اهلل
بة"تدريب هذ اجملموعات اخلاصة يف العراق.
ويف عام  7112أشار األمني العام حلزب اهلل اللبناني السيد حسن ن ر اهلل إىل كتائب العبةاس باعتبارهةا كتائةب مقاومةة يف
العراق ،وأذا تلفزيون "املنار التابع حلزب اهلل عدة فيديوهات لعمليات هذ الكتائب يف العراق.ويعةد مقةاتلو مليشةيا أبةو الفضةل
العباس من أكثر املتورنني يف أحداث العراق والثورة السورية.
حزب ثاراهلل  :حزب شيعي صغري ,يتزعمه يوسف سناوي املوسوي ،ويعرف عنه إنه أقرب إىل امليليشيا منه إىل احلزب ،فشةل
يف االنتخابات األوىل والثانية ،وتعرض زعيم احلزب للمطاردة ,وهوعت مقراته أكثر من مرة ،وهةو متةورط بعمليةة تهريةب الةنفط
بالب رة ،حبسب تقرير جمموعة األزمات الدولية.
جند السماء :تعترب من إحدى احلركات املهدوية اليت ظهرت يف العراق بعةد اإلحةتالل ،تضةاربت بشةأنها املعلومةات ،كمةا
تضاربت يف إسم زعيمها احلقيقي ،لكن الغالب أنه ضياء عبد الزهرة الكرعاوي ،تشكك هذ احلركة بنزاهة املراجةع الشةيعية اآلن.
دخلوا مبواجهات مع القوات العراقية واألمريكية مبنطقة الزركة بالنجف.
حركة اجملاهدين:تأسست يف دمشق عام  4511بالتشاور مع الشيخ حممد مهدي اآلصةفي ،أسةهم يف تأسيسةها عبةد العزيةز
احلكيم ،ومن كوادرها املع روفة محزة الديوان وشكر البياتي وبيان جرب صوالغ وهمام محودي زوج ابنة حممةد بةاقر احلكةيم وجةالل
الدين ال غري ،ويعتقد أنها أحد انشقاقات حزب الدعوة.
وهنالك عاعات مسلحة اخرى يف العراق والدول العربية اجملاورة مثل حزب اهلل اللبناني ،ميليشيا احلوثيني وغريهم .
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املبحث الثاني :اجلماعات املسلحة الشيعية و تاثريها على النظم السياسية
يف هذا املبحث سوف نسلط الضوء على تأثري هذ اجلماعات على النظم السياسية يف الشرق األوسط  ،العراق منوذجا.
املطلب االول  :تأثري اجلماعات املسلحة الشيعية على النظم السياسية العراقية بعد 7112
حناول هنا أن نرى أهمية وتأثري هذ اجلماعات على إعادة التشكيل و تكوين الدولة العراقية،ومبا أننةا نأخةذ يف اإلعتبةار بةأن
الدولة العراقية جزئيا إنهارت بعد إحتالل املوصل وبعض املدن األخةرى مةن قبةل داعةش يف  7141وكةادت املؤسسةة العسةكرية
واألمنية واملؤسسات األخرى أن تنهار .وقدمت وصف الدولة العراقية بدولة ضعيفة وعدمية القوة ،وعدم إمكانيتها يف إستباب السةلم
واألمن ،لذا فوضت سلتطها الشرعية ألستخدام جمموعات مسلحة غري النظامية من أجل إنقاذ ما تبقي من احلكومةة يف بغةداد .علةى
غرار دولة السودان يف حماربتها املتمردين يف والية دارفور ،حي ث أسةتفادت احلكومةة السةودانية مةن ميليشةيات اجلنجاويةد خةالل
سنوات احلرب مابني  . )4(2004- 7112إناحلالة العراقية لتكوين اجلماعات املسلحة اليت أنلق عليها احلشةد الشةعيب،واليت تضةم
حوالي  69عاعة شيعية خمتلفةتكونت أكثريتها بعد فتوىاملرجع الشةيعي األعلةى السةيد علةي السيسةتاني ومقةر النجةف "اجلهةاد
الكفائي" ،للدفا عن الشيعة من اهلجمات الوحشية لداعش.
يذكر أن هناك أختالفات يف الرؤى والتطلعات هلذ اجملموعات املسلحة ،ويف الفكةر ،ومنةانق النفةوذ ،ونشةانهم ،وهيكلةة
مؤسساتهم وكذلك مرجعياتهماملختلفة.
يعترب احلشد الشعيب اليوم من املؤسسات األمنية القوية واملهمةيف العةراق ،ال سةيما بعةد ت ةويت الربملةان العراقةي ل ةاحلها
وإختاذها صبغة قانونية وخت يص ميزانية هلا  ...وحتاول هذهاملؤسسة أن تهيمن على مراكةز القراروإعةادة تكةوين وتأسةيس الدولةة
العراقية ومؤسساتها على أسس جديدة تتوافق مع م احلها وتطلعاتها ...
والثبات الفرضية اآلنقة الذكر ،نستفيد من نظرية "جالرز تيللي" لوصف التفاعل بني اجلماعةات املسةلحة وتنميةة الةدول يف
أوروبا أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين .حيث يركز تيللي علي املتغريات اآلتية(:)7
 .4صناعة الدولة (القضاء على املنافسني يف الداخل)
 .7اثارة احلروب (القضاء على املنافسني اخلارجيني)
 .2احلماية (القضاء على األعداء والعمالء)
 .1اإلستحواذ على املوارد (االستحواذ على املوارد الالزمة إلجناز النقانالسابقة)
_____________________________________________________________________________________________
1
-Colum
Lynch.
(2004).
"Rights
Group
Says
Sudan's
Government
Aided
Militias".
washingtonpost.com>World>Afric>North Africa>Sudan
2- Achilles Batalas. (2003) "Send a Thief to Catch a Thief: State-Building and the Employment of Irregular Military
Formations in Mid Nineteenth-Century Greece". Chapter of Irregular Armed Forces and Their Role in Politics and State
Formation by Diana Davis and Anthony w. Pereira.Cambridge University Press. P: 149
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وباإلستفادة من نظرية تيللي يف حتليلنا ملفهوم هذ اجلماعات وتفاعالتها مع مةاتبقى مةن املؤسسةات يف الدولةة العراقيةة بعةد
 . 7141ويف حتليلنا هذا نركزعلى جمموعة من الوحدات املتفاعلة يف الدولة العراقية وهي :األهداف السياسية هلذ اجلماعات،هيكلة
منظماتهم ،ونريقة جتنيدهم ،وعالقتهم مع الدول اجلوار.
 .4أألهداف السياسية :يرىالربفيسور األمريكي "أريل أهرام" بأن اجلماعات املسلحة تنقسةم اىل قسةمني ،أوالً :اجلماعةات
املوالية للحكومة ،ثانيا :اجلماعات املمولة من الدول( .)4ولذا فأن األهداف الرئيسية هلذ اجلماعات خمتلفة متامةا .ومثةال علةى ذلةك،
حزب اهلل اللبناني املدعوم عسكريًا ومالياً من قبل إيران ،لذا تندرج هذ املنظمة ضمن اجلماعات املمولة من قِبل دولة ما ،وأن أهداف
الدولة املمولة واملنظمة تتفاعل معا .ويف ما خيص اجلماعات العراقية ،ختضع منظمة بدر (حيث يعود تةأريخ إنشةائها إىل بدايةة احلةرب
العراقية  -ايرانية) يف تشكيلها وتسليحها ومتويلها من قِبل الدولة االيرانية حملاربة العراق .ولكنها تعرف اليوم أيضاً باملنظمة املمولة من
قِبل احلكومة(احلكومة العراقية) .ومن أولويات هذ املنظمة يف وقتنا الراهن حماربة داعش ،واهلدف األساسي هلاالحقاً يتمحوريف بسةط
سيطرتها على املؤسسة العسكرية للدولة ،وإعادة ترتيبها وتشكيلها حسب أهدافها فيالقضاء على املنافسةني واملعارضةني يف الةداخل،
واملناهضني لفكرة وجود مثل هذ اجلماعات  ...ويف إشارة لإلستحواذ على مقاليد احلكم واإلسةتفراد بةه  ...قةال النائةب السةابق
السيد موفق الربيعي "نائب عن دولة القانون"بأنهم يرفضون فكرة تكوين احلرس الون ي .ذلك أنها تضم املسلحني مةن السةنة حملاربةة
الداعش(.)7
وأن السبب الرئيسي يف الرفض إلنشاء احلرس الون ي هو أنه سيكون للسةنة ح ةة األسةد يف هةذا التشةكيل اجلديةد الةذي
سيكون نواة لقوة عسكرية ميليشياوية تنازغ وتنافس امليليشيات الشيعية مستقبالً يف منانق النفوذ ،ورسةم مسةتقبل العراق،وكةذلك
ينظر هلم بعني الريبة والشك ،من منطلقات عقائدية مذهبية .ومن جانب آخةر فقةد أصةرتقيادات احلشةد الشةعيب علةى مشةاركتهم
لتحريرمدينة املوصل اليت هي من املدن الكربى واملهمة يف العراق ،وعاعات احلشد الشعيب تعترب مكملة للهالل الشيعي.
 .7هيكلة منظماتهم :تتكون هيكلة اجلماعات املسلحة وتفاعلها مع الدولة حسب رأي الباحث االمريكي أريل أهةرام علةى
الشكل التالي (أنظر اىل الشكل رقم  ،4التنظيم العسكري على تشكيل  ،)Mعلى العكس اهلرم العسةكري ،تقةوم هةذ اجلماعةات
املسلحة بإخضا االجهزة التنفيذية للدولة حتت سيطرتها وتستخدمها كمخازن لتعب ةة أعضةائها وف ةائلها .وتسةتفيد مةن االجهةزة
التنفيذية للدولة يف حربها ضد أعدائها اخلارجيني.فمثال قامت العديد من الف ائل العراقية املسلحة بالسيطرة على مطار بغداد الدولي
من خالل األجهزة االمنية إلرسال املقاتلني الشيعة العةراقيني إىل سةوريا ملسةاندة الةنظلم السةوري يف حربةه ضةد داعةش واملقةاتلني
املنحدرين من التنظيمات السلفية الوهابية ،وكذلك عرب النقاط احلدودية.

_____________________________________________________________________________________________
1- Ariel Ahram. (2011). "Proxy Warriors The Rise and Fall of State-Sponsored Militias". Stanford University Press. P; 7-24

 -1موفق الربيعي  :نرفض دمج احلشد الشعيب بقوات احلرس الوطينhttp://www.iraqnewsagency.com .
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الشكل رقم  :4التنظيم العسكري للجماعات املسلحة على تشكيلM
 .2احلرب من أجل التوسع اجلغرايف :نق د هنا بأن اجلماعات املسلحة يف العراق حتاول من خالل التوسةع اجلغةرايف أن
تسيطر على املوارد الالزمة من أجل إجناز مقاتلة املنافسني يف الداخل واخلارج.
و وفقا ملقال من مركز روابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية،ومركزها ،عمان \ األردن ،هناك حوالي  62عاعةة شةيعية
مسلحة تعمل يف منانق خمتلفة داخل العراق وسوريا .ولكةل منهةا أمسهةا وزعيمهاومنةانق نشةانها ،ومرجعياتهاالدينيةة  ...حسةب
اجلدول التالي.

771

227-261 ص ص:2102  حزیران2. العدد3. المجلد/ مجلة جامعة التنمیة البشریة
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

:)4(و والئها للمرجعية الدينية، ومكان نشانها، وقائدها،)بعض اجلماعات املسلحة الشيعية حسب امسائها4 (جدول رقم
T

The name

Leader

1

Saraya Al-salam /
Sadrist

Kazem
Hussein Al-Issawi

2

Badr-Corps-military wing
the Badr Organization

Hadi al-Ameri

3

Kata’ib Iraqi Hezbollah
–

Jaafar alGhanemi

4

Asa’ibAhl- Haq

Qais alKhazali

5

Kata’ibSayyid alShuhada

6

Kata’ib Hezbollah AlNujaba

Hashim
Banyan ulAwliya:
Abu
Alaa “
Akram
Abbas, al-Kaabi

7

Kata’b Imam Ali

Shibil Zaidi

8

Kata’bJund al-Imam

9

Saraya al-Khorasani

Ahmed alAsadi “Abu Jaafar alAsadi”
Ali al-Yassiri

10

Liwa Abu Fadhal AlAbbas
SarayaAljhad- Supreme
Islamic Council
Ansar al-Aqeeda
Islamic Higher Council
SarayaAnsar al-Ashura
– the Islamic Supreme Council

11
12
13

Aws al-Khafaji
Hassan Radhi
al-sarees
Jalal al-Din Ali
al-Saghir
Kadhim alJabri, “Abu Ahmed
al-Jabri”

Working
Yard
Iraq
/ Samarra sectorQayyarah
IraqSalahuddin sector,
Diyala, Syria
Iraq-Sector
of Anbar, Salah alDin / Nukhayib
Iraq-Sector
of Salah al-Din /
Nukhayib, Syria
Iraq-Sector
Baghdad belt,
Salah al-Din

Religious
Marja (authority)
Iraq: Mohamme
d Sadiq al-Sadr, Iran:
Ayatollah Khamenei.
Iran: Ayatollah
Khamenei

Iraq-Sector
of Baghdad belt,
Syria
Iraq-Sector
of Baghdad belt,
Syria
Iraq-Sectorof
Anbar and
Salahuddin.
Iraq- sector
of belt and center of
Baghdad
Iraq-belt of
Baghdad, Syria
Iraq-Anbar

Iran: Ayatollah
Khamenei

Iraq-Anbar
IraqNukhayib

Iran: Ayatollah
Khamenei
Iran: Ayatollah
Khamenei
Iran: Ayatollah
Khamenei

Iran: Ayatollah
Khamenei
Iran: Ayatollah
Khamenei
Iran: Ayatollah
Khamenei
Iran: Ayatollah
Khamenei
Iraq: Ayatollah
Sistani
Iraq: Ayatollah
Sistani
Iraq: Ayatollah
Sistani

 لكسب أكرب،ً فقد متإستخدام امليليشيات الشيعية العراقية يف ال را املنانقي أيضا، كما ميكننا أن نرى حسب اجلدول أعال
اجلماعة املسلحة (ع ائب أهل احلق) املعروفة أيضا بإسم عاعة قةيس: وعلى سبيل املثال.قدر ممكن من األراضي لضمه حتت نفوذها
) ألن غالبية سكان املدينة من الكرد (السةنة) وهنةاك أقليةة مةنDUZ( اخلزعليحيث قام بنقل جمال نشانه اىل مدينة نوزخورماتو
_____________________________________________________________________________________________
1- Popular Crowd Forces in Iraq ( Al-Hashd al-shaabi ) .. Origin and Future “survey”.Rawabet Center for Research and
Strategic Studies.http://rawabetcenter.com/en/?p=1037
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الرتكمان (الشيعة) ،ومت جتنيد شباب الشيعة من الرتكمان يف املدينة ضمن دائرة نشانهم ملعاداة الكرد ،وحماولة ضم املدينة اىل منطقة
نفوذهم من خالل إستحداث مدينة جديدة باسم آمرلي مستقبال .وجرت عدة مناوشات بني هةذ اجملموعةات وقةوات البيشةمركة
(املقاتلني الكرد) ما أدى إىل سقوط ضحايا من الطرفني.
ان وجود عاعة اخلزعلي يف دوز ليس للقتال ضد داعش ،ألن املدينة كانت حممية ومل تزل مةن قِبةل البيشةمركة ،إضةافة إىل
عدم تواجد لداعش يف املدينة.بل كان اهلدف الرئيسي جمليء هذ اجملموعات وإنضمام الشيعة الرتكمان هلا هي من أجل السيطرة على
املزيد من األراضي ومنانق النفوذ ...ومن جانب آخر يطغى شعور الوالء واإلنتماءهلذ اجملموعة للمرشةد األعلةى اإليرانةي السةيد
علي خامنائي .وبعبارة أخرى فهم جزء من السياسة اإليرانية يف الشرق األوسط ،وأنهم أصبحوا جزءا من خمطط احلرب بالوكالةة يف
املنطقة واملدعومة من إيران.
وأخرياً ،ان اجلماعات املسلحة الشيعية يف البلدان اجملاورة لسوريا كانت جزء من احلرب الدائرة يف سوريا .ويعترب التدخل يف
ال را السوري من قبل امليليشيات الشيعية خطوة جديدة يف التغيريات األقليمية وهيكلتها من جديد ل احل القوة االقليمية الشيعية
ال اعدة .وتعترب هذ التحوالت واالنتقال من كونها ميليشيات حملية مدعومة من احلكومة إىل ميليشيات إقليمية ودولية ،ويع ي هةذا
ضمناًاستخدام هذ اجلماعات يف ال راعات الدائرة يف العامل اإلسالمي كما نرا اآلن يف سوريا واليمن و البحرين.
املطلب الثاني :مستقبل النظام السياسي العراقي.
يف هذا اجلزء من املبحث حناول أستشراف مستقبل النظام السياسي يف العراق بعةد تشةكيل اجلماعةات الشةيعية املسةلحةعام
 7141وحماوالت ضمها للمؤسسة العسكرية والذي نت ور أن يكون على الشكل التالي.
شكل النظام السياسي يف الدولة العراقية :
حسبآراء الكثري من علماء السياسة ،ومنهم يواكيم أيكمن ،وجان فرانسوا وغاني ليونةاردو مورلينةو ،تعتةرب هةذ الةدول
هجينة ،وان ظاهرة الدولة اهلجينة هي حالة تكون فيها الدولة حماصرة بني هيكليتني :األول هو اإلنار غري الةدميقراني ،والثةاني هةو
اإلنارالدميقراني .ان مؤسسات الدولة اهلجينة تواجه صةعوبة يف تةب ي السةلوك الةدميقراني بسةبب خلفيتهةا االشةمولية .وكةذلك
تفتقرالدولة إلىالشرعية بالرغم من تبنيها النظم الدميوقرانية ،ألن ممارسة الوسائل الدميوقرانية تبدو شبه معدومة ،حيث تعتمد علةى
عدة وسائل ألستباب األمن منها مؤسسات شرعية  ،ومؤسسات غري شرعية (اجلماعةات املسةلحة)ومن خةالل التفةويض بإسةتخدام
العنف لإلمساك والبقاء يف السلطة العنف حسب نظرية تفويض العنف من قبل اريل اهرام(.)4

_____________________________________________________________________________________________

Ariel I. Ahram( 2008). ''Devolution from Above: the Origins and Persistence of State-Sponsored

23-

Militias''. A Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of
Georgetown University. P: 13
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ويعتربهذا أحد األسباب يف إنشاء اجلماعات املسلحة يف العديد من دول شرق األوسط ،ومنها العراق وسوريا وليبيةا ولبنةان
واليمن .وحسب يواكيم أيكمن ،ان الدول اليت تسري حنو الدولة اهلجينةهلااخل ائص التالية(:)4
 .4إن اإلنتخابات ليست هلا دور يف إحداث التغيري.
 .7تفشي الفساد ،ال سيما يف اجملاالت القضائية واإلنتخابية.
 .2عدم وجود املكونات األساسية واحليوية للدميقرانية( ،التوازن بني السلطات واملساءلة احلكومية).
 .1حرية ال حافة( ،ان ال حافة واإلعالم مملوكة من قبل أصحاب املناصب ).
 . 9احلريات املدنية ،مبا يف ذلك القيود املفروضة على حرية التعبري وحرية تشكيل املنظمات والنقابات.
 .6عدم استقاللية القضاء.
وباإلضافة إىل ذلك ،إضافة الكاتب والباحث التونسةي أمةني مسةعود ،الةذي يؤكةد علةى أربعةة عناصةر تةؤدي اىل الدولةة
اهلجينة(:)7
 .4امليليشيات بدال من املؤسسة العسكرية.
 .7احلكومة املركزية تتكون من كانتونات نائفية.
 .2النظام التشريعي،متكون من القوانني العرفية بعيدا عن األحكام الدستورية.
 .1الطبقة السياسية (أي السلطة واملعارضة على حد سواء) هم ليسوا مندوبي اجملتمع ومن دعاة بنةاء الدولةة احلديثةة ،وإمنةا
مندوبي الطوائف.
ومن خالل هذة العناصر ميكن إعتبار الدولة العراقية دولة هجينة بسبب هيمنة اجلماعات والطوائف على احلكومة املركزية
وخاصة الطائفة الشيعية ،أن ما يع ي أن الغالبية مةن الطوائةف األخرىاليعتةربون احلكومةة املركزيةة حكومةة وننيةة متماسةكة،وأن
مؤسساتهاغريشرعية وغري دستورية.وبهذا ميكن القول بأن الكرد يتجه حنو انشاء دولة مستقلة.
وفيما خيص الطائفة السنية يتجه إىل تنظيم أقليم س ي على أساس جغرايف( )2مدعوم من قبل دول اقليمية عربيةة .وأن السةبب
األساسي هلذا التقسيم يعود إىل غياب حكومة مركزية قوية مبؤسسات دستورية.

_____________________________________________________________________________________________
1-Joakim Ekman (2009). ''Political Participation and Regime Stability: A Framework for Analyzing Hybrid Regimes''.
International Political Science Review.Vol. 30, No. 1, 7–31.

-1أمني بن مسعود "عن 'الدول اهلجينة' يف العامل العريب".نُشريف  ،12/01/1011العدد ،2212 :ص(.)2

3

-John R. Bolton (2015). "To Defeat ISIS, Create a Sunni State". The Opinion Pages | OP-ED CONTRIBUTOR.
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االستنتاج
.4

ان اخلطاب السياسي لألحزاب الشيعية بعد إنهيار احلكومة السابقة يف  7112هي احلفاظ علةى الدولةة

العراقية املركزية املوحدة حتت سيطرة نائفة واحدة..
.7

إن تب ي اجلماعات املسلحة من قبل الدولة العراقية اجلديدة وإضفاء نابع الشريعة هلا ،وخت يص امليزانيةة

هلا سوف تؤدي إىل منط الدولة اهلجينة.
.2

ان استحداث اجلماعات املسلحة سوف يؤدي اىل تفكك الدولة العراقية املوحدة اىل كانتونات نائفية.

.1

ان هذ اجلماعات من املمكن استخدامها يف احلروب بالوكالة (احلروب الداخلية واحلروب االقليمية).

.9
.6

ان هذ اجلماعات املسلحة حتاول اإلخنراط يف العملية السياسية من خالل تنظيمات حزبية ،وكةل ذلةك

من اجل مشاركتها يف اإلنتخابات املزمع اجراء عام  7141والوصول اىل سدة احلكم .
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امل ادر
، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية،االيرانية- صنع القرار يف ايران والعالقات العربية، نفني عبد املنعم مسعد.4
7114
.7115 ، بريوت، منشورات احلليب احلقوقية، القانون الدولي االنساني،نارق اجملذوب.حممد اجملذوب ود. د- .7
 ترعةة مركةز البحةوث،انت ار ام ماساة من كتاب االمن يف اخلليج الفارسي- الثورة االيرانية،اليونستون.بي. ال.2
.4511 ،47 العدد،واملعلومات
.4525 ، بريوت، دار الطليعة، احلكومة االسالمية، اية اهلل اخلمي ي.1
.4515، عمان، دار عمار، نظرية والية الفقيه،عرفان عبد احلميد. د.9
. 7111 ، لندن، دار احلكمة، اخلريطة السياسية للمعارضة العراقية،  مشران ألعجلي.6
7141 ، االمارات، دار املدارك للنشر، حمركات السياسة االيرانية يف منطقة اخلليج العربي،عادل علي عبداهلل.2
.1002، بريوت، احتالل العراق ربح احلرب وخسارة السالم،  علي عبد األمري عالوي.1
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