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چکیده
امنیت مردم پایه ،در واقع مفهوم جدیدي است که با شکلگیري «بسیج مردمی» در ایرران پرا از
انقالب اسالمی  1357و در عراق پا از هجمه داعش به بخشهایی از خاکش با فتواي مرجعیت شرکل
گرفت؛ بهگونهاي که حضور عناصر عقیدتی و مردمی در ساختار آن برجسته است.
در حال حاضر میتوان ادعا کرد که حشد شعبی به مثابه ساختاري عقیدتی ر مردمی ،در واقرع خﻸ
ناشی از « ناکارآمدي ساختار چینش شده از سوي اشغالگران در دوره پا از سقوط صدام »را پر کرده و
تبدیل به نیرویی ذاتی ،کارا و توانا در عرصة امنیتآفرینی براي جامعه و حکومت در عراق گردیده است.
پژوهش حاضر در پی تبیین این مهم است که تکیه بر مردم در عرصههاي نظامی ر امنیتی ،همرواره
کارسازتر از وابستگی به قدرت نظامی  -امنیتی بیگانه بوده و از همین رو ،حشد شرعبی ،علیرر م برخری
چالش ها ،واجد دستاوردهاي بزرگی در صحنه نظامی ر امنیتی بروده اسرت؛ برهگونرهاي کره ناکارآمردي
رویکردهاي نظامی ر امنیتی واشنگتن را بیش از پیش نمایان ساخت و نگاهها را به سمت «ایجاد امنیرت
بر پایههاي عقیدتی و مردمی» سوق داد.
واژههای کلیدی :حشد شعبی ،مرجعیت ،امنیرت مرردم پایره ،رویکررد امنیتری آمریکرا ،داعرش و
حامیان.
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مقدمه
نیروي «حشد شعبی»  1را میتروان بره عنروان نورهرورترین نیرروي نظرامی ،مردمری و
عقیدتی در عراق و حتی منطقه دانست که در چهارچوب مقاومت ،همردیف حزباهلل لبنان،
انصاراهلل یمن و حمرا فلسرطین ،در حرال ایفراي کارکردهراي مهرم و نقشری کرانونی در
تحوالت نظامی و امنیتی این کشور به خصوص در جنگ با داعش است .این نیرو که شرامل
بخشهاي مختلفی است در سال  2٠1٤و بعد از سرقوط شرهرهاي مهمری ماننرد موصرل و
تکریت به دست داعش با فتواي مرجعیت و استقبال مردم؛ همچنین حمایتهراي دولرت و
نیروهاي سیاسی تشکیل شد و جمهوري اسالمی ایران نیز به درخواست دولت عراق ،نقشی
جدي در پیگیري ،شکلگیري و تکوین قدرت آن داشته است .به هرر حرال تشرکیل حشرد
شعبی فرصتی بیبدیل و بینظیر براي جامعه و حکومرت عرراق قررار داده اسرت ترا از ایرن
استعداد بالقوه انسانی در راستاي عمقبخشی و گسترش گفتمان « امنیت مرردم پایره» بره
جاي تکیه بر قدرت بیگانه بهرهبرداري شود.
پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که «نقش و جایگراه حشرد شرعبی در
امنیتآفرینی ،با توجه به رویکردهاي امنیتی آمریکا در عراق ،چگونه و تا چره میرزان بروده
است؟» به عبارت بهتر بسیج مردمی عراق در مقایسه با قدرتهاي بزرگ بیگانره در معادلره
امنیت در عراق چه تﺄثیري داشته است؟
بر این اسا  ،فرضیه اصلی این پژوهش در واقع با توجه به سؤال مطرر شرده برر ایرن
مبنا قرار گرفته که تشکیل نیرویی با عنوان حشد شعبی در ایجاد امنیت مرردم پایره بسریار
تﺄثیرگذار بوده؛ تا جایی که توانسته است ،ضمن پر کردن خﻸ ناشی از ناکارآمردي سراختار
چینش شده امنیتی  -نظامی توسط آمریکا ،تهدیدهاي اصلی را از جامعه و حکومت عرراق
دور نماید .به عالوه ،باور به قدرت امنیت آفرین مرردم را در سیاسرتگذاران عراقری افرزایش
داده است .به این مفهوم که طرفداران و حامیان حشد شعبی از بُعد ایجابی درصردد تقویرت
آن به انحاي مختلف هستند؛ چرا که بره قردرت و توانرایی آن پری برردهانرد در حرالی کره
مخالفان و دشمنان آن ،از بُعد سلبی در پی نابودي ،تضعیف یرا کراهش نقرش آن هسرتند؛
بهگونهاي که آنها هم به قردرت و توانرایی آن پری برردهانرد و در صرددندتا بره ایرن پدیرده
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وجههاي قومی  -مذهبی بدهند .البته باید اذعان کرد بررخالف رویکردهراي آمریکراییهرا و
برخی کشورهاي حوزه عربی نظیر عربستان سعودي در دادن وجهه هویتی خراص بره ایرن
جریان ،حشد شعبی به مسیري فرا قومی  -مذهبی سوق یافته و میزانی از محبوبیت خرود
را از مناطق جغرافیایی یرشیعی عراق کسب کرده اسرت .ایرن مهرم بریش از هرر چیرز در
جریان برگزاري انتخابات پارلمانی  2٠18عراق و اقبال افکار عمومی عراق به ائتالف الفتح و
السائرون ،نمود یافت .از این رو ،به نظر میرسد کره پیراده کرردن الگروي حشرد شرعبی در
سیاست براي عبور عراق از چالشهاي هویتی – قومی ضروري است .البته این امر لزوماً بره
مفهوم ورود حشد شعبی بره عرصره سیاسرت نیسرت ،بلکره عرصره سیاسرت در عرراق نیرز
میتواند از ررفیتهاي ایجاد شده از قِبَل الگوي حشد شعبی بهرهبرداري کند.
هدف خاص از پژوهش حاضر در واقع ،عرالوه برر شرناخت حشرد شرعبی و سراختار آن،
میزان تﺄثیرگذاري آن در تحوالت جاري و آتی عراق در راستاي ایجاد امنیرت و بره تبرع آن
عرصه سیاست است .موضوع پژوهش از این رو حایز اهمیت است که حشد شعبی به عنروان
یکی از بازوهاي ضرد جریرانهراي تروریسرتی در عرراق ،تجربرهاي ذيقیمرت را در عرصرة
امنیتآفرینی ایجاد کرده و شناخت نقاط قوت و ضعف آن برراي سیاسرتگرذاري در آینرده
عراق و حتی منطقه ،بسیار مهم است .از این رو ،پژوهش حاضر میتواند نقطه آ رازي برراي
پژوهشهاي دیگر در این زمینه باشد .بررسی موضوع از جنبههاي دیگر نیرز داراي اهمیرت
است و میتوان از تجارب بدست آمده در عراق توسط نیروهاي مردمی ،در راسرتاي امنیرت
سازي در سایر مناطق بهرهبرداري کرد.
متغیرهاي اصلی پژوهش یاد شده شامل :رویکردهاي امنیتی آمریکا و حشرد شرعبی بره
عنوان متغیر مستقل و ایجاد امنیت به عنوان متغیر وابسته است .روش تحقیق نیز کیفری و
مبتنی بر رویکرد توصیفی ر تحلیلی و مقایسهاي است که بر ایرن مبنرا ،جمرعآوري دادههرا
مبتنی بر جمعآوري از اسناد ،منابع کتابخانهاي و اینترنتی میباشد .در پایان نیز برر اسرا
تجزیه و تحلیل دادهها ،نتیجهگیري ارایه خواهد شد.
حشد شعبی نیروهاي مردمی هستند که از بطن فتواي جهاد کفایی آیتاهلل سیستانی
مرجع عالیقدر شیعه و زمانی که داعش مناطق عمدهاي ازعراق را عرصه تاخت وتاز خود
قرار داده ،متولد شد .حشد شعبی از حدود  ٤٠گروه داوطلب مسلح معین ،تشکیل شده که
قریب به  118هزار رزمنده دارد که بیش از 6٠هزار نفر آنها درگیر جنگ با داعش بودهاند.
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عمدتاً ساختار و بدنه نظامی حشد شعبی را شیعیان عراق تشکیل میدهند؛ اما بعدها عشایر
سنی عراق از استانهاي صال الدین ،نینوا و االنبار و نیز کردهاي فیلی و مسیحیان عراق نیز
به آن ملحق شدند .از مهمترین گروههاي تشکیل دهنده حشد شعبی میتوان به گروههایی
همانند عصائب اهل الحق ،سرایا السالم ،طلیعة الخراسانی ،کتائب سیدالشهداء ،حرکت
حزباهلل النجباء ،کتائب حزباهلل و ...اشاره کرد .مناطق عملیاتی این نیرو عمدتاً عبارت
بودهاند از بغداد ،بابل ،دیالی ،صال الدین ،االنبار و الگرمه از توابع شهر استراتژیک فلوجه در
االنبار .در حال حاضر رهبري آن بر عهده شخصیت هایی نظیر :فالح الفیاض ،ابومهدي
مهند و هادي العامري چهرههاي برجسته عرصه نهضتی و سیاسی عراق است.
مهمترین دلیل شکلگیري حشد شعبی را میتوان در حوادث عراق بعد از هجمه داعش
مورد بازخوانی قرار داد .نیروهاي افراطگراي داعش در مدت زمانی کوتاه موفق به تصرف
موصل و بخشهاي زیادي از استانهاي صال الدین و دیالی شدند و حتی تا نزدیکی بغداد
پایتخت عراق پیش رفتند .ناتوانی و چند دستگی ارتش عراق (به مثابه ساختار چینش شده
امنیتی  -نظامی توسط آمریکا در مقطع پسا صدام) در مقابله با تروریستهاي داعش،
نخبگان سیاسی  -مذهبی عراق را مجبور به اتخاذ تدابیر جدید براي مقابله با این گروه
نمود .از این رو با تدبیر برخی سیاستمداران عراقی و حمایت مراجع دینی ،نیرویی مردمی
در قالب حشد شعبی براي مبارزه با داعش و دفاع از حاکمیت عراق تشکل یافت و با روحیه
باال و انسجامی فوقالعاده وارد عرصه با داعش شد.
«مهمترین دستآوردهاي حشد شعبی بعد از تﺄسیا تاکنون را میتوان در قالب چند
پیروزي استراتژیک عنوان نمود که مهمترین آنها عبارتند از :آزادسازي جرف النصر (الجرف
الصخر سابق در شمال بابل که بعدها به یمن آزادسازي به دست نیروهاي حشد شعبی،
جرفالنصر نام گرفت و یکی از نخستین عملیاتهاي موفق نیروهاي مردمی به شمار
میرفت) .آزادسازي آمرلی ،آزادسازي العلم ،البغدادي و آزادسازي تکریت (یکی از
پیچیدهترین عملیاتهاي نیروهاي مردمی محسوب میشود که در راستاي عملیات لبیک یا
رسولاهلل انجام گرفت) .در مجموع ،این نیروهاي مردمی خیلی سریع در مناطق جنوبی،
شمالی و ربی کمربندي بغداد مستقر شدند تا بتوانند خﻸ امنیتی را پر کنند و نقش بارزي
در توقف تحرکات داعش با توجه به هماهنگی عالی میان گروههاي وابسته به حشد شعبی و
نیروهاي امنیتی دولتی ایفا کنند» (کرمی ،الوقت  5آذر.)139٤
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تکوین حشد شعبی و مشارکت گروهها و جریانهراي مختلرف قرومی -مرذهبی در بدنره
اصلی آن ،در واقع مهمترین تحول در عرصة سیاسی ر امنیتی عراق پا از هجوم داعش به
شمار میآید که شاخصههاي اساسی شرکل گیرري آن مرجعیرت محروري و مرردممحروري
است.1
امنیت مردم پایه ،در واقع مفهروم جدیردي اسرت کره در عرصرة عملری و تئوریرک ،برا
شکلگیري «بسیج مردمی» در ایران پا از انقالب اسالمی  1357شکل گرفرت و در واقرع
دو محور عمدهي فعالیت آن ،حضور دو عنصرر دیرن و مرردم در سراختار آن (بره اصرطال
ساختار عقیدتی ر مردمی) است .حشد شعبی در عراق نیز از این قاعرده ،مسرتثنی نیسرت و
در واقع الگوي امنیتی مردم پایه موجود در بسیج ،به اذعان برخی شخصیتها و دولتمرردان
عراقی تﺄثیر به سزایی در تکوین و تطور آن داشته است.
شکلگیري نیرويهاي مردمی متشکل از قشرها و گرروههراي مختلرف مرردم ،نمایرانگر
گونهاي خاص از مشارکت مردمی ،به صورت فراگیر و عمومی در «ایجاد امنیرت» و انسرجام
ملی کشور است .این مهم با حضور گسترده بسیج در متن جامعه معنا پیدا میکند و تا حد
زیادي دولت و ملت را به ویژه در چهارچوب مشرارکت در امنیترت ملری بره عنروان د د ره
عمومی مردم جامعه ،در یک جبهه قرار میدهد .به عبارت دیگر بسیج ایرن نیروهرا ،اندیشره
امنیت ملی را از سازمانهاي رسمی و خراص حراکم ،بره بدنره جامعره و «نیروهراي رهرا از
حاکمیت» منتقل میکند؛ بهگونهاي که از منظر پایگاه مردمی میتروان بره مقولره امنیرت،
نگرشی نوین داشت؛ بنابراین شکلگیري و توسعه نیروهاي مردمی یا حشد شعبی در عراق
را بایستی یکی از تﺄثیرگذارترین موضوعات در صحنه نظامی ر امنیتی علیه داعش در چنرد
سال اخیر به شمار آورد.
بر این اسا  ،علیر م تبعات منفی امنیتی و سیاسی هجمه گسرترده داعرش بره خرا
عراق در خرداد ( 1393ژوئن  ،)2٠1٤دستاوردهاي مثبتی نیز عاید حکومت و جامعه عرراق
شد و قاعده «ایجاد امنیت توسط مردم براي مردم» به مولودي خوشنام با نام حشرد شرعبی
1

.بنا به ارهار نظر سید محسن حکیم ،امروزه  33درصد از نیروهاي حشد شعبی از نیروهاي سنی هستند و همچنین نیروهاي
مسیحی ،ایزدي ،شبک و ترکمان و همه طیفهاي ملت عراق در «حشدشعبی» حضور دارند و یکی از مهمترین ابزارهاي قدرت
ملی عراق همین حشد شعبی است(.منبع :آینده جایگاه حشد الشعبی در عراق ،گفتگو با محسن حکیم ،عضو شوراي رهبري
مجلا اعالي اسالمی عراق ٤،تیر  1396قابل دستیابی در سایتhttp://www.iiwfs.com/islam-world/islam-:
world-interviews/801
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منجر شد .در این میان نقش مرجعیت دینی و آگاهی ایشان به زمان مناسب اعالم «وجوب
جهاد کفایی» بسیار تعیینکننده بود .در همین زمینره ،سرید عمرار حکریم ،رهبرر مجلرا
اعالي اسالمی عراق ارهار میدارد:
«آیررتاهلل سیسررتانی تررﺄثیر گسررتردهاي در گررردهم آوردن جوانرران براسررا عقایررد و
آرمانهاي آنها در دفاع از دین ،مقدسات و مذهبشان داشته است و همین انگیزهها بره ایرن
نیروهاي مردمی ،توانی اعطا کرده که فراتر از نیروي تسلیحات در میدان جنگ است» (ترراز
نیوز 13 ،دیماه  .)1395وي سپا ضمن مقایسه رویکرد امنیتی آمریکرا و حشرد شرعبی،
اشاره می کند« :این تسلیحات نیستند که در جنگ تعیرینکننرده هسرتند ،چنران کره مرا
شاهد آن هستیم که امریکا ،پیشرفتهترین تسلیحات جهان را در اختیار دارد ولی نمیتوانرد
در جنگ هاي مهمی مثل افغانستان ،عراق و دیگر مناطقی که در آنها نقرش داشرته و دارد،
پیروز شود .این امر بیانگر آن است که ابعاد معنوي و روحی و انگیزههراي اعتقرادي ،پایره و
اسا پیروزي در جنگ هاست که این امر در نیروهاي مردمی به شکل آشکاري قابل لمرا
است و به همین دلیل آنها با دلیري در مقابرل داعرش مریجنگنرد - .از ایرن رو -نیروهراي
مردمی توانستند موازنه قوا را در عراق تغییر دهند - .به هر حال -عراق امرروز برا مشرکالت
بسیار زیادي مواجه است که یکی از مهمترین این مشکالت ،مسئله نیروهراي امنیتری ایرن
کشور است .یکی از نقاط قوت عرصة امنیت عراق ،وجود حشد شعبی و حضور قهرمانانة آنها
در مسیر جهاد در راه خداست» (همان).
شایان یادآوري است که امریکا در قالب راهبرد دولت الگو ،پا از سقوط صردام ،سرعی
کرد در راستاي رویکرد امنیتی خود ،سیستم جدیدي در ایرن کشرور ایجراد کنرد و ضرمن
تغییرساختار نظامی  -امنیتی عراق ،آن را به خود وابسته نماید .بر این اسرا در وهلره اول
باید ساختارها و نهادهاي سیاسی و امنیتی پیشین حذف میشدند تا ساختارهاي سیاسی ر
امنیتی جدید ایجاد و نهادینه گردند .امریکا پا از سقوط صدام و بالفاصله پا از ورود پرل
برمر به عراق انحالل ارتش را اعالم کرد .عالوه بر انحالل ارتش 3٠٠هزار نفري ،بیش از صد
هزار نفر دیگر که به انحاي مختلف در سرویاهاي اطالعاتی ،گارد ریاستجمهوري و سرایر
نهادهاي نظامی و امنیتی و اطالعاتی صدام خدمت میکردند ،از کرار کنرار گذاشرته شردند
(اسدي ،162 -163 :1393 ،با تلخیص و تصرف) و همین موضوع به عمدهترین تهدید علیه
جامعه عراق تبدیل شد؛ بهگونهاي که خیل عظیمی از نظامیان کارکشته را بدون هری سراز
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و کار کنترلی در متن جامعه رها کرد که هر آن ،احتمال ناامنی توسط آنها و یرا همدسرتی
آنها با گروههاي سلفی  -تکفیري میرفت.
از سوي دیگر ،در بعد سیاسی و دولتسازي ،آنچره امریکرا در ابتردا بره دنبرال آن برود،
نوعی دموکراسی محدود و معطوف به نخبگان و با مشارکت برخی نخبگان خراص مرد نظرر
امریکا بود؛ اما این امر با مخالفت رهبران سیاسی و دینی عراق ،به ویژه مرجعیت روبهرو شد
و بر این اسا  ،امریکا ،تا حدي زیادي وادار شد به دموکراسی توافقی (انجمنی) با مشارکت
تمام گروهها و نخبگان سیاسی تن در دهد.
با این اوصاف می توان گفت که طر اولیه نظامی و سیاسی آمریکرا براسرا حاکمیرت
عناصر لیبرال سکوالر همسو با خود برود ،امرا رونرد تحروالت عرراق باعرد ایجراد وضرعیتی
متفاوت شد .در این خصوص مرجعیت دینی و معارضان عراقی در سوق دادن آمریکراییهرا
به سمتی دیگر ،تﺄثیر به سزایی داشتند .به هرر حرال ،تشرکیل حکومرت برر پایره انتخابرات
مردمی فراگیر و تشکیل حشد شعبی اقداماتی در ابعاد سیاسی و نظرامی  -امنیتری بودنرد،
که با رویکردهاي اولیه آمریکایی در عراق ،انطباقی نداشته و ندارند.

الگوی بسیج محوری در ساختار حشد شعبی
«حشد شعبی» یا «بسیج مردمی عراق» ،به نیروهایی اطالق میشود که در کنار ارتش برا
هدف مبارزه علیه داعش سازماندهی شدهاند .این نیروها عمدتاً از حدود  ٤٠گرروه مختلرف
تشکیل شدهاند که البته طیفهاي سنی ،مسیحی و ایزدي نیز در آن حضور دارند.
روز جمعه  13ژوئن  2٠1٤م ،شیخ مهردي الکربالیری ،نماینرده آیرتاهلل سیسرتانی در
خطبههاي نماز جمعه حرم امام حسین (ع) در کربالي معال ،از سوي ایرن مرجرع عالیقردر،
جهاد را واجب کفایی اعالم نمود و گفت« :هر که میتواند سال به دسرت گیررد و هرر کره
توانایی مقابله با تروریست ها را دارد ،براي مقابله با آنها داوطلب شرود؛ زیررا دفراع از عرراق،
وریفه ملی است».
بنابراین حشد شعبی پا از سقوط موصرل توسرط داعرش در خررداد  1393در پاسرخ بره
فتواي مرجعیت تشکیل گردید .برخی از مقامات و مسئوالن عراقی ،این نیروها را «ترداوم بسریج
در ایران» توصیف کردهاند و برخی دیگر بر بهرهگیري از الگوي بسیج در شکلگیري و گسرترش
آن تﺄکید دارند .در همین زمینه عقیل حسینی ،از اعضاي ارشد «حشد شعبی»  ،ضمن اشراره بره
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اینکه ،حشد شعبی ادامه بسیج است ،ارهار مریدارد کره «بسریج عرراق برا تجربرة بسریج ایرران
تشکیل شده است» .نوري مالکی ،رئیا ائتالف دولرت قرانون و نخسرتوزیرر سرابق عرراق نیرز
تصریح کرده است که در ساختار بسیج عراق از بسیج ایران الگو گرفتهایرم .وي همچنرین تﺄکیرد
کرده است که مرحله آتی بقاي حشد شعبی را بره عنروان یرک نیرروي ذخیرره مریطلبرد (وب
سایت با اقتصاد 28 ،آبان .)1396
تشکیل حشد شعبی حشد شعبی را به ضر قاطع میتوان با تشکیل سراختاري مشرابه
بسیج  2٠میلیونی ایران همسان فرض کرد که به عنروان یرک فرصرت برینظیرر برآمرده از
تهدیدات امنیتی پا از 2٠1٤م .در عراق بره شرمار مریرود .در همرین راسرتا ،ابرومهردي
مهند  ،از فرماندهان ارشد حشد شعبی این دستاورد را داراي تجارب فراوان ارزیابی کررده
و ارهار داشته است « :ما در طول کمتر از چهار سرال توانسرتیم حشرد شرعبی را تشرکیل
دهیم؛ گروهی که با استفاده از ررفیتهاي ملت و آموزش دهها هزار نفر از جوانان داوطلرب
تشکیل شد ،اکنون همچون نهادهایی که بیش از  9٠سال عمرر دارنرد ،فعالیرت مریکنرد»
(خبرگزاري مهر ٤ ،بهمن .)1396
در ماه مار

 2٠15میالدي (فرروردین  )1395در بغرداد ،فرمانردهان «حشرد شرعبی»

اهداف پنجگانه این ساختار نوین را به شر ذیل اعالم کردند:
 .1نبرد با داعش و بیرون راندن آن از خا

عراق؛

 .2حفارت از کشور؛
 .3حفارت از اماکن مقد ؛
 .٤آزادي مردم عراق از یوغ تروریسم؛
 .5کمک به عراقیهایی که توان جهاد ندارند؛
در واقع پیادهسازي «الگوي امنیتی مردم پایه» در عراق ،حاکی از شکلگیرري «قردرت
دفاعی نوپایی» است که میتواند به سایر مناطق تسري یابد .همانگونه که در ادامه خواهرد
آمد ،علیر م تکثر زیاد نیروهاي وابسته به حشد شعبی  ،آنها داخل یرک چهرارچوب واحرد
براسا فتواي مرجعیت گرد آمدهاند و همین تبعیت و تقید دینری رر مرذهبی نقطره قروت
اصلی این تشکل است.
ساختار و سازمان بسیج مردمی عراق
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براسا قانون مصوب پارلمان عراق در پاییز  1395ه.ش ،حشد شعبی تشکلی است که
تحت نظارت نخستوزیر عراق ،به عنوان فرمانده کل نیروهاي مسلح قرار دارد که در حال
حاضر ،هماهنگیهاي آن را فالح فیاض ،1از مسئوالن امنیتی عراق و فرماندهان میدانی
ساختار را «ابومهدي مهند » و «هادي عامري» برعهده دارند.
عالوه بر گروههاي شیعه عرب 6 ،گروه شبهنظامی دیگر نیز در سراختار «حشرد شرعبی»
وجود دارند .این تعداد داراي استعداد حدود  375٠نفر از نیروهراي شریعه ترکمران اطرراف
کرکو هستند که از مناطق «طوز خورماتو»« ،داقوق»« ،بشیر» و «آمرلی» به حشد شعبی
پیوسته اند و فرماندهی آنان را نیز افرادي از میان خود ترکمنها برعهده دارند .اسرتثناء دوم
به یر از ترکمانها ،قبایل عرب سنی هستند کره در کنرار حشرد شرعبی برا داعرش نبررد
میکنند .چنانچه برآورد میشود بین  ٤تا  7هزار نفر از نیروهاي قبیلهاي سنی در جنگ برا
داعش نیروهاي حشد شعبی را همراهی میکنند .به عنوان مثرال گفتره مریشرود در نبررد
تکریت  3هزار نفر از نیروهاي عملیاتکننده در البواصیل و العلم از قبایل سنی بودهاند.
با این وصف ،باید گفت معروفترین قبایل سنی همراه حشد شعبی عبارتاند از  9قبیله
الجبوري ،حمدانی ،لهیب ،کویش ،عیساوي ،حربش ،العبیردي ،الشرمر ،الخرزر از تکریرت،
العزي از دیرالی و  1٠قبیلره الجوریفره ،البرونمر ،البومهرد ،البوشرهیب ،ابوریشره ،ابوذیراب،
البوفرال ،البوعیثه ،البوعساف و البوفهد در کنار عشیرههاي کوچک دیگر گرروههراي مسرلح
سنی هستند که حشد شعبی را در نبرد با داعش یاري دادهاند؛ همچنین گروههراي مرجرع
شیعه حشد شعبی که سایر گروههاي کوچکتر با آنان همپیمان هستند شامل سازمان بدر،
گردانهاي حزباهلل عراق ،عصائب اهل الحق ،سرایا السالم و سپاه صرلح هسرتند کره گفتره
میشود ،بین  1٠تا  15هزار نفر را تحت فرماندهی خود دارند .این چهرار گرروه مرجرع ،در
رده سازمانهایی قرار دارند که پریش از صردور فترواي آیرتاهلل سیسرتانی در عرراق داراي
ساختار بودند اما برخی از آنان نظیر سازمان بردر در چهرارچوب امرور سیاسری بره فعالیرت
میپرداختند.
البته محدوده فعالیت گروهها ،وابسته به استعداد نیروي انسانی آنهرا نیسرت .بره عنروان
مثال گردانهاي سیدالشرهداء و گرردانهراي امرام علری در اسرتانهراي مختلرف عملیرات
1

مشاور امنیت ملی دولت عراق و رئیس هیأت حشد شعبی که در شهریور  1397توسط حیدراعبادی کنار گذاشته شد.
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میکنند .این در حالی است که سازمان بدر به عنوان یکی از برزرگتررین گرروههراي عضرو
حشد شعبی  ،حوزه عملیات خود را به شمال بغداد محدود کرده است و سپاه صلح در کربال
و نجف حضور قويتري دارند« .عصائب اهل الحق» عالوه بر حضور در این شرهرها در کنرار
گردانهاي حزباهلل عراق در بصره و المثنی نیز فعال اسرت .ترکیبری از عرربهراي سرنی،
مسیحیها ،ایزديها و حتی کردهاي فیلی در بسیج مردمی وجود دارند که علیر رم ایجراد
1
برخی ناهماهنگیها باعد ایجاد قدرت واکنش سریع در حشد شعبی میشود.
عالوه بر چهار گروه مرجع شیعه ،به عنوان بزرگتررین اعضراي حشرد شرعبی 38 ،گرروه
دیگر نیز به عنوان اعضاي حشد شعبی وجود دارند .ایرن در حرالی اسرت کره اسرتعداد کرل
نیروهاي فعال و آماده به رزم حشد شعبی بین  1٠٠تا  12٠هزار نفر است .معین الکرارمی،
یکی از فرماندهان سابق بردر روز  18مری  2٠15و بعرد از مطالبره «حیردرالعبرادي» برراي
مداخله حشد شعبی در االنبار گفته بود که این ساختار قادر به جمرعآوري  1٠٠هرزار نیررو
براي شرکت در عملیات پاکسازي این استان است ،اما برخری گرزارشهراي دیگرر اسرتعداد
هسته اصلی این ساختار که شامل نیروهاي با تجربه است را  2٠هزار نفر برآورد کردهاند ،که
اسامی مهمترین آنها به شر مندر در جدول ذیل است:

* توضیحات موجود براساس دعاوی خود گروههاست (آزاد 64 :1395 ،ـ  40با تلخیص و تصرف)

 1با وجود حضور گروههاي قومی و مذهبی دیگر در «حشد شعبی» ،بیشتر نیروهاي کرد و سنی مخلف آن ،ترجیح میدهند نرام آن را برا
عنوان «حشد الشیعه» صدا بزنند.این موضوع به خصوص پا از ضربه سخت حشد شعبی به حکومت محلی اقلیم کردي در کرکرو برر
سر موضوع همه پرسی،تشدید شده است.
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توضیحات جدول:
 .1این گروه شاخه نظامی حزب الطلیعه االسالمی است؛
 .2گردان هاي ضب توسط الحا عبدالکریم العنزي دبیرر کرل سرازمان داخلری حرزب
الدعوه تﺄسیا شد؛
 .3لواء یوم القائم به کتائب الموت االستشهادي معروف است؛
 .٤این گروه از گردانهاي حزباهلل عراق در بصره منشعب شده و اساساً برراي جهراد در
سوریه شکل گرفته است .گردانهاي سید الشهداء نیز در زمره گروههاي شربعه ترابع
والیت فقیه است؛
 .5گردان هاي دفاع مقد توسط ابواسداهلل العبودي تﺄسیا شرده کره تحرت حمایرت
نوري المالکی قرار دارد؛
 .6حزب اهلل السائرون گروه دیگري است که همسرو برا حرزباهلل لبنران بروده و رحمرن
الجزایري دبیر کل آن است؛
 .7کتائب امام علی(ع) توسط حا شبل ازیدي بنیران گذاشرته شرده کره داراي رابطره
نزدیکی با ابومهدي مهند است؛
 .8الشیخ أبوطالب المیاحی مؤسا کتائرب رو اهلل اسرت و خرود را ترابع والیرت فقیره
میداند؛
 .9تیپ منتظر به جندالمرجعیه هم مشهور است و توسط سرید دا رر الموسروي بنیران
گذاشته شده که مشاور جالل طالبانی بوده و نزدیک به مجلا اعال است؛
 .1٠شیخ اکرم الکعبی ،مؤسا حرکه النجباء است که پریش از ایرن در جریش المهردي
بوده و پا از آن به عصائب اهل الحق پیوسته است؛
 .11کتائب االحرار توسط شیخ عبا المالکی تﺄسیا شده و با کتائرب رو اهلل همکراري
نزدیک دارد؛
 .12تیپ یوم الموعود شاخه جیش المهدي محسوب می شود که فعالیرت دوبراره خرود را
بعد از اشغال تکریت آ از کرده است؛
 .13حزباهلل المجاهدین للعراق توسط عبا المحمداوي تﺄسیا شده است؛
 .1٤کتائب تیار الناجی توسط عدنان الشرمري سرازماندهی شرده او پریش از ایرن عضرو
جیشالمهدي بوده و از سوي ائتالف قانون در پارلمان نیز نماینده بوده است؛
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کربال اعالم وجود کرده و گفته میشود نزدیک بره تیرپ

 .15این گروه در مسجد العبا
اباالفضل العبا است؛
 .16مؤسا این گروه واثق الفردوسی است؛
 .17فرقة العبا القتالیه 22 :ژوئن  2٠1٤براي حفارت از عبتات مقدسه در کربال شکل
گرفت؛
 .18فیلق الوعد الصادق توسط الشیخ محمد حمزه التمیمی تشکیل شرده کره دبیرر کرل
حرکه المستفدین االسالمیه است؛
 .19سرایا العاشورا ،گروهی است که گفته میشود توسط علی الموسوي ،رهبري میشود؛
 .2٠لواء علی االکبر :روز سوم ژانویه  2٠15براسا فتواي آیتاهلل سیستانی مسرتقیماً از
سوي عبته حسینی شکل گرفت؛
 .21این گروه شاخه نظامی حرکه الرسراله االسرالمیه اسرت کره از والیرت فقیره پیرروي
میکند؛
 .22انصارالعقیده توسط شیخ جاللالدین صغیر عضو مجلا اعالي اسالمی عراق تﺄسیا
شده و با سپاه عاشورا همکاري نزدیک دارد؛
 .23لواء المرتضی وابسته به عتبه علوي در نجف است؛
 .2٤از انشعابات گردانهاي حزباهلل عراق است؛
 .25سپاه جهاد شاخه نظامی حرکه الجهاد و بنا است کره توسرط حسرن السراري ،عضرو
پارلمان از فهرست مواطن شکل گرفته است؛
 .26این گروه توسط شیخ محمد الغنانی به عنوان شراخه نظرامی حرزبالردعوه تﺄسریا
شده است؛
 .27قواه الشهید صدر گروهی است که گفته میشود توسط حزبالدعوه راهانردازي شرده
است؛
نقش مرجعیت و حوزه علمیه نجف در شکلگیری حشد شعبی
اگرچه آیت اهلل سیستانی به عنروان مرجرع عرالی قردر شریعیان در عرراق هری منصرب
حکومتی ندارد ،نمیتوان ادعا کرد که وي به طور کلی از سیاست کنار کشیده اسرت و هری
کاري به امور سیاسی ندارد .البته این تصور که ایشان فراتر از حاکمیت است یرا حاکمیرت را

مقایسه رویکرد امنیتی آمریکا و حشد شعبی در عراق؛ عملکرد و چشم انداز

53

رها کرده است نیز صدق نمیکند .میانجیگري ایشان در درگیري میان اشغالگران امریکرایی
با جریان صدر در سال  ،2٠٠٤اعالم فتواي دفاع در مقابرل افرراطگرایران و تروریسرتهرا در
عراق در سالهاي پا از  2٠1٤و تالش براي تدوین قوانین بر مبناي اصرول اسرالم و عردم
مغایرت قوانین با اصول اسالمی از مصادیقی است که این نکته مهم را تﺄیید میکند.
این مسئله که آیتاهلل سیستانی از امور سیاسی کنار کشیده و هی گونه دخالتی در این
امور نداشته است ،به نظر ،تحلیلی دقیق و کارشناسانه نخواهد بود و دخالتها و مواضع
سیاسی ایشان پا از سقوط صدام ،حاکی از این امر است 1.آنچه مسلم است آنکه مرجعیت
شیعی عراق و به ویژه آیتاهلل سیستانی ،نقشی مهم و تاریخی را در تکوین حاکمیت فعلی و
مشارکت مردم در روند سیاسی ایفا نمودند .به همین سان ،ایشان به مثابه «سوپاپ
اطمینان» و مدافع حقوق و منافع ملت عراق ،پیوسته خواستار احقاق حقوق مشروع ملت
بوده است.
بدیهی است که پیشتر مرجعیت نقش بسیار بزرگی را در عدم سوقیابی کامل حکومت
نوین شکل گرفته در عراق پا از سقوط صدام به سوي مبانی سکوالریسم و لیبرالیسم
ربی ایفا کرد .همچنین ،با قدرت ،مردم را به صحنه سیاسی آورد و مقدمات مشارکت
همگانی را با قاعده «هر عراقی ،یک رأي» فراهم کرد؛ بهگونهاي که نقشههاي امریکاییها را
براي اداره عراق ،نقش بر آب کرد (افشون.)5 :139٤ ،
در جریان تشکیل «حشد شعبی» ،نیز صدور فتواي جهاد کفایی از سوي مرجعیت ،عرالوه
بر اینکه ،عظمت را به حوزه نجف اشرف بازگرداند ،سبب منزلت بخشیدن به علما و مراجع و
1

 .در این خصوص رئیا فراکسیون المواطن در پارلمان ارهار داشته است ":مرجعیت عالی دینی در مقاطع حسا

و پی

هاي سرنوشت ساز نقش مهم و تاثیرگذاري داشته اند و ایشان سوپاپ اطمینان و امنیت براي تمام گروه ها و اقشار مردم عراق
هستند .مرجعیت دینی عراق مورد احترام همگان هستند و مواضع واقعا صادقانه اي داشته اند؛ به عنوان مثال مواضع ایشان در
زمینه نگارش قانون اساسی و به همه پرسی گذاشتن آن براي حمایت از روند سیاسی و خاموش کردن آتش فتنه تاریخی.
فتواي جهاد کفایی ایشان ب راي مقابله با گروه هاي تروریستی نیز نقش زیادي در نجات عراق از سقوط به دست این گروه هاي
تروریستی داشت .مرجعیت دینی عراق در قبال موضوع همه پرسی اقلیم کردستان نیز توصیه هاي مهم داشتند و همه را به
رجوع به قانون اساسی و دادگاه عالی در صورت بروز اختالف فراخواندند(".منبع :گفتگو با «حامد الخضري» رئیا فراکسیون
«المواطن» در پارلمان عراق  ":رئیا فراکسیون المواطن درگفتگو با مهر :حشدشعبی مانع تجزیه عراق شد /نقش مرجعیت
دینی در یکپارچگی عراق" جمعه  5آبان ،1396قابل دستر در سایت.)www.mehrnews.com/news/4125129:
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اعطاي جایگاه فرماندهی جهادي و میدانی ملت عراق در مواقع بحرانی شد .این موضروع بره
حدي بدیهی است که از این پا ،علما و مراجع طراز اول عراق ،نمیتواننرد از مسرئولیت و
نقش عظیم خود در موارد تهدید کشور ،شانه خالی کنند.
به هر حال نقش مستقیم مرجعیت در ایجاد بسیج مردمی علیه تهدید جریانهاي سلفی
ر تکفیري ،آ از مرحله جدیدي در هدایت و رهبري جامعه است که بدان وسریله ،مرجعیرت
میتواند با ابزار مست قیم مسائل مهم جامعه را برا کمرک مرردم حرل و فصرل نمایرد .فترواي
آیت اهلل سیستانی ،در واقع تمام فواصل جغرافیایی و اجتماعی مردم از تمام قشرها را از میان
برد و تمام مسلمانان و حتی پیروان سایر ادیان را در مقابل مسئولیت عظیم خود در مواجهه
با تهدیدات قرار داد ،بهگونهاي که متفق القول جنگ علیره «داعرش» را رقرم زدنرد و افکرار
عمومی جهانی را به این در رساندند که عملکرد «داعش» مغرایر برا عملکررد قالرب کلری
مسلمانان است و داعشیها را سربازان و نیروهاي استکبار ،استعمار و استبداد معرفی کردند.
در واقع فتواي مرجعیت نشان داد که نجف اشرف بره همره ملرت عرراق ،نگراه یکسرانی
دارند ،و هی تفاوتی میان طوایف و بافتهاي آن نمیگذارند و فارغ از مسائل قومی ،نژادي و
مذهبی و در جهت مصالح ملی عراق حرکت میکند .مرجعیرت در عرراق برار دیگرر هماننرد
سالهاي دهه 192٠م (که مبارزه با استعمار وجهه همت مرجعیت آن زمان برود) نشران داد
که «جدایی دین از سیاست» امکانپذیر نیست (عدنان عزیز.)68 :2٠16 ،
با توجه به این اوصاف ،جایگاه آیتاهلل سیستانی در جامعه ،ناشی از چند عامل مشرخص
است که عبارت اند از :جایگاه حوزه علمیه نجف در عراق ،به رسمیت شناخته شدن اعلمیرت
فقهی آیتاهلل سیستانی ،و موضعگیريهاي مردمساالرانه ایشان در روند تحوالت این کشرور،
مواضع اسالمی و مردمساالرانه ایشان که با پشتیبانی و رضایت نسربی تمرام اقروام و پیرروان
مذاهب مختلف طی سالهاي  2٠٠5ر  2٠٠3همراه شرد ،و ایشران را بره الگرویی بریبردیل
تبدیل ساخت و همچنین اشرغالگران را وادار سراخت ترا در انتقرال قردرت و تردوین قرانون
اساسی ،پیشنهادهاي ایشان را دخیل نمایند (حاجی یوسفی و عارفنژاد.)٤2 :139٠ ،

قواعد و رویههای حاکم بر عملکرد حشد شعبی
انسانها به طور ذاتی دوستدار آزادي ،عدالت ،حرمت و کرامت هستند و هرر عراملی کره
به این ارزش ها خدشه وارد کند ،با واکرنش و خیرزش فطرري مواجره خواهرد شرد .در ایرن
خصوص اسالم براي چگونه رفتار کردن با ملتها و دولتهاي دیگر اصولی وضع کرده کره از
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قرآن و سنت اخذ شده است .این اصول که همان سیاست خارجی اسالم هستند ،مفراهیمی
همچون رلمستیزي ،نفی سبیل ،عدم سلطهپذیري و سلطهگرري ،وفراي بره عهرد و پیمران،
حفظ عزت و کرامت ،دعوت و جهاد را دربرمیگیرنرد .از مرتن ایرن اصرول مریتروان مبرانی
1
اندیشه و رفتار حشد شعبی در چهارچوب دیپلماسی نهضتی را استخرا کرد:
الف) اصل رلمستیزي و نفی سبیل :این امر مسلمانان و به خصوص شریعیان را کره برر
اصل نفی سبیل 2به معناي نپذیرفتن استکبار و سلطه کافران تﺄکید دارند ،بر آن میدارد که
هرگز سلطه و استکبار کافران را برخود نپذیرنرد و در مقابرل آن ایسرتادگی کننرد .بره ایرن
ترتیب رلمستیزي و عدم پذیرش استکبار و استعمار یکی از ریشههراي دیپلماسری نهضرتی
محسوب می شود و وعده پیروزي مظلوم بر رالم و حرق علیره باطرل را پشرتوانه خرود قررار
میدهد.
ب) اصل عدالتخواهی :امروزه به دلیل فقدان عدالت و مساوات در وجروه مختلرف نظرام
بین الملل ،صلح و امنیت رخت بربسته است .در چنین وضعیتی اسالم به عنوان یرک مکترب
جامع ،در مقام تعریف الگوي رفتاري در عرصه خارجی بر اصلی متفاوت تﺄکید دارد که بنیاد
آن را «مساوات حکمی» شکل مری دهرد .منظرور از مسراوات حکمری جریران یرافتن قواعرد
بینالمللی براي بازیگران مسلمان و یرمسرلمان بره شرکل واحرد اسرت (افتخراري:1389 ،
 .)31٠اگرچه دولتهاي اسالمی که به عنوان بازیگر و عضو رسمی جامعه برینالملرل وجرود
دارند ،براي رفع این معضرل اقردامات زیرادي انجرام دادهانرد ،امرا تراکنون نتیجره مطلروبی
نگرفتهاند؛ زیرا این دولتها در مقابله با بیعدالتیها صرفاً براسرا منرافع ملری خرود عمرل
کردهاند؛ در حالی که جنبشها و نهضتهاي اصیل اسالمی ،حمایت از سایر مسلمانان فراترر
از مرزهاي ملی خود را نیز مد نظر دارند.
) اصل عزت و کرامت :انسان جدا از هر گونه رنگ و زبان ،دین و آیینری داراي عرزت و
کرامت است .در این بین اسالم تﺄکید زیادي بر حفظ عزت و کرامرت انسرانی دارد و مطرابق
آن ،مسلمانان باید در روابط با دیگران مدافع عزت و کرامت خود و سایر انسانها باشرند .برر
این اسا با توجه به آنکه کمال و سعادت انسان هدف نهایی اسالم است ،کرامت انسانی بره
1

 .این قسمت با تلخیص و تصرف از منبع ذیل اخذ شده است :شعیب بهمن و علی کرارم خرانلو« ،دیباچرهاي برر دیپلماسری نهضرتی»،
فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم ،سال شانزدهم ،شماره  ،3پیاپی  ،63پاییز  ،139٤صص  78ر .75
2
 .چنان که در قرآن کریم آمده است« :وَلَن یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیالً» (نساء.)1٤1/

56

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل ،سال یازدهم ،شماره  ،42تابستان 1397

عنوان یکی از ارکان نظریه رویکرد اسالمی به صلح و امنیت ،مطر است؛ بره ایرن معنرا کره
نحوه مناسبات بینالمللی و الگوهاي امنیتی نباید بهگونهاي باشد که عزت و کرامرت انسرانی
به مخاطره افتد (افتخاري.)32٤ :1389 ،
د) اصل دعوت :دعوت به معناي تر یب مخاطب به اصول و ارزشهاي مد نظرر از طریرق
اقناع است .در حکومت پیامبر اکرم(ص) به قصد دعوت بره اسرالم ،سرفیرانی بره کشرورهاي
حبشه ،ایران و روم فرستاده شدند .عالوه بر این ،افرادي که آموزههاي اسالم را بهتر فهمیرده
بودند ،به مناطق همجوار اعزام میشدند تا مردم را به اسالم تر یب کنند .دعروت ملرتهرا و
جوامع دیگر به رو آوردن و پرذیرش ارزش هرا و تعرالیم اسرالم ،یکری از وررایفی اسرت کره
مسلمانان باید انجام دهند.
ه ) اصل جهاد :اگرچه معموالً مفهوم جهاد به منزله مبارزه فیزیکی تلقی میشود ،اما
داراي ابعاد مختلفی است .حضرت علی(ع) میفرمایند« :جهاد بر چهارپایه استوار است :امر
به معروف ،نهی از منکر ،راستگویی در هر حال و دشمنی با فاسقان» (نهجالبال ه ،حکمت
 .) 31در واقع جهاد اسالمی ،وسعتی به اندازه تمام نیات خوب و انسانی دارد که از تالش
براي ابراز ناراحتی از یک عمل زشت و ناحق تا حضور در جبهه جنگ علیه رالمان و
ستمگران را شامل میشود.
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دستاوردهای حشد شعبی
بسیج مردمی عراق توانست با پیروزيهاي خود ،نقشههاي شوم دشمن براي تقسیم
کشور را از بین ببرد و امروز به بازوي قدرتمند ارتش ،پلیا و نیروهاي امنیتی تبدیل شده
است .با توجه به تغییر یافتن «حشد شعبی» به بازیگري کلیدي در عرصه نظامی و امنیتی
عراق در طول چند سال اخیر ،تبلیغ و حفظ دستاورد این نیروها ،از اهمیت خاصی برخوردار
شده است .در این خصوص میتوان به برخی عوامل و فاکتورهایی که در سهولت کسب
دستاوردهاي حشد شعبی تﺄثیر به سزایی داشته است ،اشاره کرد .از جمله آنها عبارتند
از :قدرت و انگیزه باال براي مقابله با داعش و ایجاد امنیت در مقایسه با سایر نیروهاي حاضر
در صحنه نظامی  -امنیتی عراق؛ تداوم احتمالی ناامنی و نقش گروههاي منحرف شیعی و
افراطی سنی در عراق و در نتیجه نیاز طوالنی مدت به حشد شعبی؛ کسب تجارب و خبرگی
تدریجی حشد شعبی؛ پایهها و حمایتهاي مردمی و عقیدتی از حشد شعبی؛ پیوندها و
تعاملهاي سیاسی حشد شعبی با سایر نیروهاي سیاسی عراق؛ پیوند حشد شعبی با شبکه
نیروهاي مقاومت اسالمی در منطقه وتﺄکید بر اصل داوطلبانه بودن.
با توجه به اوصاف یاد شده ،مسلم است که حشد شعبی با تمرکز بر «امنیت مردم پایره»
دستاوردهاي بسیاري در مقایسه با سایر نیروهاي به اصطال «در حال مبارزه برا تروریسرم»
حاضر در عراق کسب کرده است .این دسرتاوردها ،مشرابهت زیرادي برا پیرروزيهراي سرایر
جریانها و گروههاي مقاومت یا همسو با مقاومت در راستاي مبارزه با تروریسم ،صهیونیسرم
و استبداد داشته است .از این رو ،میتوان عملکرد حشرد شرعبی را برا عملکررد حرزباهلل در
لبنان ،گروه هاي مقاومت در فلسطین اشغالی و انصاراهلل در یمن در یک چهارچوب یرادآوري
کرد.
همچنین از آنجایی که نقش ،اهمیت و جایگاه نهضتهاي آزاديبخش ،به ویرژه اسرالمی
در راستاي عمقبخشی به گفتمان مقاومت بر کسی پوشیده نیست؛ بنرابراین در چهرارچوب
«دیپلماسی نهضتی» ،فعالیتها و دستاوردهاي حشد شعبی قابرل بررسری و ارزیرابی اسرت.
براسا مبانی «دیپلماسی نهضتی» ،قواعد آن نیز برر فعالیرتهراي حشرد شرعبی در عرراق
حکمفرما بوده است.
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در اینجا نگاهی کوتاه به برخی پیروزيها و دستاوردهاي حشد شعبی  ،موضروع را بریش
از پیش روشن خواهد نمود:
براسا اعالم هیئت حشد شعبی  ،این سازمان نوپرا کره بنیران آن را «بسریج نیروهراي
داوطلب مردمی» تشکیل می دهد ،از بدو تشکیل تا آذر  ،139٤طی  55٠روز نبررد مسرتمر
در دو عملیات بزرگ لبیک یا رسول اهلل(ص)  1و  ،2نروزده شرهر و پنجراه ویرک روسرتا بره
مساحت  175٠٠کیلومتر مربع را از کنترل داعش خار کرد .این میزان ،معرادل یرک سروم
اراضی اشغال شده توسط داعش در عراق بود .محدوده یاد شده ،شامل دو حوزه نفتی عجیل
و عال نیز بود کره داعرش معرادل بیسرت هرزار بشرکه نفرت از پنجراه هرزار بشرکه نفرت
استحصالی روزانه خود را از آن استخرا میکرد و با احتساب قیمت فروش متغیر بین  1٠تا
 25دالر براي هر بشکه ،ماهانه بین  6تا  21میلیون دالر درآمرد کسرب مریکررد؛ بنرابراین
حشد شعبی  ،در این مدت موفق به قطع تقریباً نیمی از درآمد نفتی داعش شده بود.
«حشد شعبی ،همچنین تا اسفند  ،139٤طی عملیات امام هادي(ع) نیز مساحتی معرادل
پنج هزار کیلومتر مربع از اراضی صال الدین و ثرثار را از سیطره داعش خرار کررد کره 6٤
منطقه راهبردي شامل سه انبار بزرگ مهمات ارتش عرراق در محردوده آن قررار داشرت؛ در
نتیجه ،میتوان گفت که حشد شعبی توانست راه ارتباطی داعش در برین دو اسرتان نینروا و
صال الدین را قطع کند» (آزاد.)8٤ :1395 ،
همچنین حشد شعبی ،در جریان عملیاتهاي بزرگ جرفالصحر [جرف النصرر ،،آمرلری،
فلوجه و آزادسرازي موصرل و عملیرات حفرظ وحردت سررزمینی عرراق در پراییز  1396در
کرکو و حومه ،نقش بیبدیلی را در امنیتآفرینی براي جامعه و حاکمیت عراق ایفرا کررده
است .همین دستاوردهاي عظیم ،سبب شده تا برخی بازیگران دخیل عراق (اعم از داخلری و
خارجی) ،عملکرد و فعالیتهاي این «جریان مردم پایه» را به زیان خود ارزیرابی کننرد 1کره
در ادامه در چهارچوب چالشهاي حشد شعبی مورد بحد و بررسی قرار میگیرد.
البته دستاوردهاي حشد شعبی صرفاً به امور نظامی رر امنیتری محردود نمریشرود بلکره
1

برخی از رسانه هاي عراقی همسو با حشد شعبی ،سیاستمداران و شخصیت هاي سیاسی مخالف حشد شعبی را «داعشی
هاي سیاسی » می نامند.در همین راستا «شیخ اکرم الکعبی»  ،دبیر کل جنبش نجبا می گوید که تصویب قانون حشد شعبی و
الحاق آن به بدنه نظامی کشور فقط یک دسته از عراقی ها را ناراحت کرد و آن هم داعشیان سیاسی که میخواستند اوامر
استکبار را در کشور اجرا نمایند.
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میتواند در امور فرهنگی ر اجتماعی ،نوعی وحدت کلمه را میان طیفهراي مختلرف جامعره
عررراق در راسررتاي پیشرررفت و توسررعه اقتصررادي نیررز ایجرراد نمایررد کرره سیاسررتگررذاري
سیاستمداران و دولتمردان عراقی در این زمینه ،نیاز و ضرورتی انکارناپذیر اسرت .بره عرالوه
بررسی نتایج انتخابات پارلمانی  2٠18نشان میدهد که افکار عمرومی عرراق بره آن اقبرال
دارد.
چالشهای «حشد شعبی»
باید به این نکته هم توجه داشت که «حشد شعبی» با یک سري موانرع در جهرت ادامره
اقدامات خود مواجه است که در پی خواهد آمد .از یک سو ،تاکتیکهاي به کار گرفتره شرده
از سوي داعش تا حدي به کند شدن حرکت نیرويهاي حشد شعبی و افزایش شرمار تلفرات
انسانی آن منجر شده است .داعش با کارگذاشتن تلههاي انفجاري ،بمبگذاري ساختمانهرا،
بمبگذاري کنار جادهاي ،مین گذاري ،انفجار پل ها و حفرتونل  ،ایجراد خاکریزهرا و  ...سربب
کاهش سرعت پیشرفت نیروهاي حشد شعبی شده بود .از سوي دیگر ،نیروهاي بین المللی از
جمله آمریکا و عرب هاي سنی عراق حاضرر نیسرتند نیروهراي حشرد شرعبی را بره رسرمیت
بشناسند .سیاستمداران سنی عراق به شدت مخالف مشارکت و حضور نیروهاي حشد شرعبی
در عملیات آزادسازي موصل از دست داعش بودند؛ همچنین در حمالت هروایی ائرتالف بره
رهبري ایاالت متحده در عملیات آزادسازي تکریت ،این کشور ادامه حمالت هوایی را با ایرن
شرط پذیرفت که نیازي به هماهنگی با نیروهاي حشد شعبی نباشد .آمریکا ،جداي از این که
مالحظاتی درباره پیروزي بسیج مردمی عراق دارد ،به دالیل سیاسی نمی خواهد کره تمرا
مستقیم با این نیروهاي مردمی داشته باشد؛ به همین جهت عملیاتهایش را تنها برا ارترش
عراق در وزارت دفاع این کشور هماهنگ میکند .با وجود این دشواريها و علیر م مخالفت
اعراب سنی وکردها با نقش پر رنگ حشد شعبی در عرصه سیاسری عرراق ،امرا واقعیرت ایرن
است که همین نیروهاي حشد شعبی در آینده ،بدون تردید بنیانهاي ارتش جدید عرراق را
تشکیل خواهند داد .همین نیروها هستند که میتوانند در آینرده مبرانی ایجراد یرک ارترش
مدرن و متعهد را در عراق پا از داعش ایجاد نمایند.
به هر حال ،نیروهاي متبوع حشد شعبی ،با برخی چالشها و موانع نیرز در آینرده روبررو
خواهند بود که عمدهترین آنها عبارتنرد از :مخالفرت و احسرا نگرانری برخری گرروههراي
سیاسی سنی مانند اکراد و سنیها از حشد شعبی؛ مخالفت آمریکرا و کشرورهاي عربری برا
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افزایش نقش حشد شعبی1؛ تعارضات ساختاري حشد شعبی برا نیروهراي نظرامی و امنیتری
رسمی عراق؛ مشکالت ساختاري و چنددستگی درونی حشد شعبی؛ تداوم مشکالت تسرلیح
و مالی حشد شعبی؛ ناهمگونی نیروهاي حشد شعبی به لحاظ سطح و میزان کارایی نظرامی؛
مبهم بودن وضعیت قانونی و حقوقی حشد شعبی در عراق.
به عبارت بهتر ،عوامل متعددي در راستاي تضعیف یا کاهش نقرش حشرد شرعبی وجرود
دارند که اهم آنها را میتوان به صورت خالصه ،در موارد ذیل مورد اشاره و دستهبنردي قررار
داد:
الف) ایاالت متحده امریکا و پروژه ضد حزباهلل سازي در عراق
آنچه مسلم است آنکه ایاالت متحده امریکا به مثابه مدعی «مبارزه با تروریسم» ،همرواره
در عراق و منطقه رب آسیا ،نقشی دوپهلو و دوگانه داشته و ضرمن تقویرت تروریسرتهراي
سلفی ر تکفیري ،مدعی مبارزه با آنها نیز بوده است .از این رو میتوان گفرت کره اسرتراتژي
این بازیگر« ،استمرار منازعه» معطوف به مدیریت بحران بوده است.
بر این اسا  ،در خصوص حشد شعبی ،سیاست این کشور در راستاي تقابل برا «نقرش و
نفوذ رویکرد امنیت مردم پایه» قرار گرفته و به شدت در پی کنترل ،نظارت و محدودسرازي
نقش حشد شعبی در عراق است .با این اوصاف ،باید گفرت کره از لحراظ ماهیرت و عملکررد،
حشد شعبی ،اساساً یک ساختار متعارض با رویکرد ایاالت متحده به شمار میآید و بره زعرم
آمریکایی هرا ،طبیعتر ًا در جایگراه پیشربرد اهرداف جمهروري اسرالمی ایرران ،نقرشآفرینری
مینماید ،از این رو ،امریکاییها آن را دشمن و تهدید فرض میکنند و براین باورند کره ایرن
تشکل در آینده ،منافع و امنیت امریکا و رژیم صهیونیستی را تهدید مینماید.
ایاالت متحده آمریکا تاکنون از هی تالشی براي ضرربه زدن بره حشرد شرعبی در عرراق
فروگذار نکرده است .به عنوان نمونه در جریان عملیات آزادسازي شرهر الرمرادي ،واشرنگتن
ارائه کمک به دولت بغداد در نبرد با داعش را به عدم مشارکت حشد شعبی در این عملیرات،
1

 .در این خصوص یکی از شخصیت هاي وابسته به مجلا اعال در فراکسیون المواطن در پارلمان ارهار داشته است ":تالش
براي اتهام زدن به قهرمانان حشد شعبی امري طبیعی است .زیرا حشد شعبی در ممانعت از تجزیه کشور و کسب پیروزي در
برابر تروریسم نقش داشت .حشد شعبی در بیرون راندن داعش و نابودي آن و همچنین خنثی کردن نقشه دشمنان عراق
درسال  2٠1٤مشارکت داشته است"(.منبع :گفتگو با «حامد الخضري» رئیا فراکسیون «المواطن» در پارلمان عراق  ":رئیا
فراکسیون المواطن درگفتگو با مهر:حشدشعبی مانع تجزیه عراق شد /نقش مرجعیت دینی در یکپارچگی عراق" جمعه  5آبان
،1396قابل دستیابی در سایتhttps://www.mehrnews.com/news/412512 :

مقایسه رویکرد امنیتی آمریکا و حشد شعبی در عراق؛ عملکرد و چشم انداز

61

منوط کرد .این در حالی است که مواضعحشد شعبی بارها مورد هجوم جنگنردههراي ارترش
آمریکا قرار گرفته است .از همین روي ،پر واضح است که آمریکاییها که در واقرع ،از عوامرل
اصلی پیدایش و گسترش داعش هستند ،از مشروعیت و محبوبیرت حشرد شرعبی و تصرویب
قانون به سود آن ناراضی بوده و آن را نوعی شکست براي خود تلقی میکنند.
با توجه به شواهد و قرائن موجود ،اکنون ایاالت متحده امریکا ،سیاسرتهراي خرود را در
قبال حشد شعبی طراحی کرده و در صدد اجرایی نمودن آن است ،نتیجره ایرن سیاسرتهرا،
سوق یافتن کاخ سفید و پنتاگون به سمت برقراري موازنه بین نیروهاي سنی ،کررد و شریعه
و در صورت امکان تغییر موازنه سیاسی در حکومت عراق به زیان شریعیان همسرو برا ایرران
است؛ همچنین جدایی و انفکا میان حکومت عراق و محور مقاومرت در دسرتور کرار آنهرا
قرار دارد.
در این راستا ،عالوه بر طر سناتور «توربنري» مبنی بر گذاشتن قیودي در اختصاص بودجره
نظامی ر آموزشی به شیعیان و اختصاص بی قید و شرط آن به نیروهاي پیشمرگه و عررب سرنی،
از  17مرداد  1393تا  3٠فروردین  ،1395نیروهاي ائتالف به اصطال ضد داعش ،ذیل مردیریت
فرماندهی مرکزي وزارت دفاع امریکا در چهار پایگراه مشرتر و دو پایگراه ویرژه در بغرداد ،یرک
پایگاه در اربیل ،یک پایگراه در االنبرار (االسرد) و اردوگراههراي تراجی و بسرمایا 2٠215 ،نفرر از
نیروهاي عراق (عرب سنی و کرد) را آموزش داده بودند و  3872نفر دیگر را تحت آمروزش خرود
داشتند (آزاد به نقل از :خبرگزاري ایالف 1٠ ،اکتبر  ،2٠15با تلخیص و تصرف).
به نظر میرسد در این راستا مسئوالن و نهادهاي امریکایی تالش خواهند کرد ترا ضرمن
نفوذ در حشد شعبی و جذب برخی افراد ،بر فعالیت و عملکرد این تشکل ،بره طرور مسرتقیم
نظارت کرده و نفوذ خود را گسترش دهند ،ضمن اینکره تراکنون در عملیراتهراي متعردد،
نیروهاي حشد شعبی را هدف حمله خود قرار دادهاند و به نیروهاي سلفی  -تکفیري خدماتی
ارائه دادهاند.
ب) چالشهاي ساختاري ر حقوقی
قانون حشد شعبی یا به اصطال بسیج مردمی ،علی ر م اینکه دستاوردي بزرگ به شرمار
می رود لیکن احتمال اینکه در آینده چالشهرایی را ایجراد نمایرد ،بسریار اسرت .از ایرن رو
بررسی این دو جنبه به صورت همزمان در این جا ضروري است  .بدیهی اسرت کره در نگراه
اول تصویب این قانون فرصتی بی نظیر به شمار میرود.
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قانون حشد شعبی با استناد به بند اول از ماده  61و بند سوم از ماده  73قرانون اساسری
عراق در اواسط پاییز  1395به تصویب پارلمان عرراق رسریده و در واقرع دسرتاورد عظیمری
براي جامعه عراق به شمار می رود .به هر حال ،مرجعیت شیعی در صردد برود ترا در مرحلره
زمانی پساداعش  -و به ویژه پا از فتح موصل -به تشکل حشد شعبی ،صبغهاي قرانونی نیرز
ببخشد.
دکتر «علی رمضان االوسی» ،مدیر مرکز مطالعات جنوب عراق در مصاحبهاي به تشرریح
تﺄثیرات تصویب قانون عراق در قانونی شدن حشد شعبی پرداخته و برر ایرن براور اسرت کره
تروریستها به کمک حشد شعبی از عراق اخرا خواهند شد.
وي در ادامه می گوید « :البته تبردیل شردن حشرد شرعبی بره نهرادي قرانونی موضروع
جدیدي نبوده و از همان زمانی کهحشد شعبی تشکیل شد همواره این موضوع مطر بود که
چگونه آینده افراد و خانوادههاي کسانی که به عضویت این نیروها در میآیند تضرمین شرود.
از سوي دیگر از زمانی که پل برمر ،حاکم نظامی آمریکا در عراق ،ارتش این کشور را منحرل
کرد ،از آن زمان عراق به دنبال ایجاد نیرویی واقعی در این کشور برود کره پرا از سرالهرا
حشد شعبی ،ثابت کرد میتواند به عنوان یک نیروي واقعی باشد که میتواند پیروزيهرایی را
در مقابل داعش به دست آورد و شراهد آن برودیم کره حشرد شرعبی توانسرت داعرش را در
صال الدین و در االنبار و در تکریت و در آینده در موصل شکست دهد و سرانجام شراهد آن
خواهیم بود که تروریستها از عراق به کمک نیروهاي حشد شعبی و به طور کلی بره دسرت
نیروهاي نظامی عراقی اخرا خواهند شد» (خبرگزاري تسنیم 1٠،دي ماه .)1395
اما مشکل و چالش عمده اصلی این قانون ،به بحد دولتی شدن یا به تعبیر دیگر ،تبعیت
این نیروها از شخص نخستوزیري یا فرماندهی کل نیروهاي مسلح برمیگرردد .بره موجرب
این قانون ،همه دستورات در همه زمینهها ،به نخستوزیر محول شرده اسرت .سرؤال جردي
این است که اگر نخستوزیر در آینده ،فردي سکوالر یا بعثی بود ،تکلیف چه خواهد شرد؟ و
سؤال دیگر آنکه ،مرجعیت که مهمترین نقش را در تشکیل این نیرو داشرت ،در آینرده ،چره
جایگاهی در این تشکل خواهد داشت؟
موضوع مهمتر ،حق تصمیمگیري و جابره جرایی نیررو اسرت کره بایسرتی برا همراهنگی
نهادهاي نظامی ،امنیتی (وزارت دفاع) و تحرت اشرراف نخسرتوزیرر باشرد؛ برهگونرهاي کره
نخستوزیران بعدي میتوانند مصوبات نخستوزیران قبلی را ملغی نمایند .علیر م اینکه در
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سپتامبر  ،2٠15حیدرالعبادي ،نخستوزیر عراق اعالم کرد که گروههاي حشد شعبی بخشی
از نیروهاي حکومتی هستند ،ولی در حال حاضر نیز حیدرالعبرادي ،نخسرت وزیرر عرراق برا
«اتخراذ سیاسرت دوري از محراور» ،نسربت برره نقرش فراسررزمینی نیروهراي حشرد شررعبی
مالحظات جدي دارد .در همین راستا ،وي در کنفرانسی مطبوعراتی در بغرداد گفرت« :اگرر
برخی از نیروهاي مسلح عراقی در سوریه مریجنگنرد ،ایرن نشران دهنرده موضرع دولرت و
سیاست عراق نیست .ما از نیروهاي «حشد شعبی» میخواهیم بره قرانون ،حاکمیرت عرراق و
کشورهاي همجوار احترام گذاشته و در امور دیگر کشورها مداخله نکنند .ما نمیخرواهیم در
درگیريهاي منطقهاي دیگري رق شویم بلکره مرا در عرراق ترالش کرردیم ترا از درگیرري
منطقهاي و طایفهاي دور باشیم و با تمامی کسانی که علیه تروریسم مریجنگنرد ،همکراري
کنیم»( 1خبرگزاري ایسنا ،به نقل از پایگاه اینترنتی روز نرو 8 ،دي مراه  .)1395نکتره مهرم
دیگر ،کمیت و کیفیت مشارکت این نیروها در روند سیاسی است که تراکنون مخالفرتهراي
زیادي را از جانب رقباي سیاسی آنها در پی داشته است.
) بازیگران داخلی دخیل (اکراد و اعراب سنی)
اکراد و اعراب سنی به ویرژه طیرف پرارتی بره رهبرري برارزانی و بررادران النجیفری (در
فهرست الحدباء و القرار)؛ همچنین بعثیها و سکوالرهاي عراق ،در واقرع فعالیرت و عملکررد
حشد شعبی را به زیان خود ارزیابی میکنند؛ بهگونهاي که در رسرانههراي خرود ،همسرو برا
دولتمردان سعودي و قطري ،آن را حشد شعبی مینامند.
بخشی از اهل سنت عراق ،که سهمی در تشرکل حشرد شرعبی ندارنرد و از آنجرایی کره
نمیتوانند در چهارچوب موازین حقوقی ر قانونی نیز خﻸ سرهم خرود را از حشرد شرعبی پرر
نمایند ،همواره در جهت ضردیت و چرالشآفرینری حرکرت کرردهانرد .بررادران النجیفری در
موصول از آن جملهاند که در مقابل حشد شعبی  ،حشد الوطنی را تﺄسیا کردهاند.
اکراد نیز حضور و فعالیرت حشرد شرعبی را بره ویرژه در منراطقی کره برر سرر آن میران
 1در واقع خطاب این گونه ارهارات به برخی شخصیت ها و رهبران حشد شعبی است که براي مبارزه با تروریسم و به ویژه
داعش خار از مرزهاي عراق ،اعالم آمادگی کرده اند .در همین زمینه «،ابو مهدي المهند »،نائب رئیا حشد شعبی عراق،که
پیشتر در خصوص این موضوع ارهاراتی داشته بود ،بار دیگر در ارهاراتی تاکید کرد که امیدواریم که نبردها در سوریه قبل از
آزادسازي موصل به پایان برسد و گرنه نیاز است که ما به عنوان بسیج مردمی عراق وارد سوریه شویم (.منبع  :خبرگزاري مهر،
«ابومهدي المهند  :احتمال حضور حشد شعبی در سوریه وجود دارد» ،سهشنبه  1٤دي  1395قابل دسترسی در سایت:
http://www.mehrnews.com/news/3867910
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طیفهاي عمده عراق (اکراد ،اهل سنت و شیعیان) اختالف وجود دارد ،مانعی براي رسریدن
به اهداف خود ارزیابی میکنند و هم در جهت کارشکنی گامهایی برداشتهاند .درگیريهراي
آنها در مناطقی نظیر روستاهاي بشیر ،طوزخورماتو؛ همچنین مناطقی از کرکرو برا حشرد
1
شعبی ،مؤید این ادعاست.
د) سایر بازیگران دخیل یر همسو
در راستاي تخریب وجهه و ناکارآمد نشران دادن حشرد شرعبی ،دولتمرردان سرعودي و
قطري و برخی از کشورهاي عرب همسو با آنها نظیر اردن و امارات متحده عربی نیرز عرالوه
بر فعالیتهاي رسانهاي و عملیرات روانری در جهرت کراهش نقرش و نفروذ حشرد شرعبی ،از
ارهارات رسانهاي و اقدامات عملی در این راستا ،چیزي فروگذار نکردهاند.
مشارکت حشد شعبی دراکثر عملیاتهاي سرنوشتساز ،نگرانی شدید رسانههاي سعودي
و متحدان آنها را به دنبال داشته است ،این رسانهها با تکیه بر طرفهاي هسرمو برا خرود در
داخل عراق ،تخریب وجهه نیروهاي داوطلب مردمی و ایجاد رعب و وحشت از این نیروها در
میان افکارعمومی به ویژه اهل سنت را تشدید کرده اند و بره دروغ القرا مریکننرد کره ایرن
نیروها طایفهاي هستند.
رژیم سعودي که مرو ایدئولوژي وهابیت بوده و به حمایت از تعداد زیادي از گروههراي
تروریستی در سراسر جهان شهره است ،طی حدود یک سال گذشته با طر ادعاهراي واهری
علیه حشد شعبی  ،تمام تالش خود را به کار بست تا چهره این گروه در نرزد افکرار عمرومی
عراق و منطقه را خدشهدار کند .تالشهاي رژیم سعودي علیه حشد شعبی و دخالت در امرور
داخلی عراق از طریق «ثامر السبهان» ،سفیر این رژیم در بغداد ،ترا جرایی پریش رفرت کره
دولت عراق رسماً از ریاض خواست تا سفیر دیگري را جایگزین وي کنرد؛ بنرابراین ،در حرال
حاضر عربستان سعودي از جمله طرفهاي خارجی است که تصویب قانون حشرد شرعبی بره
مذاق آن خوش نیامده است و به همین دلیل ،امکان دارد در آینده مواضرعی را علیره بغرداد
اتخاذ کند.
اقدامات و ارهارات «ثامر السبهان» ،سفیر سعودي در عراق گویراي ایرن وضرعیت اسرت.
1

 .درگیريها در شهر طوزخورماتو  ،به کشته و زخمی شدن چندین تن از نیروهاي دو طرف انجامید و باعد شد که نیروهاي
حشد شعبی و پیشمرگه هاي کرد با ادوات سنگین خود در مقابل هم صف بندي کنند و براي اولین بار تا این حد به یک جنگ
تمام عیار نزدیک شوند  ،که البته با ورود مستقیم رهبران عراقی و امضاي یک توافقنامه آتشبا فروکش کرد.
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وي بارها ،حشد شعبی را نیرویی ایرانی  -و نه عراقی ( -؟!) خوانده بود .به دلیل دخالتهراي
مکرر سفیر سعودي در امور داخلی عراق به ویژه مسائل مربوط به حشد شرعبی ،دولتمرردان
عراقری خواهرران تغییرر وي شرردند (پایگراه خبررري /تحلیلری انتخرراب 18 ،شررهریور .)1395
السبهان ،در ارهاراتی حتی مدعی شد که شبه نظامیان شیعه براي «تررور وي» برا حمایرت
جمهوري اسالمی ایران ،تالشهایی داشتهاند.
در همین راستا«،عادل الجبیر» ،وزیر امور خارجه عربستان سعودي نیز نیروهاي داوطلب
عراق که تحت عنوان «حشد شعبی» براي مبارزه با داعش تشکیل شد را یک تشرکل فرقرهاي
دانست که به فرمان ایران فعالیت میکنرد .الجبیرر در نشسرت خبرري مشرتر برا «ناصرر
جوده» ،وزیر امور خارجه اردن در ریاض ،مدعی شد« :حشد شعبی ،در آینده عراق یکپارچه،
جایی نخواهد داشت» (خبرگزاري ایسنا7 ،شهریور .)1395
آنچه مسلم است اینکه با توجه به تضاد مراهیتی در نظرام سیاسری سرعودي و عرراق در
وضعیت فعلی ،دولتمردان سعودي ضمن اینکره از ابرزار خرود سراخته و موهرومی برا عنروان
«تهمیش اهل سنت توسط حاکمیت عراق» سخن میراننرد ،آمریکراییهرا را نیرز در «دادن
عراق در سینی طالیی» به جمهوري اسالمی ایران مقصر میدانند و اکنرون حشرد شرعبی را
بازوي جمهوري اسالمی ایران در عراق ارزیابی میکنند (عادل محمد 218 :2٠15 ،ر .)181
رسانههاي سرعودي نیرز کره سرابقهاي دیرینره در خبرسرازي و وارونره نمرودن اخبرار و
واقعیت هاي کشورهاي منطقه به ویژه عرراق و سروریه در راسرتاي سیاسرتهراي ویرانگرر و
فتنهافکنانه آل سعود دارند ،از هنگام تشکیل نیروهاي داوطلب مردمی بنا به فتواي مرجعیرت
عالی شیعیان ،مهمترین هدف خود را تخریب وجهه این نیروها و در نهایرت شرعلهور کرردن
آتش فتنه مذهبی میان شیعیان و اهل سنت عراق قرار دادهاند که البته ترا کنرون بره دلیرل
هوشیاري ملت عراق و وجرود مرجعیتری آگراه و بصریر همچرون شرخص آیرتاهلل العظمری
سیدعلی سیستانی و دیگر مراجع بزرگ شیعه و علماي آگاه اهل سرنت ،ایرن توطئرههرا برا
شکست روبرو شده است ،با این حال رسانههاي سعودي همچنان بر ایرن رویکررد مخررب و
ویرانگر خود و البته مداخلهجویانه در امور عراقیها اصرار میورزند.
اکنون نحوه خبرسازي درباره عراق از سوي رسرانههراي سرعودي و ترالش برراي القراي
مردمی نبودن نیروهاي داوطلب مردمی و حتی ادعاي ایرن کره ایرن نیروهرا هری تعصرب و
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دلبستگی به میهنشان ندارند ،بیش از همه وحشت سعوديها را از تﺄثیرگذار بودن نیروهاي
داوطلب مردمی و قریب الوقوع بودن پیروزي بر تروریستهاي تکفیرري مرورد حمایرت آنهرا
نشان میدهد.
خط خبري رسانههاي سعودي نشاندهنده عزم حامیان اصلی تروریستهاي تکفیري در
عراق براي شعلهور کردن آتش فتنه مذهبی میان ملت عراق و بردبین کرردن اهرل سرنت و
کرد به نیروهاي جان برکف مردمری اسرت کره هرر چنرد بیشرتر آنهرا را شریعیان تشرکیل
میدهند ،اما در این نیروها ،حتی از مردم اهل سنت و مسیحی هم حضور دارند .جوسرازي و
دروغپراکنی رسانههاي حامی تکفیريها در حالی اسرت کره نیروهراي داوطلرب مردمری در
نبردهاي گذشته به ویژه در تکریت و فلوجه نشان دادند که هرگز طایفهاي نیستند و حرامی
اصلی اهل سنت هستند ،نیروهایی که با عبور از مرزهاي طایفهگري ،به نردا و فریراد کمرک
خواهی اهل سنت در صال الدین و رمادي پاسخ مثبت داده و جان خود را براي نجرات آنهرا
از شر تروریستهاي سلفی  -تکفیري ،بعثی و وهابی به خطر انداخترهانرد .آراي قابرل توجره
کاندیداهاي وابسته به «حشرد شرعبی» در ایرن منراطق در انتخابرات پارلمرانی  ،2٠18مویرد
حمایت اهل سنت از «حشد شعبی» در راستاي آزادسازي سرزمینهایشان است.
نگاهی به کارنامه ائتالف ضد داعش و ناکامی آمریکا در تﺄمین امنیت عراق
ساختار ناتوان نظامی ر امنیتی و سیاسی چیده شرده از سروي اشرغالگران پرا از سرال
 2٠٠3میالدي ،در واقع زمینهساز اوضاع و شرایطی شد که ضمن اینکه دولت عراق را واجرد
خصلت ورشکستگی 1می نمود ،حاکی از عدم اراده جدي نیروهاي اشغالگر بیگانه براي پایران
دادن برره بحرررانهرراي امنیترری عررراق و مبررارزه بررا تروریسررم نیررز بررود .تﺄکیررد مسررئوالن و
شخصیتهاي مختلف عراقی به استثناي معدودي از طرفهاي همسو با آل سعود بر اهمیرت
نقش نیروهاي داوطلب مردمی در پاکسازي عراق از لوث تروریسم تکفیري ،در حرالی اسرت
که با وجود گذشت چند سال از تشکیل ائتالف موسوم به ائتالف بینالمللی علیه داعرش بره
رهبري آمریکا ،نگاهی به کارنامه این ائتالف ،بیاسا بودن ادعاي سرردمداران ایرن ائرتالف
مبنی بر مبارزه با داعش ،را اثبات میکند ،زیرا یکی از مهمترین ابهامات درباره ایرن ائرتالف
این بوده که از ابتداي تشکیل آن بسریاري از اعضراي آن از کشرورهاي عربری حروزه خلریج
Failed State
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فار خود از حامیان و تﺄمینکنندگان مالی داعرش بودنرد و اسرتمرار منازعره همچنران در
دستور کار آنها قرار دارد .عدم اعالم پایان عملیات مبارزه برا داعرش از سروي آمریکراییهرا،
علیر م جشن پیروزي بر داعش از سوي حکومت و جامعه عراق ،موید این گزاره است.
در روزهاي اول تشکیل این ائرتالف ،کشرورهاي عضرو آن از جملره وزیرر خارجره وقرت
عربستان اعالم کرد که مبارزه با داعش  1٠سال به طول خواهد انجامید ،این در حالی اسرت
که نیروهاي عراقی از جمله نیروهاي داوطلب مردمی در کمتر از دو سال تقریبا بریش از 9٠
درصد اراضی تحت اشغال داعش را آزاد کردند.
اعالم این برنامه ده ساله با توجه به عملکرد ائتالف ضد داعش نشران مریدهرد کره ایرن
ائتالف قصد داشت با به دست گرفتن پرونده مبارزه با داعش و طوالنی کردن رونرد عملیرات
بعالوه حمالت نمایشی علیه داعش ،اهداف خود را در این مناطق محقق کند.
یافتههای تحقیق
مسلم است که اکنون «حشد شعبی» به عنوان یک نهاد داوطلبانه مردمی ر عقیدتی
نوبنیاد ،که از دل تهدیدي به نام «تجاوز داعش به بخشی از خا عراق» شکل گرفت،
فرصتی بینظیر در راستاي موضوع امنیتسازي در عراق به شمار میرود و در واقع «تئوري
وابستگی نظامی به قدرتهاي بزرگ در راستاي ایجاد امنیت» را ابطال وچهارچوبهاي
طراحی شده در قالب موافقتنامه نظامی  -امنیتی واشنگتن و بغداد را بیاعتبار مینماید،
ضمن اینکه از یک سوي دیگر ،باور «تکیه به سازمانهاي مردمنهاد امنیتساز» را در میان
دولتمردان و سیاستگذاران عراقی تقویت کرده است.
بنابراین در حال حاضر« ،حشد شعبی» واقعیتی یرقابل انکار در عرصة امنیتآفرینی
عراق به شمار میرود که در این کشور ،مخالفان و موافقانی دارد .مخالفانی که در صدد
حذف ،تضعیف یا کاهش نقش این نیروي مهم مردمی هستند و موافقانی که در راستاي
تقویت ،تثبیت و افزایش نقش آن تالش میکنند.
نکته دیگر آنکه ،شکلگیري «حشد شعبی» در عراق ،بیش از هر موضوع دیگر ،نقش
مرجعیت شیعی (دینی) را در عراق در راستاي بسیج مردم احیا و برجستهترکرد؛ بهگونهاي
که هم جامعه و هم مردم به قدرت معنوي و نرم بیبدیل آن بیش از پیش پی بردند .البته از
طرف دیگر ،حوزه علمیه نجف نیز بار دیگر ،بازیگر ایفاي نقشی راهبردي در راستاي رفع
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تهدیدات گردید .همانگونه که در سال هاي اولیه پا از سقوط صدام ،با ایستادگی در
مقابل طر امریکاییها ،از عدم سوقیابی کامل عراق به دامان لیبرالیسم ربی جلوگیري
کرد و به برخی از منازعات میان جریانهاي سیاسی شیعی نیز پایان داد.
از این رو ،میتوان ادعا کرد که یافتههاي تحقیق حاضر را میتوان به صورت خالصهوار
بدین شر بیان کرد:
ر اتکا و اعتماد بیشتر به مردم در راستاي امنیتسازي در میان دولتمردان عراقی؛
ر ابطال نظریههاي اتکا به قدرتهاي بزرگ براي امنیتسازي در منطقه و بیاعتباري
موافقتنامه نظامی  -امنیتی واشنگتن و بغداد؛
ر بازیابی قدرت ،نقش و نفوذ معنوي مرجعیت و حوزه نجف؛
ر اجماع جامعه ،حکومت و حوزه علمیه نجف بر سر موضوع شکلگیري و تقویت «حشد
شعبی»؛
ر افزایش اعتماد عمومی به مثابه سرمایه اجتماعی در میان «اهل سنت مورد تجاوز قرار
گرفته از سوي داعش» نسبت به جامعه شیعی؛
ر افزایش نقش «نیروهاي رها از حاکمیت» در راستاي کمک به حاکمیت عراق؛
با این اوصاف ،بر اسا این پژوهش و تجزیه و تحلیل دادههاي آن به نظر میرسد که
اکنون ضمن اینکه حشد شعبی به جزیی از نیروهاي نظامی  -امنیتی عراق تبدیل گشته ،به
عالوه به مثابه نیرویی امنیتساز در کنار ارتش عراق ،به رفع تهدیدات از جانب تروریستها
کمک کرده است و در واقع میتوان گفت که در چهارچوب قواعد و قوانین حاکم ،پشتیبانی
قوي براي نیروهاي رسمی نظامی ر امنیتی بوده است.
بر این اسا  ،فرضیه اصلی این پژوهش در واقع با توجه بره سرؤال مطرر شرده اثبرات
میگردد .بر این مبنا که تشکیل نیرویی با عنوان «حشد شعبی» در ایجاد امنیرت مرردم پایره
بسیار تﺄثیرگذار بوده تا جایی که توانسته اسرت ،ضرمن پرر کرردن خﻸ ناشری از ناکارآمردي
ساختار نظامی  -امنیتی چینش شده توسط آمریکراییهرا ،تهدیردهاي اصرلی را از جامعره و
حکومت عراق دور نماید .به عالوه ،باور بره قردرت امنیرتآفررین مرردم را در سیاسرتگذاران
عراقی افزایش داده است.
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نتیجهگیری
در واقع پیادهسازي «الگوي امنیتی مردم پایه» در عراق ،حاکی از شرکلگیرري «قردرت
دفاعی داوطلبانه ،توانا و نوپایی» است که میتواند به سایر ضلعها تسرري یابرد .نیررويهراي
مردمی عراق از صدها هزار جوان عراقی که در بیش از  ٤٠گروه فعالیت مریکننرد ،در واقرع
با فتواي آیتاهلل سیستانی ،هویتی دینی و اعتقرادي یافترهانرد و توانسرتهانرد در چهرارچوب
«امنیت بومی محور» ،امنیت را در عراق ایجاد نمایند .از این رو نقش و جایگاه ایرن نیروهرا
در امنیتسازي قابل انکار نیست.
ازسوي دیگر آنها به این سمت حرکت کردهاند تا در نزد افکار عمومی ،وجههاي مطلروب
کسب کنند و براي سیاستمداران و سیاستگذاران عراقی موجد این در گردند که تکیه برر
اشغالگران ،موجب امنیت نخواهد شد و بدین ترتیب وابستگی نظامی را امرري منفرور جلروه
دهند.
بنابراین در تهدید هجوم داعش به خا عراق و تصررف بخرشهرایی از جغرافیراي ایرن
کشور ،دوراندیشی و درایت مرجعیت نجف به فرصتی بیبدیل در سراختار نظرامی ر امنیتری
عراق در راستاي ایجاد امنیرت مرردم پایره تبردیل گردیرد .در نتیجره برراي مهرار وضرعیت
تهدیدآمیز داعش و جریانهاي تروریستی سلفی  -تکفیري ،نقشره راه مرجعیرت در راسرتاي
«ایجاد امنیت مردم پایه» کارساز گردید و به دنبال آن مولودي به نام «حشرد شرعبی» برراي
سامان دادن به اوضاع نابسامان شکل گرفت کره چنانچره برا جانرب انصراف ایرن موضروع را
بررسی کنیم ،خﻸ ناکارآمدي ساختارنظامی  -امنیتی چینش شده توسط آمریکراییهرا را نره
تنها پر نموده ،بلکه خود توانسته اند با الگوگیري از بسیج در نظام جمهوري اسالمی ایران ،به
نیرویی ذاتی و پرتوان براي بازي در عرصههاي دیگر ،تبدیل گرردد؛ همچنرین براور اتکرا بره
نیروهاي مردمی را در ذهن دولتمردان عراقی رقم زده است.
در حال حاضر ،حشد شعبی ،علیر م برخری چرالشهرا ،واجرد دسرتاوردهاي بزرگری در
صحنه نظامی ر امنیتی بوده است؛ بهگونهاي که ناکارآمدي توافقنامه نظامی ر امنیتری میران
واشنگتن و بغداد را بیش از پیش نمایان ساخت و نگراههرا را بره سرمت «ایجراد امنیرت برر
پایههاي عقیدتی و مردمی» سوق داده است.
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