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توقيت دعوات الحل
تزامــن إعــان كتائــب حــزب اللــه العراقــي عــن حل امليليشــيا 
ــي  ــة، والت ــورات الداخلي ــن التط ــدد م ــع ع ــا م ــة به املرتبط

ميكــن توضيحهــا يف التــايل:

1- محاولــة التصفيــة الفاشــلة للكاظمــي: يهــدف إعــان 
الصــدر عــن حــل بعــض ميليشــياته املســلحة يف العــراق إىل 
إلقــاء الضــوء عــى الســاح املنفلــت للميليشــيات الشــيعية، 
والتــي وظفتهــا، بنــاء عــى توجيهــات إيــران، يف محاولــة 
ــى الكاظمــي، يف 7  ــي، مصطف ــوزراء العراق ــس ال ــة رئي تصفي
ــورة  ــدف بص ــت ته ــدر كان ــوة الص ــر 2021، أي أن دع نوفم
أساســية إىل الضغــط عــى هــذه امليليشــيات إلجبارهــا هــي 
األخــرى للتخــي عــن ســاحها، خاصــة أن الكتائــب هــي أبــرز 

ــي.  ــة الكاظم ــة تصفي ــة يف محاول ــوى املتهم الق

ــب  ــان كتائ ــة الصــدر بحــل امليليشــيات: جــاء إع 2- مطالب
ــار الصــدري،  ــم التي ــوة زعي ــب دع ــي عق ــه العراق ــزب الل ح
مقتــدي الصــدر، يف 18 نوفمــر الجــاري، بأهمية حــل الفصائل 
املســلحة دفعــة واحــدة، وتســليم ســاحها كمرحلــة أوىل إىل 
الحشــد الشــعبي عــن طريــق قائــد القــوات املســلحة، وهــو 
رئيــس الــوزراء. كــا أكــد الصــدر يف خطابــة أن قــوة املذهــب 
الشــيعي ال تكــون بفــرض القــوة والخافــات الطائفيــة، فضــاً 
عــن دعوتــه إىل تصفيــة الحشــد الشــعبي مــن العنــارص غــر 

املنضبطــة، وعــدم الــزج باســم الحشــد يف السياســة.

ــاً: عمــل مقتــدي  3- حــل الصــدر بعــض ميليشــياته تدريجي
الصــدر عــى تقديــم منــوذج لتطبيــق دعوتــه ســالف الذكــر، 
بعــض  حــل  عــن  الجــاري  نوفمــر   19 يف  أعلــن  حيــث 
ــواء  ــيا “ل ــل ميليش ــه، كح ــة ل ــكرية التابع ــيات العس امليليش

ــود”.  ــوم املوع الي
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أعلــن المســؤول األمنــي باســم كتائــب حــزب اللــه العراقــي، أبــو علــي العســكري، فــي 19 نوفمبــر، حــل 
تشــكيل ســرايا الدفــاع الشــعبي وإيقــاف جميــع أنشــطتها وإغــاق مقرتهــا، حيــث جــاء هــذا اإلعــان عقــب 
إعــان زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر، حــل تشــكيل “لــواء اليــوم الموعــود”، بينمــا رفضــت “الهيئــة 
التنســيقية للمقاومــة اإلســامية العراقيــة”، والتــي تضــم عــددًا مــن المجموعــات المســلحة الشــيعية 

ــل.  ــران، االســتجابة لدعــوة تســليم ســاح الفصائ ــة إلي الموالي

ــر  ــرات المســتقبل, العــدد 1403، 24 نوفمب ــة حــل أجنحتهــا العســكرية، تقدي ــل العراقي مراوغــة مســتمرة: أبعــاد إعــان بعــض الفصائ
ــة. ــاث والدراســات المتقدم ــي: المســتقبل لألبح 2021، أبوظب
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ــد  ــي أح ــود”، ه ــوم املوع ــواء الي ــر أن “ل ــر بالذك والجدي
الصــدر  أن  أي  الســام”،  “رسايــا  يف  املندمجــة  الفصائــل 
مل يقــدم عــى حــل كل ميليشــياته، وهــو أمــر منطقــي 
ــى  ــدر ع ــدم الص ــي أن يق ــر املنطق ــن غ ــه م ــر إىل أن بالنظ
حــل ميليشــياته بصــورة كاملــة يف الوقــت الــذي تتجــه فيــه 
األخــرة إىل التلويــح بالحــرب األهليــة اعرتاضــاً عــى هزميتهــا 

يف االنتخابــات.  

ــر 2021، أي  ــن يف 29 أكتوب ــد أعل ــدر ق ــظ أن الص وياح
ــا  ــار “رساي ــق كل مق ــة، غل ــات الرملاني ــراء االنتخاب ــد إج بع
الســام”، عــدا خمــس مــدن، وهــي النجــف وكربــاء وصــاح 

ــاً. ــن وســامراء والعاصمــة بغــداد، خــال 15 يوم الدي

وأشــار الصــدر كذلــك إىل منــع إقامــة أي مقــر، أو حمــل 
ســاح يف غــر هــذه املحافظــات، كــا اســتثنى املراقــد 
ــاء والنجــف مــن حمــل الســاح،  ــات املقدســة ككرب والعتب
إال بالتنســيق مــع القــوات األمنيــة، وهــو مــا ميكــن تفســره 
باعتبــاره بــادرة حســن النيــة وبدايــة لتطبيــق وعــوده التــي 
أطلقهــا فــور فــوزه باالنتخابــات الرملانيــة األخــرة، كــا أنهــا 
رســالة مبــارشة للجهــات املســلحة كافــة بــرورة غلــق مقــار 

ــوب. ــا العســكرية، خاصــة يف مــدن الوســط والجن أجنحته

ــات: جــاء هــذا  ــج االنتخاب 4- اســتباق اإلعــان النهــايئ لنتائ
التطــور قبيــل مصادقــة املحكمــة االتحاديــة عــى نتائــج 
االنتخابــات بصــورة نهائيــة وغــر قابلــة للنقــض، وهــو األمــر 
الــذي ســوف ترتتــب عليــه إمكانية توظيــف بعض ميليشــيات 
الحشــد الشــعبي للعنــف، يف حالــة تأكــدت خســارة أجنحتهــا 
الصــدر  السياســية يف االنتخابــات. وبالتــايل، فــإن دعــوة 
هدفــت إىل تحميــل هــذه امليليشــيات مســؤولية أي عمليــات 

عنــف قــد تقــع. 

دالالت اإلعان وأهدافه
ــياته يف  ــن ميليش ــب م ــل جان ــدر ح ــان الص ــظ أن إع ياح
هــذا التوقيــت يهــدف إىل تحقيــق عــدد مــن األهــداف، 

ــايل: ــو الت ــى النح ــك ع وذل

ــدرك  ــة: ي ــراك يف الحكوم ــل االش ــيات مقاب ــل امليليش 1- ح
ــل السياســية الشــيعية مــن رفــض  الصــدر أن هــدف الفصائ
نتائــج االنتخابــات والتلويــح بالعنــف هــو ضــان مشــاركتها 
يف الحكومــة القادمــة. ويســعى الصــدر الســتثار ذلــك عــر 
التأكيــد عــى إمكانيــة مشــاركة األحــزاب السياســية املمثلــة 

ــا عــن ســاحها. ــة تخليه ــل، ولكــن يف حال ــك الفصائ لتل

وياحــظ أن دعــوة الصــدر هــذه ال تعــدو أن تكــون 

مجــرد منــاورة، خاصــة مــع كشــف مصــادر مرتبطــة بالتيــار 
ــة،  الصــدري عــن اســتمرار مســاعيه لتشــكيل حكومــة أغلبي
ــى يف  ــه حت ــي أن ــا يعن ــو م ــاً، وه ــوايل 180 صوت ــع ح وجم
ــا يف  ــإن دوره ــرن، ف ــة إلي ــل املوالي ــاركة الفصائ ــه مبش قبول

ــدوداً. ــون مح ــوف يك ــة س ــذه الحكوم ه

2- وقــف أي تصعيــد ضــد واشــنطن أو دول الجــوار: يحــاول 
مقتــدي الصــدر مــن خــال تلــك الدعــوات إىل فــرض ضغــوط 
عــى الفصائــل املســلحة الشــيعية املواليــة إليــران ملنعهــا مــن 
الدخــول يف حــرب ومواجهــات مــع الجيــش األمريــي، بحجــة 
أن االنســحاب األمريــي مــن العــراق غــر كامــل، وأنهــا بعــد 
ــمر 2021،  ــة يف 31 ديس ــة القتالي ــوات األمريكي ــحبها الق س
ــة  ــك يف محاول ــكريني، وذل ــارين عس ــظ مبستش ــزال تحتف الت
عــى  خالهــا  مــن  تغطــي  إضافيــة  أزمــات  الســتحداث 

الدعــوات املطالبــة لنــزع ســاحها. 

وكان أبــو أالء الــواليئ، زعيــم فصيــل كتائب ســيد الشــهداء 
قــد دعــا أنصــاره للتطــوع يف صفــوف جاعتــه املســلحة 
اســتعداداً لقتــال القــوات األمريكيــة، وهــو مــا جــاء يف إطــار 
رده عــى دعــوة مقتــدي الصــدر ســالفة الذكــر، وهــو مبنزلــة 
مارســة الضغــوط، ســواء عــى الواليــات املتحــدة مــن جهــة 
ــدول  ــزام بالج ــرى لالت ــه أخ ــن وجه ــة م ــة العراقي والحكوم

الزمنــي باالنســحاب األمريــي. 

كــا يخــى الصــدر مــن اتجــاه ميليشــيات الحشــد 
املواليــة إليــران إىل التصعيــد ضــد الــدول املجــاورة للعــراق، 
وهــو مــا أشــار إليــه الصــدر نفســه، فقــد أكــد رضورة عــدم 
ــي يف  ــعب العراق ــوار وزج الش ــؤون دول الج ــل يف ش التدخ

ــا. ــل منه ــة ال طائ ــروب خارجي ح

ــاب أمــام حــل الحشــد الشــعبي: أشــار الصــدر  ــح الب 3- فت
ــل  ــة الحشــد الشــعبي، ب ــادة هيكل ــه إىل رضورة إع يف خطاب
وإمكانيــة حلــه، وذلــك بهــدف إنهــاء ازدواجيــة االنتــاء 
ــه إىل مؤسســة  ــة يف داخــل الحشــد مــن خــال تحويل الحالي
ــاده عــن املــروع اإلقليمــي  ــة وإبع ــة مهني عســكرية عراقي

ــارش. ــة بشــكل مب ــح العراقي ــر باملصال ــذي ي ــراين ال اإلي

وعــى الرغــم مــن صعوبــة تطبيــق تلــك الخطــوة، فإنهــا 
ــة  ــيات املرتبط ــى امليليش ــط ع ــل أداة ضغ ــل، متث ــى األق ع
بإيــران لردعهــا عــن محاولــة توظيــف ســاحها بصــورة أكــر 
يف أزمــة نتائــج انتخابــات أكتوبــر 2021، باإلضافــة إىل الضغط 
ــف  ــا لوق ــة له ــزاب املوالي ــاع األح ــط إيق ــران لضب ــى إي ع
التصعيــد، خاصــة أنــه يف حالــة اتجــاه هــذه امليليشــيات 
ــول إىل  ــون الوص ــوف يك ــل س ــار البدي ــإن الخي ــد، ف للتصعي
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حالــة الحــرب األهليــة، وهــو خيــار غــر مضمــون العواقــب 
ــة. ــة كاف لألطــراف املعني

ردود فعل ميليشيات إيران
تفاعلــت امليليشــيات املرتبطــة بإيــران، ســواء بشــكل مبــارش، 
أو غــر مبــارش مــع دعــوة الصــدر، وهــو مــا ميكــن توضيحــه 

عــى النحــو التــايل:

1- االلتفــاف عــى دعــوة الصــدر: ميثــل إعــان كتائــب 
ــاً  ــه التفاف ــه العراقــي حــل امليليشــيات املرتبطــة ب حــزب الل
عــى دعــوة الصــدر، والــذي مل يقــم بحــل ميليشــياته، ولكــن 
ألحــق تبعيتهــا بعدتهــم وعتادهــم لقيــادة الحشــد الشــعبي. 
وياحــظ أن اســتجابة الكتائــب، عــى عكس باقي امليليشــيات 
املرتبطــة بإيــران، تكشــف عــن مصداقيــة االتهامــات املوجهــة 

لهــا بالتــورط يف محاولــة اغتيــال الكاظمــي.

وبالتــايل حاولــت كتائــب حــزب اللــه العراقــي إبــداء 
تجاوبهــا الظاهــري لتحســني صورتهــا الداخليــة وتقليــل 
األخــرة، خاصــة  الفــرتة  لهــا خــال  املوجــه  االنتقــادات 
عقــب محاولــة االغتيــال الفاشــلة لرئيــس الــوزراء مصطفــي 

الكاظمــي.

2- التهديــد بنمــوذج الحــرس الثــوري: يعكــس إعــان حــزب 
اللــه العراقــي حــل ميليشــياته ودمجهــا يف الحشــد الشــعبي 
تهديــداً ضمنيــاً للصــدر، إذ إن دمــج مختلــف امليليشــيات يف 
كيــان واحــد يعــد محاولــة الستنســاخ تجربــة الحــرس الثــوري 
اإليــراين عــر محاولــة دمــج الفصائــل كافــة املنضويــة تحــت 
مظلــة الحشــد الشــعبي يف إطــار كيــان واحــد، خاصــة عقــب 
ــن  ــاض، ع ــح الفي ــعبي، فال ــد الش ــس الحش ــات رئي ترصيح

رضورة االقتضــاء بالحــرس الثــوري اإليــراين ورضورة االســتفادة 
منهــا يف منتصــف أغســطس 2021. 

3- اتبــاع سياســة خلــط األوراق: دعــت كتائــب حــزب اللــه 
لدمــج البيشــمركة الكرديــة مــع القــوات االتحاديــة وتســليم 
ــدى  ــدري مقت ــار الص ــم التي ــوات زعي ــى دع ــلحتها رداً ع أس
ــة  ــل محاول ــا ميث ــو م ــيات، وه ــاح امليليش ــزع س ــدر لن الص
منهــا لخلــط األوراق، ومحاولــة اإليحــاء بتبنــي الصدر سياســة 
مزدوجــة عــى أســاس أنــه يطالــب بحل امليليشــيات الشــيعية 
دون الكرديــة، وإن كانــت الكتائــب تتجاهــل بوضــوح أن 
قــوات البيشــمركة الكرديــة هــي قــوات اتحاديــة تتبــع إقليــم 

كردســتان العــراق.

4- رفــض امليليشــيات الشــيعية األخــرى التخــي عن ســاحها: 
رفضــت “الهيئــة التنســيقية للمقاومــة اإلســامية العراقيــة”، 
والتــي تضــم عــدداً مــن املجموعــات املســلحة الشــيعية 
املواليــة إليــران، االســتجابة لدعــوة تســليم ســاح الفصائــل، 
ــرارات  ــاك ق ــه كانــت هن وهــو أمــر كان متوقعــاً ال ســيا أن

ــزم بتنفيذهــا. ــة ســابقة بهــذا الشــأن مل تلت حكومي

ويف التقديــر، ميكــن القــول إن دعــوة الصــدر لحــل بعــض 
ــاء  ــه إللق ــة مــن جانب ــل محاول ــه متث امليليشــيات املرتبطــة ب
الضــوء عــى ســاح امليليشــيات الشــيعية املواليــة إليــران يف 
العــراق، والتــي تســعى مــن خالهــا إلثــارة الفــوىض والتهديــد 
بالحــرب األهليــة، عــى نحــو مــا وضــح يف التظاهــرات التــي 
أقامتهــا عنــد املنطقــة الخــراء، والتــي ســعت مــن خالهــا 
الســتحداث مواجهــة مــع قــوات األمــن العراقيــة، فضــاً عــن 
تورطهــا يف محاولــة اغتيــال مصطفــى الكاظمــي، رئيــس 

ــوزراء العراقــي.   ال
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