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تخطــت ميليشــيا »الحشــد الشــعبي« حــدوَد الــدور 

املقــرر لهــا يف املشــاركة ضمــن عمليــة تحريــر املوصــل الــذي 

ــراط  ــعت لالنخ ــت س ــتية، حي ــام اللوجس ــى امله ــر ع يقت

يف عمليــات القتــال الرئيســية، وفــرض خطــة عمــل يف إطــار 

تحــرك منفــرد، بــل ورمبــا توســيع نطــاق حــدود العمليــات 

ــدور  ــذي يعكــس ال ــا مــن العــراق إىل ســوريا، األمــر ال ذاته

الــذي تقــوم بــه هــذه امليليشــيات يف خدمــة أهــداف 

إيــران، خاصــة فيــا يتعلــق باملشــاركة يف صياغــة الرتتيبــات 

السياســية يف العــراق، ودعــم نظــام األســد يف ســوريا، بشــكل 

ــن. ــة عــى مســتقبل الدولت ــات وخيم ــرض تداعي ســوف يف

ــاف  ــي األطي ــعبي« باق ــد الش ــيا »الحش ــس ميليش وتُناف

العســكرية املشــارِكة يف عمليــة تحريــر املوصــل، بالنظــر إىل 

قدراتهــا العســكرية ومتوقعهــا االســرتاتيجي يف تلعفــر خــارج 

ــيا  ــه، وميليش ــي ذات ــش العراق ــوات الجي ــا ق ــل، ومنه املوص

»البيشــمركة« الكرديــة التــي تجاورهــا عــى محــاور التمركــز 

واالنتشــار يف ســنجار.

ويف واقــع األمــر، تعــر تلــك املنافســة بــن قوتــن محليتن 

ــن  ــوة ب ــر ق ــي أك ــس إقليم ــن تناف ــي ع ــال العراق يف املج

إيــران وتركيــا ظهــر يف صــور متعــددة، لكــن أبرزهــا يتمثل يف 

التنافــس العســكري الــذي ميهــد لفــرض ترتيبــات مســتقبلية 

خاصــة بوضــع املوصــل بعــد انتهــاء عمليــة التحريــر.

مهام متعددة:

تتمثــل املهــام التــي تســعى ميليشــيا »الحشــد الشــعبي« 

إىل القيــام بهــا يف إطــار معركــة املوصــل يف:

١- تقديــم دعــم لوجيســتي: وهــو الــدور الــذي تــم 

ــة  ــة واإلدارة األمريكي ــة العراقي ــن الحكوم ــه ب ــاق علي االتف

ــم  ــعبي« يف جرائ ــد الش ــيا »الحش ــورط ميليش ــاب ت يف أعق

طائفيــة خــالل عمليــة تحريــر تكريــت يف إبريــل 2015، 

ــد  ــاق »قواع ــر- باتف ــض التقاري ــب بع ــرف- حس ــذي ُع وال

تكريــت«، وينــص عــى قــر دور »الحشــد الشــعبي« عــى 

املهــام اللوجيســتية يف محيــط مناطــق القتــال الرئيســية، 

وهــو مــا تــم التأكيــد عليــه مــرًة أخــرى بســبب عــدم التــزام 

ميليشــيا »الحشــد« التــي شــاركت يف عمليــة تحريــر الفلوجة 

ــدة ضــد ســكانها،  ــاكات عدي ــت انته ــو 2016 وارتكب يف يوني

ــدة  ــة- بعــد الضغــوط العدي بشــكل دفــع الحكومــة العراقي

التــي تعرضــت لهــا- إىل اتخــاذ قــرار بإلحاق امليليشــيا رســميًّا 

ــوات  ــد األعــى للق ــادة القائ ــا تحــت قي ــة، ووضعه بالحكوم

املســلحة رئيــس الــوزراء، وهــو مــا اعترتــه اتجاهــات عديــدة 

خطــوة الســتيعاب تلــك الضغــوط وإضفــاء »إطــار قانــوين« 

ــل مشــاركته يف معركــة املوصــل. عــى »الحشــد« قب

٢- تبنــي خطــة عمــل مــن جانــب أحــادي: مل تلتــزم 

ــلًفا يف  ــه س ــق علي ــدور املتف ــدود ال ــد« بح ــيا »الحش ميليش
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ــا بالقواعــد ذاتهــا  ــزم أيًض ــر الســابقة، ومل تلت معــارك التحري
يف عمليــة تحريــر املوصــل. فمــع نهايــة األســبوع األول مــن 
العمليــات العســكرية التــي شــهدت تحريــر بعــض القــرى يف 
محيــط املوصــل، تــم إعــالن وقــف العمليــات العســكرية من 
ــدويل(  ــف ال ــة والتحال ــرتكة )الحكومي ــوات املش ــب الق جان
بهــدف إعــادة تقييــم خطــة العمــل املشــرتكة، والتأكيــد 
عــى تثبيــت الســيطرة عــى املناطــق املحــررة خــالل املرحلــة 
ــي  ــيا الت ــده امليليش ــا مل تؤي ــو م ــات، وه ــن العملي األوىل م
خاضــت عمليــات عســكرية يف تلعفــر ومحيطهــا بعــد ذلــك.

ــد  ــة »الحش ــس هيئ ــب رئي ــال نائ ــياق ق ــذا الس ويف ه
أبــو مهــدي املهنــدس، يف تريحــات لبعــض  الشــعبي« 
مســاحة  األكــر  هــو  الحشــد  »دور  أن  اإلعــالم،  وســائل 
ــذه  ــاف أن »ه ــرتاتيجيًّا«، وأض ــم اس ــة واأله ــر صعوب واألك
املعركــة ال تســتهدف فقــط مركــز مدينــة املوصــل، بــل 
مناطــق شاســعة محيطــة باملدينــة، وهــي عبــارة عــن أوكار 
ــادة لداعــش، فضــال عــن خطــوط إمــداد تربــط  ومراكــز قي
املدينــة مبحافظتــي صــالح الديــن واألنبــار، واألهــم مــن 

ذلــك الحــدود الســورية«.

التوافــق  إطــار  يف  للحــدود:  عابــر  إقليمــي  دور   -٣
ــد  ــم »الحش ــدث باس ــن املتح ــة، أعل ــة اإليراني ــع السياس م
ــتقوم باالنخــراط  ــد األســدي أن امليليشــيا س الشــعبي« أحم
ــدود  ــاوز ح ــة ال تتج ــة خاص ــية وذات طبيع ــام رئيس يف مه
دورهــا فحســب، بــل تتعــدى حــدود أدوار األطــراف األخرى، 
ــق  ــع طري ــالن قط ــا إع ــل، وأبرزه ــة العم ــى خط ــز ع وتقف
»املوصــل– الرقــة« بدعــوى عرقلــة تعزيــز »داعــش« لقواتــه 
عــى الجانبــن أو هــروب عنــارصه مــن العــراق باتجــاه 
ــكل  ــع بش ــق يق ــذا الطري ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــوريا، ع س
أســايس يف دائــرة متركــز القــوات الكرديــة يف ســنجار. ويبــدو 
أن هــذه الخطــوة تحديــًدا ســاهمت يف وقــف خطــة العمــل 
الرئيســية مــن جانــب قيــادة التحالــف إلجــراء تعديــالت يف 

ضــوء التحــرك األحــادي لـ«الحشــد«.

يف  انخراطهــا  إىل  التلميــح  يف  امليليشــيا  بــدأت  وقــد 
املســتقبل يف عمليــة تحريــر الرقــة، األمــر الــذي يعنــي أنهــا 
ــة  ــة دور املؤسس ــا يف مارس ــقف طموحاته ــن س ــت م رفع
ــي، يف  ــش الوطن ــل للجي ــراق كبدي ــة يف الع ــة املركزي األمني
ــع طائفــي لدعــم السياســة  إطــار دور إقليمــي يتســم بطاب

ــد. ــام األس ــران ونظ ــا إي ــي تتبناه الت

تداعيات مختلفة:
ومــن دون شــك، فــإن تلــك التحــركات التــي تقــوم 
ــات  ــرض تداعي ــا ميليشــيا »الحشــد الشــعبي« ســوف تف به

ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع ــن تناوله ــارشة ميك مب

ــا للســوابق الخاصــة  ــع الطائفــي: وفًق ١- تكريــس الطاب
بتداعيــات إرشاك »الحشــد الشــعبي« يف عمليــات القتــال 
ــض  ــا لبع ــى طبًق ــل وحت ــة، ب ــت والفلوج ــابقة يف تكري الس
ــة  ــال يف عملي ــة القت ــا يف مرحل ــم رصده ــي ت ــر الت التقاري
ــاه  ــر تج ــعبي« مل يتغ ــد الش ــلوك »الحش ــإن س ــل؛ ف املوص

ــايل. ــي يف األداء القت ــد الطائف البع

ــنية، إال  ــة س ــل ذات غالبي ــن أن املوص ــم م ــى الرغ فع
أن »الحشــد الشــعبي« حمــل الرايــات والشــعارات الطائفيــة 
ــا  ــو م ــابقة، وه ــارك الس ــن املع ــة م ــر كثاف ــدا أك ــكل ب بش
يُشــكل خطــرًا متوقًعــا عــى زيــادة حــدة العمليــات الطائفية 
املحتملــة حــال دخــول »الحشــد« إىل مدينــة املوصــل ذاتهــا 

رغــم التحذيــرات الســابقة.

ــوازى تدخــل  ــر الدميغــرايف: يت ــز مســاعي التغي ٢- تعزي
ــاوف  ــد املخ ــع تصاع ــلحة م ــات املس ــد« يف املواجه »الحش
مــن عمليــة تغيــر دميغــرايف محتملــة إلنهــاء طبيعــة املوصــل 
الســنية يف  للطائفــة  اســتيعابًا  األكــر  املجــال  باعتبارهــا 

ــراق. الع

٣- تصعيــد حــدة املنافســات املحليــة واإلقليميــة: ال 
مُيكــن القــول إن تجــاوز ميليشــيا »الحشــد« لحــدود دورهــا 
يف عمليــة املوصــل هــو أمــر مفاجــئ، إذ إن موقــع التمركــز 
يف تلعفــر ذات األغلبيــة الرتكانيــة الشــيعية، وإن كان يف 
مقابــل القــوة الكرديــة، يعكــس رصاًعــا آخــر متعــدد األبعــاد 
إثنيًّــا وقوميًّــا وطائفيًّــا، ويعــر عــن أكــر مــن داللــة مُيكــن أن 

ــات الســابقة. ــاف إىل التداعي تُض

معلًنــا  بــات  التنافــس  أن  يف  تتمثــل  األوىل،  الداللــة 
ــس  ــو تناف ــة، وه ــوات الكردي ــد« والق ــيا »الحش ــن ميليش ب
تقليــدي بــرز يف معــارك مرحليــة ســابقة، منهــا معــارك 
تحريــر ســنجار يف 2014، لكنــه أصبــح أكــر وضوًحــا يف 
املرحلــة الراهنــة يف مناطــق التمركــز مــن منطلــق األهــداف 
الحقيقيــة لــكل مــن الطرفــن مــن االنخــراط يف عمليــة 
هــدف  لديهــا  الكرديــة  »البيشــمركة«  إن  إذ  املوصــل، 
ــل، يف  ــا متث ــل، باعتباره ــا املوص ــاق جغرافي ــعي يف نط توس
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ــا للجغرافيــا الكرديــة لإلقليــم الــذي  رؤيتهــا، امتــداًدا طبيعيًّ
مل ترتســم حــدوده النهائيــة بعــد.

ويف هــذا الســياق، بــرزت العديــد مــن التريحــات 
الكرديــة التــي تشــر إىل أن املناطــق التــي ســيتم تحريرهــا 
عــى أيــدي »البيشــمركة« ســتئول إىل اإلقليــم الكــردي، وأن 
»هــذا مثــن طبيعــي لعمليــة التحريــر وليــس مجــرد مكافــأة 
ــل، فــإن موقــف »الحشــد  عــى املشــاركة فيهــا«. ويف املقاب
ــض  ــار أن بع ــي، باعتب ــياق الطائف ــور يف الس ــعبي« يتبل الش

ــة شــيعة. ســكان املدين

والداللــة الثانيــة، تنــرف إىل أن التنافــس املحــي يبــدو 
أكــر انعكاًســا يف حالــة التنافــس اإلقليمــي بــن طهــران 
وأنقــرة اللتــن تتبنيــان سياســة ذات طابــع قومــي وطائفــي 
ــك  ــي تشــهدها تل ــع التطــورات الت ــل م ــن إزاء التعام متباي

املناطــق. 

ويف هــذا الســياق تــر أنقــرة عــى الدفــاع عــن الطائفــة 
الســياقات  املوصــل، وترتكــن إىل  الغالبــة عــى  الســنية 
ــاص  ــاين خ ــاق عث ــا باتف ــرر تواجده ــث ت ــة، حي التاريخي
ــرر  ــا ي ــي مب ــار الطائف ــن اإلط ــاع ع ــي بالدف ــل يق باملوص
تواجدهــا هنــاك، وتأســيس قاعــدة عســكرية تابعــة لهــا يف 

ــيقة.  بعش

وميكــن القــول إن كال الطرفــن ينافــس اآلخــر يف مراكــز 
النفــوذ، ويهــدد خطــط العمــل املســتقبلية، فإيــران تبحــث 
عــن تــوازن قــوى يف مقابــل تركيــا مــن خــالل بنــاء قاعــدة 
عســكرية إيرانيــة يف القيــارة جنــوب املوصــل، وهــى املدينــة 
التــي تتخــذ منهــا قــوات التحالــف مركــزًا لقيــادة العمليــات 

حــال اســتمرار تركيــا يف قاعــدة بعشــيقة.

هــذه التحــركات املتقاطعــة تشــر يف مجملهــا إىل أن 
تجــاُوز »الحشــد الشــعبي« ملهامهــا يف كافــة مراحــل املعــارك 
مــع »داعــش« يعــود إىل طبيعــة التكويــن وليــس فقــط إىل 
ــرًا  ــر تعب ــا أك ــات الرســمية، إذ إنه ــام واالتفاقي طبيعــة امله
ــي،  ــش الوطن ــواٍز للجي ــان م ــمية ككي ــر رس ــة غ ــن حال ع

ــران. ــًدا إي ــة، وتحدي ــح أطــراف إقليمي ميــارس دوًرا لصال

ــر املوصــل  ــة إن تحري ــا ميكــن القــول يف النهاي ومــن هن
مــن »داعــش« ال ميثــل، يف الغالــب، بدايــة مرحلــة اســتقرار 
وضعهــا، بقــدر مــا ميثــل بدايــة معــارك أخــرى ســوف تتخــذ، 

عــى مــا يبــدو، طابًعــا إقليميًــا بامتيــاز.
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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