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 املقدمة

علن عن اهاها ها
ع
وطرده منها في  داعش( -تنظيم الدولة اإلسللللل ميةوهزيمة ) لم تكن معركة املوصلللللل العي  

بل  د معركة كبيرة باملعنى العسلللللللكري،، مجرّ قتال الضلللللللا ي ، بعد تسلللللللعة  اللللللل ر من ال2017تموز/ يوليو  17

ا فت آالف الضللحايا، و  كاهت حرًبا ضللروسللً
ّ
  للللللللللللللللحقت كل

ً
قصللط طيرا  في هذه املدينة العريقة عبر  دماً ا هائ 

ر بلللاللللدملللا  اللللذي طلللال  التحلللالط اللللدويي اللللذي ل
ّ
ذك ا كبرل في الحرمل العلللامليلللة  حلللال لللا ريى   ر بعلللد عي ، يلللع ملللدهلللً

فه القصللللللط ال موي الروسلللللل ي لشللللللر 
ّ
دو     يكو  من املاضلللللل ي،  حلب في العام يالثاهية،  و الدما  الذي خل

 ل ذا االستخدام املفرط للقوة التدميرية في ك  املدينتي . هناك مبر  عسكري 

وي الكامن ييها سللياسللًيا وقاهوهًيا، ملعركة املوصللل  مزية عالية، ي ي تكبسللب  همياها من البعد االسلل راتي

قائد بموقع ا ورمكاهاتها وتا يخ ا، العي  علن منها  بو بكر البغدادي،  امل مةذلك    املوصلللللللللللللل كاهت املدينة 

"، والللللللللللللطب حدوًدا بي  دول كاهت دولة العراق اإلسللللللللللللل ميةخ يته املزعومة " ،في العراق "القاعدة"تنظيم 

قاتل سلللللللللللطا  قائمة ريى تنظيم عابر ، وحوّ (بيكو -سللللللللللايك ) اسلللللللللل ة منذ  ل تنظيًما عسللللللللللكرًيا موضللللللللللعًيا، يع

ا تقوده الواليا  املتحدة  للحدود، يريد    يفرض هفسللللللللله في عالم الدول، ما اسلللللللللتدعى تحالًفا دولًيا عريضلللللللللً

 إلسقاط هذا املشروع.

لحقة بها، الجتثاث تنظيم )داعش(واملعا ،سوف يكو  ملعركة املوصل
ع
 و سو ية، توابع في العراق   ك امل

ب اصللللللطفايا  من هوع جديد على املسللللللتويي  الدويي واإلقلي ي، وكذلك على 
ّ
رت
ع
واسللللللتحقاقا ، كما  ُها سلللللل 

هلا  ي ذ يعلة )داعش(املسلللللللللللللتويا  املحليلة لللدول املتلدخللة بالصلللللللللللللراعا  الدائرة بل  نلاك من يريد     و بدُو

صللللّدل  هفسلللله
راكم رهجازا  ومكاسللللب، وهناك من يريد    يع حعى    قائمة املسللللاهمي  في محا بة )داعش(بي يع

علن ل ذه الغاية، كما    هناك من يريد اكبسامل مشروعية محلية 
ع
لو لم يكن جزًءا من التحالط الدويي امل

في  -لغاياتهم املشلللبوهة -محوا من سللله تهم السلللوداء تسلللاهل ميفتقدها، تماًما كأولئك الذين يسلللعو  ي  ي

 وعتاًدا على املوصلل و  سليطرة )داعش(
ً
جزاء واسلعة من العراق خ ل  يام، ومنح ا من خلط الظ ر  مواال

 تركه الهيش العرا ي عامًدا عندما  خلى املناطق من طريق هذا التنظيم.
ً
 هائ 

يالسياسا  واآلليا   مل مرحلة جديدة، واستحقاقا  جديدة.، يقط العراق على  عتابهزيمة )داعش(

دير بها العراق في املر 
ع
 على الللللللللللعبه، لم يعد من املمكن العي  

ً
حلة السلللللللللللابقة برعاية ريراهية كاملة، وكاهت وباال

تحكمة  ب على القول العراقية العي كاهت مع ل
ّ
رت
ع
عيد حسلللللاباتها بما في اسلللللتمرا ها، وهذه املرحلة ت

ع
الوضلللللع،    ت

رل ة  خة، ورال يلللا  العراق اللللذي يكلللاد    يتخلش من "داعش" سللللللللللللليكو   لللللللللللللحيلللة مر قبللللي ئم املرحللللة امل

مًيا ومحلًيا في املتوقعة دولًيا ورقلي ا يما الصللللللللللو ة ايولية ل سللللللللللتقطاب لصللللللللللراعا  وحرومل  هلية ال تنت ي.

عا  القول وايطراف العراقية في م قاتها ل ذه املرحلة الحرجة وضلّ ة؟ وما اللوحة الهديدة لتقبلاملرحلة امل

عاد ها املرحلة العي يع ييها  سلللللللللللللم خريطة النفوذ وال يمنة الدولية واإلقليمية  من تا يخ العراق واملنطقة، كُو

 على مستول اإلقليم؟
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ا

 : العراق يدخل مرحلة جديدةأوًل

يواجلله العراق في املرحلللة الهللديللدة، مللا بعللد معركللة املوصللللللللللللللل، تحللديللا  كبيرة، لي  من السللللللللللللل للل على 

بي   ا وتشللللللللللللللابكللا  وصلللللللللللللراعللالعراقيي  تجللاوزهللا حعى لو امتلكوا اإل ادة لللذلللك، مرحلللة تكتنف للا تعقيللدا  

    طراف دولية متدخلة مبااللللرة  و بشللللكل رير مبااللللر، و طراف رقليمية عديدة  ضللللّر  بالعراق  و تضللللرّ 

العي سلللللللللللللاد  منذ الغزو ايميرك   ى تحدي االهتقال من مرحلة الفوضللللللللللللل ىمنه، رال    التحدي ايكبر سللللللللللللليبق

قاد ة والعادلة، العي تسللللتطيع اإليفاء بال تاماتها الدولة ال اسللللتعادة وحعى اآل ، ريى مرحلة 2003للعراق عام 

ن النفوذ ماالسللللللللللتقرا  ووحدة العراق بعيًدا  وبضللللللللللما  تها الدولية،اتجاه مواطنيها وتجاه محيط ا وفي ع ق

   في هذه املرحلة مجموعة من السما  واالستحقاقا :ونستطيع    هببيّ  منه. اإليران   و على ايقل الحّد 

 

 )اس ي الحراك السي -1
ّ
  (يالسن

  القول العراقية كاية. عبر حراك سللللللياسلللللل ي محموم يشللللللغل ، عملًيا،بد   هذه املرحلة
ع
علن عن يما     

ية)وخمسللو  صلل صللية  تحرير املوصللل حعى تنادل مئة و مان 
ّ
سللياسلل ي منذ بعضلل م تصللّد  املشلل د ال -(سللن

ة(  ّدعىللشلللللللللللللرائل االجتمللاعيللة العي ا دو     يقللّدممن  ،زال ومللا ،الغزو ايميرك  رال تمثيل للا )وهم هنللا السلللللللللللللنللّ

 واسلللع طالبوا في بياهه ريى تشلللكيل تجّمع سلللياسللل ي -الكوا ث، هبيجة ل يا اته السلللياسلللية ال اطئة  و لفسلللاده

 وفي السلللللياق دو  تمييت.من اقيي  في حكمه و رواته التأسللللليعللللل ي بعراق ديمقراط  يضلللللمن مشلللللا كة كل العر 

ع د جديدة "تدعم الهيش الوطني وعودة  بناء العشلللللللائر، ورعادة ايهبا  و يقة    علنت عشلللللللائر رر  ،ذاته

اهو "، و برز  تنظيم م وتأهيل م ضللللمن الحشللللد العشللللائري، وضللللما  السلللللم ايهلي و ي  الثأ  خا   الق

 .موقًفا وا ًحا من )داعش(

 

  (الشيعي)الحراك السياس ي  -2

الشللللللللللللليعية )ال   عمق، كو  دالكا  هناك حراك مشلللللللللللللابه، لكّنه  وسلللللللللللللع وذو  (،الشللللللللللللليعي)على الهاهب 

مت  (السللللياسللللية
ّ
لت ذ اًعا سللللياسللللًيا وعسللللكرًيا للنفوذ اإليران ،  ،العراق منذ الغزو ايميرك في العي تحك

ّ
واللللك

د ك خطو ة ما يعلته بحق العراق وقسللللللم من العراقيي  الذين قتلاهم و يقرتهم، ودمر  مدُهم ومّهرتهم 
ع
ت

، وكلللا  ايخطر على الكيلللاهيلللة العراقيلللة الن   وآخرهلللا )داعش( م مع القلللاعلللدة وتفريخلللاتهلللابلللذ يعلللة تعلللاطف 

د ك     (حزمل اللللدعوة)الطلللائف  اللللذي حكملللت بللله العراق في  لللل حكم 
ع
وحلفلللائللله واملتواطئي  معللله، كملللا تللل

 يد للعراق    يبقى موّحًدا و   يسللللللللللللل ردّ قبلاملرحلة امل
ع
جزًءا من سللللللللللللليادته  ة لم تعد تحتمل هذه الحال رذا  

 امل دو ة.
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هدد بانشللللللقاقا  عميقة  (حزمل الدعوة)دو يب ييه، هذا الحاكم  كثر ايحزامل العي تشلللللل د هزا  عنيفة تع

تدخل اإليران  مطية للنفوذ وال -مقابل تفّرده بالحكم برئاسللللللللة هو ي املالك  -الحزمل الذي جعل من هفسلللللللله

كب
ع
ر  واسللتقطابا  قد في ع ده ما ا تكب من يظائع ومفاسللد وكوا ث، وصللل ريى مف رق ح الواسللعي ، وا ت

 تودي بوحدته.

يقود هو ي املالك  الهناح "املحايظ" داخل الحزمل املند   ضللللللمن املشللللللروع اإليران ، ويسللللللبند ريى دعم 

ي الذي  سلللللللللللل  لحماية وتعزيز هذا التوجه في العراق بذ يعة بعا  وحرسلللللللللللل ا الثو ي وريى الحشللللللللللللد الشللللللللللللرير 

خرل ببسلللل يل سلللليطرتها على املوصللللل وما  ايق ا،   صلللل صللللية  وسللللبق     دين هو و   و  محا بة "داعش"،

  ومع ذلك ما
ّ
هي ع ريى العودة للحكم، و بما كاهت زيا ته ايخيرة ريى موسلللللللللللللكو تخدم هذا الغرض، و زال يتطل

جوًدا وقادً ا على زال مو   هه ما سللللللللالة مفادها  ،خاصللللللللة وريى  هصللللللللا ه ،حملت ريى الناخب العرا يالزيا ة العي 

الذي يتململ من النفوذ اإليران ،  ،حيد  العبادي ،ر  ئي  الوز اء العرا يحي  يتحضلللللللللّ الحركة والفعل، في 

ريى االنشلللللللقاق  ،(الحشلللللللد الشلللللللعبي)  من  كثر تعاطًفا مع ايكراد، ويتوّج هو ويميل ريى الواليا  املتحدة، و 

حقل  لغام ، لكنه يبدو كمن يسللير في )الحرية والبناء( تحت اسللم وتشللكيل حزمل جديد (الدعوةحزمل )عن 

ا منه. كذلك 
ً
الذي ترعرع في حضلللللللللن ريرا  منذ  (املهل  اإلسللللللللل م  ايعلى)لي  مضلللللللللموًها له ال رو  سلللللللللاملللل

 )تيا  الحكمة الوطني(. تحت اسم  و ة ال ميني، انشق عنه عما  الحكيم واكل تياً ا جديًدا

ة من يقراء الشيعة في هو تحرك التيا  الصد ي ذي القاعدة الشعبية الواسع ،الحراك اإلاكايي اآلخر

  ،مقتدل الصلللللللللللللد  ،يقوده  جل الدينالذي العراق، و 
ّ
ب في مواقفه وفي مزاجه السلللللللللللللياسللللللللللللل ي، وتبناهبه املتقل

نع منها و سللللياسللللية   يع ميوله العربية مع تلك الشلللليعية في دوامة بحثه عن سلللللطة دينية و حياًها  ،، طاملا مع

جبر على حّل 
ع
ط آالف الضلللللللحايا دام   بعد صلللللللدام   2008عام  ( دييش املج) بالقوة العسلللللللكرية، عندما  

ّ
 ،كل

 بقرا  من هو ي املالك .

ظاهرا  اعبية واسعة لتيا ه و ع  ايحزامل والتجمعا  السياسية تمقتدل الصد  منذ عامي  يقود 

طالب ييها بمحا بة الفسللللللاد وتغيير هيئة االهتخابا  العامة وحّل  امليليشلللللليا  وحصللللللر  واملدهية الصللللللغيرة، يع

ضللمر كثر من حراكه املحلي والعر  ، حيث زا  السللعودية واإلما ا  مرخًرا، وهو يع  ح بيد الدولة، كما يع السلل

على  هميته لعروبة العراق  ،ه الذي يقوده الصد  وتيا ههذا التوّج  يًضا مكبوًتا لل يمنة اإليراهية. اك  وال

علنة  و رير ويجب تشلللللللللللللهيعه، رال  هه من رير املتوقع    ي ،ومسلللللللللللللتقبله املوّحد
ع
سلللللللللللللتطيع تحقيق  هدايه امل

علنة في  ّل 
ع
املعطيا  الراهنة، بسللللللللللصب  قل العصللللللللللا اإليراهية وقوة  ذ ع ا العسللللللللللكرية والسللللللللللياسللللللللللية بي   امل

 بينه وبي  مرجعية السيستان  في النجط. الشيعة العراقيي ، كذلك بسصب حالة التناي  ويقدا  الودّ 
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 الحراك الكردي -3

رجراء اسللللللللتفتاء حول تقرير املصللللللللير  عزم ا على ، يقد  علنت حكومة   بيل عندي ما على الهاهب الكر 

صلّرة على رجرائه على الررم من االع راضلا  املحلية قبل يلول/ سلصتمبر امل 25في اإلقليم في  ، وهي ما زالت مع

 سلللوف ضلللرو ةوتحاول  ئاسلللة اإلقليم طمأهة الداخل وال ا  ، بأ  االسلللتفتاء لي  بال .واإلقليمية والدولية

للدسلللللللللللللتو  الفد ايي  يردي ريى االسلللللللللللللتق ل، لكن رايته تأكيد حق ايكراد العراقيي  بتقرير مصللللللللللللليرهم ويًقا

للللللة بقرا  من حكوملللللا  بغلللللداد الكثير من موادّ  زال العرا ي، اللللللذي ملللللا
ّ
عط ه املتعلقلللللة بلللللاقليم كردسلللللللللللللتلللللا  مع

 املتعاقبة.

ة في اإلقليم، لي  حول الحق باالسللللللتق ل  و على املسللللللتول الداخلي، هناك خ ف بي  ايطراف الكردي

ا له، ب ناطق املتنازع بما ييها امل كاية  ل سلللللليشللللللمل مناطق اإلقليمل حول آليا  االسللللللتفتاء وتوقيته، ي يضللللللً

 في السللللكا  في اإلقليم  م يقر  كراده؟ الاللللك جميع وهل سلللليشللللمل  عليها ومنها كركوك؟
ً
 ا   هناك ضللللغوط

   حكومة اإلقليم ال تملك اسلللل راتيجية متكاملة  ،موضللللوعًيا ،، لكن ايهمرقليمية على هذا الطرف  و ذاك

 2005لليوم التايي بعد االسللللتفتاء وهبيجته املضللللموهة بنعم، حعى ور  اهخفضللللت النسللللبة عن اسللللتفتاء الللللللللللللللللل 

بللأ  حكومللة اإلقليم تريللد اسلللللللللللللتخللدام  يللة%، وهنللاك تشلللللللللللللكيللك من قبللل ايطراف الللداخل98الللذي حللاز على 

 قة ضلللللغر على الحكومة العراقية، وجّرها ريى طاولة التفاوض واه تاع مكاسلللللب جديدة منها، االسلللللتفتاء كو 

، عنلدملا اسلللللللللللللتطلاعلت رجبلا  حكوملة بغلداد على تفعيلل بع  مواد 2005عقلب اسلللللللللللللتفتلاء في كملا حصللللللللللللللل 

 الدستو  الفد ايي املعطلة، وزيادة حصة اإلقليم من امليتاهية العامة وحصش النفر اسبثماً ا وتصديًرا.

لعلللل  هم محرك ل لللذا الحراك السللللللللللللليلللاسللللللللللللل ي العرا ي، يقبع في محلللاوللللة القول العراقيلللة ترتيلللب  و اق لللا 

ع السلللياسللل ي والقول السلللياسلللية في تلك وضلللّ ، ملا للتقبلة في الربيع املقبلوتحالفاتها اسلللتعداًدا ل هتخابا  امل

يع  ي  ذاته ة، وهو في الوقتاالهتخابا  من  همية وتأ ير في  سلللللللللم مسلللللللللتقبل العراق ورخراجه من هذه الحال

لحد من النفوذ دا ة ايميركية الهديدة الساعية ريى اسياسة اإل  في  ّل  ذاته توجً ا دولًيا ورقليمًيا في االتجاه

اليد يبناء  ومنها العراق، وكذلك التوجه السلللللللللللللعودي للعمل في السلللللللللللللاحة العراقية ومّد  ،اإليران  في املنطقة

ركت السلللللللاحة العر يران   و لراق ملواج ة النفوذ اإل الع
ع
.لتخفيط منه، بعد    ت

ً
 اقية ملعًبا إليرا  زمًنا طوي 

 ومن ج اها
ّ
خطاًبا  جديدة تببنىتسلللللللللللللعى إلهضلللللللللللللا  تحالفا  وقول هي ريرا  عن هذه التحركا ، و  ، ال تشلللللللللللللذ

على وجه  والشللللللليعي منه ، و التذمر من سلللللللياسلللللللاتها في الشلللللللا ع العرا ي  اط من موجة العداء لخّف جديًدا، يع 

 ال صوص.

في ريصللال العراق  م ًماقد يكو  من املفيد الوقوف موضللوعًيا عند واحدة من الحقائق العي لعبت دوً ا 

 (اللللللللللللليعللة)، وهي    2003عللام  هريى هللذه الحللالللة من ال ردي والفسللللللللللللللاد واالهقسللللللللللللللام بعللد االحت ل ايميرك  للل

ي علي السللللللللللللليسلللللللللللللتان  العي حّرمت قتال ريى يتول املرجع الشللللللللللللليعاسلللللللللللللبندوا  ،وقواهم السلللللللللللللياسلللللللللللللية ،العراق

ب م مة قتال ايميركيي  ببشلللللللللللللهيع  (السلللللللللللللّنة)ايميركيي ، وهفت عنهم صلللللللللللللفة االحت ل، في حي  ديعت 
ّ
لتنك
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ودعم من النظامي  السلللللللو ي واإليران ، ورهمال بقية الدول العربية للشلللللللأ  العرا ي، وتجاهل ما يجري ييه 

 مًنا  -وما زالوا-العراق  (سلللللللللللللّنة)وقد ديع  يميرك .تجنًبا للغضلللللللللللللب ا عقاًبا للعراقيي  على احت ل الكويت  و

ا لذلك املوقط، يقد تفرغ 
ً
لإلحكام على مفاصللللللللل السلللللللللطة في العراق بدعم ريران  وتجاهل  (الشلللللللليعة)باهظ

يع  اهخراط م  سعف مريى م اوي الاهميش السياس ي في بنية النظام العرا ي الهديد، ولم يع  (السّنة) ميرك ، ودع

نع مقاتلو ومشروع  وهزيماهم )تنظيم الز قاوي( 2007( عام الصحوا )في  هم من دولته في العراق، حيث مع

العي بقيت بمعظم ا حكًرا على  سلللللللللللسلللللللللللا  العسلللللللللللكرية وايمنية العراقيةالرعاية الحكومية  و االلتحاق باملر 

 .(الشيعة)

ة يرصللللللللللللللة  مللام قبللل، هللل تكو  االهتخللابللا  امل املعطيللا  الهللديللدة، و عللد هزيمللة )داعش(اآل ، وفي  للّل 

ّمشوا ييه؟  بما (سنة)  ،، لكن محاولة هخبهم السياسيةالعراق للعودة ريى املسرح السياس ي العرا ي الذي هع

للعودة وتصللللللللللللّد ه من جديد، ال تدعو للتفاتل بحكم تجرباهم  ،   املشلللللللللللل د في املرحلة املاضلللللللللللليةالعي تصللللللللللللّد 

 على حسامل العراق ومصالح اعبه.الفاالة ويسادهم ومساوماتهم 

 

  ودًلًلتها السياسية استحقاق معركة تلعفر  -4

عّد 
ع
  ت

ّ
على  همياها وصلللللللللللللعوباها عسلللللللللللللكرًيا، من معا ك ال وامش لتصلللللللللللللفية تنظيم  ،عفر املنتظرةمعركة تل

 
ّ
 علنهلا ايجلاهلب اللذين انشلللللللللللللقوا عن العي  -عفر"داعش" في العراق بعلد هزيمتله في املوصللللللللللللللل، وتلأت   هميلة تل

من موقع ا اإلسلللللللل راتيوي والتداخ   اإلقليمية واملحلية امل تمة بهذه املنطقة،  -ل م رما ة خاصللللللللة )داعش(

العي تقع في منتصللللللللللللط املسللللللللللللاية بي  املوصللللللللللللل والحدود السللللللللللللو ية، ويقطنها مواطنو  تركما   رلبياهم من 

الذي تحلم وتعمل على  ية خاصلللللللللللللة لوقوع ا على املمر البري ريرا  ذا   همريى ، وهي بالنسلللللللللللللبة (الشللللللللللللليعة)

الللللليعية سللللللكاُها عنصللللللًرا مطمئًنا ل ا، لذلك تديع بل  ّد رهجازه، ويصللللللل ط را  بالبحر ايبي  املتوسللللللر، وتع

وقد حسللللللم حيد  العبادي بصللللللفته قائًدا للقوا   للمشللللللا كة في معركة السلللللليطرة عليها."الحشللللللد الشللللللعبي" 

مشللللا كته، على الررم  ملصلللللحة ،ه املعركةالهدل حول مشللللا كة "الحشللللد" في هذ ،بضللللغر ريران  ،املسلللللحة

عفر كو   تركيا ي ي عدا عنريى بالنسللللللللللللبة و  وتركيا والواليا  املتحدة.من اع راض  طراف محلية 
ّ
 سللللللللللللكا  تل

، وفي حال بعشلللليقةفي  م مة قاعدة عسللللكرية  امن ال ركما  وتخشلللل ى تغييًرا ديموررايًيا يع ّهر سللللّناها، يا  ل

خر  بالتوازها  القائمة، ويع  خّل النفوذ اإليران ، ياهه سوف يع  ملصلحةريرها سيطرة الحشد عليها وتجيير تح

 .العسكرية هذه قاعدتها ،من  ّم ، وف تخسرمن العراق، العي ستركيا 

  يكراد في رقليم كردسلللللللللتا  مشلللللللللا كة )الحشلللللللللد(سلللللللللّر اال يع 
ّ
واسلللللللللتقرا ه الحًقا ييها، يهه  ،عفرفي معركة تل

ريرا  من وتطوقه  من الهنومل حالًيا يطوقوههالذي قليم من الغرمل، سللللللللللللليضلللللللللللللمن لحلفاء ريرا  تطويق اإل

والهرائم الصشعة العي ا تكبها على  ساس  )الحشد(قلق ا تا يخ ياهه يع  ،الشرق.  ما القول املحلية في املوصل

 في مناطق م. (السّنة)طائف  بحق املدهيي  
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 وخطره على مستقبل العراق  )الحشد الشعبي( استحقاق -5

ع في ول املرجع الشلليعي علي السلليسللتان  "اله اد الكفافي"، على يت الذي  نشلل ب بناءً  )الحشللد الشللعبي( ّد يع

هّدد 2014حزيرا / يوهيو  10 في على املوصلللللللللللل عقب سللللللللللليطرة )داعش( ، واحًدا من  كبر اإلالللللللللللكاليا  العي تع

عبر  ،منذ تشلللللللكيله هييالتحكم  يقد اسلللللللتطاعت ريرا  ، بالقد  الذي  َزمت ييه حاضلللللللره.مسلللللللتقبل العراق

 ما، خاصللللللة  ُها وريره كمنظمة )بد ( و)النجباء( ،ه، وكاهت تببع اامليليشلللللليا  العي اهخرطت يي
ّ
ت م مة تول

 تنظيمه وتد يبه وتسليحه وتوجيهه.

عند الفظائع والهرائم العي ا تكبها على  سللللللللل  مذهبية بحق قسلللللللللم من  ال تتوقط رالللللللللكالية )الحشلللللللللد(

رة خا   رطا  الدولة، ال بل قد يكو   قول من جيشلللللل ا، ه بأهه با  قوة خطد مشللللللكلتالعراقيي ، بل تتجسللللللّ 

صّرح قادته علن ال  ،،  هه لن يتلقى  وامر الدولة، وال يستطيع  حد م القائد العام لللل )الحشد(ما، وفي مقّد ويع

ل قللادة الحشللللللللللللللد مل ،داخللل العراق وال خللا جلله
ّ
  مللا  خللا   الحللدود بللدعول هزع سللللللللللللل حلله، لكن ايخطر تنط

. م حقة )داعش(
ً
 داخل الحدود السو ية و بما ريرها مستقب 

حاول  قد  اإلمكا ، لكن م مته عسيرة وخطرة، وكاهت  ضبر )الحشد( ،العبادي  ئي  الوز اء، حيد  يع

برهن الواقع على مدل هجاعاها بعد، ضللللبط  الحشللللد الشللللعبي( ةتحت مسلللل ى )هيئ هرحدل رجراءاته العي لم يع

املباالللللللللرة في معركعي تحرير الرمادي واملوصلللللللللل،  من مشلللللللللا كته اسلللللللللتطاع الحّد عام، لكنه العي تببع القائد ال

و وكلت له هبيجة الضلللغوط ايميركية م مة املشلللا كة في حصلللا  وتطويق املدينتي ، اسلللتجابة جزئية ملطالبة 

عوبة على صللللللللللللل ولي   دّل  ربا  معا ك الفلوجة. هايي ايهبا  وهينول باسلللللللللللللببعاده، بعد الهرائم العي ا تكبها 

له ربا  زيا ته ايخيرة لط را   ،علي خامنئي ،، تحذير املراللللللد اإليران م مة العبادي في تعامله مع )الحشللللللد(

قولله، وايعلداء هنلا  بهلذا التنظيم، بلدعول    مثلل هلذا التوجله "يخلدم ايعلداء" على حلّد  من خطو ة املّ  

سللليضلللعه في صلللدام مع ريرا  وحرسللل ا  مع )الحشلللد(ثر، ما يعني    صلللدام العبادي هم  عداء ريرا ، وهم ك

فسلللللللللللللله حول قللد ة التوازهللا  القللائمللة. وهنللا  مللة سلللللللللللللرال يطرح ه في  للّل للله بلله الثو ي، ايمر الللذي ال طللاقللة 

ه ما دام هو صللللللللاحب يتواه. ولي  مركًدا    يخضللللللللع قادة  السلللللللليسللللللللتان  على ضللللللللبر )الحشللللللللد(
ّ
 و حعى حل

، خاصللة    السلليسللتان  لي  على تلك وصلللت ايمو  ريى هذا الحّد رذا  الدينية، حعى للمرجعية ،امليليشلليا 

صلللللللللللراع ال  ية على  امت كه ملثل هذا التوجه، وهو يخوض مع قّم  على صلللللللللللعيد الد جة من القوة،  و حعى

 مرجعيته في النجط.

د ك العبادي، وكثير من السللللاسللللة العراقيي ، الذين يناوئو   راق، النفوذ اإليران  في الع ،على د جا  ،يع

اتجاه الصلللدام في يسللليرا   طريي    البّد  يا  منفلته خا   القاهو ، والاسلللتحالة تعايش الدولة مع ميليشللل

، صللللدا
ً
  م آج 

ً
، ما دامت إليرا  اليد الطويى في العراق، )الحشللللد( ملصلللللحةم تبدو هبيجته محسللللومة عاج 

   مسلللللللللللللتقبللل العراق ايمني يتوقط على  من املتللابعي  للشللللللللللللللأ  العرا ي يللذهبو  ريى اعلى الررم من    كثيرً 

الهيش العرا ي، العي دّ بهللا ايميركيو ، وبللاتللت على في  بي  )الحشللللللللللللللد( و)الفرقللة الللذهبيللة( املواجلله املتوقعللة
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 ُهم  اسلللللللللًما في معركة تحرير املوصلللللللللل، ذلكد جة عالية من االهضلللللللللباط والبسلللللللللليل وال برة، ولعبت دوً ا ح

كو  في والء بقية يرق الهي
ّ
شللللللللللك ضللللللللللعت  مام اختبا  من ش العرا ي وقواه ايمنية للدولة العراقية، رذا ما وع يع

 الهيش. هذا هذا النوع، ذلك    ال رق اإليران  عميق لشعى تشكي  

 

اثا  هات الدول اإلقليمية تجاه العراقتوّج  :نيا

على النفوذ  على السللللللللاحة العراقية، وتحوز ريرا  يا والسللللللللعودية،   ث دول رقليمية تبناي ريرا  وترك

االحت ل ايميرك ، و بمللا  كبير، هفوذ مكي  بنتلله على م للل في  للّل  ايكبر، وهي صللللللللللللللاحبللة القرا  ييلله ريى حللّد 

نطلًقا للتدخل في بقية دول اإلقليم وتوسللللللللللللليع هفوذها  رواته،بأبنائه و  ،بموايقته،  م جعلت من العراق  مع

حيث يتجاوز عديد ميليشلللياتها  كثر من  ماهي   لط ، على الللاكلة تدخل ا في الصلللراع الدائر في سلللو ية، ييها

عمقاتل، و   كيتتها ايسللللاسللللية في العراق،  ،عّد  كثر من مئة وخمسللللي   لًفا، الذي با  ي(الحشللللد الشللللعبي) ّد يع

ي واالسلللللللللللللتعداد النظر عما يطلقه مسلللللللللللللرولوها من تصلللللللللللللريحا  تغلب عليها هبرة التحّد  و غّ   ،لكن ريرا 

 للمواج لللة، تلللد ك جيلللًدا    
ع
ا من الزمن ت خلللاصلللللللللللللللة في ع لللد اإلدا ة غًير من اتجلللاه لللا، الريلللاح العي واتاهلللا  دحلللً

باتت العي من النفوذ اإليران ، و  على الحّد  ،جزء منهافي  ،ايميركية الهديدة العي تقوم سلللللللللياسلللللللللاها في املنطقة

على  ،ير اس راتيجياهام عليها تغيحتّ وهذا يع  لعدم االستقرا  في املنطقة.  صدلإل هامل وم ةريرا   اعي ترل   

، و بما ييهد تحالفاتها راحت تجّد ي  عدة اي سللللللللو في مشللللللللروع ا التوسللللللللعيكوهه القا ،هحو خاص في العراق

 وفي االتجاه .(الشلللللللللللليعي)هاهب قتصللللللللللللر على القد ال يومسللللللللللللميا  جديدة وخطامل جديد  جديدة تظ ر قول 

قد سللللحبت ، يه ة خ ية السلللليسللللتان تحاول ريرا  التخفيط من ضللللغط ا على املرجعية في النجط ل ،ذاته

ي وضللعه الصلليي في  سللالة وا للحة للسلليسللتان  برربة ريرا  في تخيط بحهة تردّ  ، ية هللا حائري  ،مرصللح ا

 البعد املذهبي لدل ايعة العراق.يط قم من تدخل ا في تخف التوتر بي  مرجععي النجط وقم، ومن ضمنها

ا إليرا  ال في العراق وال في  ملللا تركيلللا، يتبلللدو في حلللاللللة من اال تبلللاك، ال تسللللللللللللل مل ل لللا بلللأ  تكو  هلللًدا  ادعلللً

سللو ية، يسللبابها الداخلية، وتأ الح ع قاها بايطلعلل ي وبالواليا  املتحدة خاصللة، كما    اللارل ا ايسللاس 

وا د االحتكاك بايرا  حعى لو اضلللللللللللللطر  في  هو منع قيام كيا  كردي على حدودها الهنوبية، وعليه ال تبدو

العراق  يتها الواليا  املتحدة بالغطاء السللللياسلللل ي ال زم في رطا  اللللماياعدة بعشلللليقة، رال رذا  مّد رر ق قريى 

 .(الحشد الشعبي)ده الذي يهّد 

ا مع مرحلللة مللا بعللد "داعش"، وهي تحللاول ريى هللذا
ً
ا زائللًدا بللالعراق تسللللللللللللللاوقلل بللدي السلللللللللللللعوديللة اهتمللامللً

ع
، ت

حرملللت  حي  صلللللللللللللفحلللة في الع قلللا  بي  البللللدينطّ  إلدا ة ايميركيلللة من ريرا ، و ر موقط ااسلللللللللللللتغ ل تغيّ 

. رُها 2003السلللللعودية بقرا  منها من الحضلللللو  واملشلللللا كة في رعادة  سلللللم مسلللللتقبل العراق ما بعد رزو اللللللللللللللللللل 

 .1990 ر رزو الكويت عام في رمنذ    قطعت الع قا  مع العراق  تحاول استد اك ما ياتها
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هذه  ري، رال    الضللللللللغوط اإليراهية لم تسللللللللمل بتطو 2015 عاد  السللللللللعودية الع قا  مع العراق عام 

على هامش القمة اهقطاع طويل، بعد  ، السلللللللللللللعودي والعرا ي،،  م جاء  ول اتصلللللللللللللال بي  الهاهبي الع قا 

ق لحضللو  القمة العربية لعراك سلللما ،  م وج ت السللعودية دعوة ريى االعربية في عما  بي  العبادي واملل

ي الرياض حضللللللللرها الرئي  العرا ي، بعدها جاء   ول زيا ة لرئي  الوز اء العرا ي في ايميركية ف -اإلسلللللللل مية

االتفاق على تشلللللللللكيل  جرل اًء في الع قا  بي  البلدين، و   سلللللللللت طوً ا جديًدا وبنّ  2017يوهيو/ حزيرا   20

فقسللللللللللتول اإلسلللللللللل راتيوي، كما املريى بها مجل  تنسلللللللللليق   على ل  تقاء  لبرية بي  البلدين على يتل املعابر ا اتُّ

وبي   ،كم، وتسللللللللللللليير    عة خطوط طيرا  بي  كل من الرياض وجدة 814املمتدة على  هماوتأمي  الحدود بين

 كل من بغداد و  بيل والبصرة والنجط.

زتهلللا للعراق مصللللللللللللللحلللة كبيرة في الحضلللللللللللللو  السلللللللللللللعودي، لل رو  من حلللاللللة العزللللة عن محيطلللة العي عزّ 

يّ  ريرا ، في وقت با  ييه العراق مّاهًما بببني سللللللياسللللللا  طائفية  ملصلللللللحةر  سللللللياسللللللا  املالك  الطائفية وجع

ياهه يسلللللللللللللعى لعودة العراق ريى  ،اخت ف ه   العبادي وسلللللللللللللياسلللللللللللللاته عن املالك ريى إليرا ، وهظًرا  بالتبعيةو 

   يرل  لداخلية، وعلى وجه التحديد ياهه،  ي العبادي،محيطه العر   بالقد  الذي تسللللللللمل به التوازها  ا

وعلى الررم  ،لسللعوديةريى ا ما بالنسللبة  ية م مة في  صلليد مسللتقبله السللياسلل ي.الع قة مع السللعودية رضللا

ا ل (الحشللللد الشللللعبي)من     حضللللو ها االقتصللللادي واإلنسللللان   ، على ما يبدو،حراّل  ا، ياُها تيشللللكل هاجسللللً

رعما ه، ذلك    الع قة بي   على الحضلللو  السلللياسللل ي في املرحلة ايويى، ومسلللاعدة العراق في تعاييه ورعادة

ي نلللاك تبلللاينلللا  عميقلللة بينهملللا حول كثير من امللفلللا    دة بلللاالُهيلللا  في  ي محطلللةالبللللدين في بلللداياهلللا وم لللّد 

 اإلقليمية، 
ً
عن تدخل ريرا  وسللللللللللعيها لتخريبها، ولن تسللللللللللتطيع السللللللللللعودية التدخل بشللللللللللكل مبااللللللللللر  يضلللللللللل 

 (اللليعة)، ي  الطرف اآلخر سلللوف يطالبها بمشلللا كة همالعراق واملطالبة بمشلللا كاهم في حك (ةسلللنّ ) ملصللللحة

 السعودية في حكم ا.
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ا
ا
 خاتمة :ثالث

بّدل تحرير املوصلللللللللللللل وهزيمة "داعش" من  وضلللللللللللللاع العراق الرازح تحت ال يمنة اإليراهية الثقيلة،  قد يع

تصللللللللالح مع هفسلللللللله  ملصلللللللللحةلكن حعى يكو  هذا التبّدل   كل ا مكوهاتهبعراق مع
ً
ته، وا ه و ر ا زمام  مو ، ومالك

سللللليادته، االسلللللتحقاقا  هي اسللللل رداد العراق  ة تواجه سلللللاسلللللته وقواه الوطنية، ولعل  ويىيا  تحديا  جّم 

 
ّ
ومن املفيد لقادة  هذا النفوذ. ش من النفوذ اإليران ، يالسلليادة هناك باتت تبناسللب طرًدا مع تداعيوالتمل

جزّ ن سلللللللللللللطوة رير مسلللللللللللللي  ملسلللللللللللللتقبل عراق  يضلللللللللللللل بعيًدا العراق املتحّم  مرحلوا  هداي م، و   يع ئوا ا ،    يع

بيح ا السلللللياسلللللا  الدولية، وتكثيط الحضلللللو  العر  ، ورعادة 
ع
معا ك م، مع االسلللللتفادة من ال وامش العي ت

 ّهرين ريى مناطق م ورعما ها. لكن 
ع
هّد (الحشد الشعبي)امل د مستقبل ، سوف يبقى  حد  كبر العقبا  العي تع

لّح العراق، وحعى ال هكو   مللام   دو  من  نللائيللة )دولللة ودويلللة(  للاهيللة على ررا  لبنللا ، يللا  السلللللللللللللرال الللذي يع

ة في رذا كاهت جادّ  ييما حول السلللللياسلللللة ايميركية الهديدة حيال العراق وريرا ، ، يدو  رجابة ذا  صلللللدقية

القضلللللاء  ( بعدالحشلللللد)مع  بها سلللللبتعامل ية العيكيفوحول ال ،في هذا البلد تحهيم النفوذ اإليران   و رُهائه

دخله - خرل على جاهبي الحدود العراقية؟ هل سللللللللللبسللللللللللت تيه في معا ك على )داعش( في  السللللللللللو ية؟  م سللللللللللتع

سللللللللليطر عليها؟ ة العراقيي  يا  قيامة العراق هي م ّم  ،ةقبلو ًيا تكن السلللللللللينا يوها  امل صلللللللللراعا  داخلية مع

 و خيًرا.
ً
 وسداد  دا هم  وال
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