
 



...الواقع والتحديات مبادرة العبادي حول الحشد الوطني  

 

 المومً فراس إلٌاس / باحث متخصص فً الشؤون اإلستراتٌجٌة و االمن

جاءت المبادرة التً أطلمها مؤخراً رئٌس الوزراء العرالً األسبك حٌدر العبادي، حول ضرورة 

التحول من فكرة الحشد الشعبً إلى الحشد الوطنً، كمحاولة لوضع حداً لحالة الصراع بٌن الدولة 

إنه نظراً للموة  والال دولة، التً تمثلها الفصائل الكبٌرة المنضوٌة ضمن هٌئة الحشد الشعبً، حٌث

اإللتصادٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة التً بدأت تمتلكها هذه الفصائل، جعلت منها لوة لم تعد تستطٌع 

اإلنسجام مع هٌكل الدولة العرالٌة، أو حتى اإلجراءات الحكومٌة التً تتخذها حكومة مصطفى 

 .الكاظمً، فً إطار محاربة الفساد وحصر السالح بٌد الدولة

إعتمال لائد عملٌات الحشد الشعبً فً األنبار لاسم مصلح، عمك األزمة التً بدأت  كشفت عملٌة

تعتري العاللة بٌن الدولة والال دولة، ورغم حالة التهدئة المملمة التً سادت فً مرحلة مابعد 

اإلعتمال، إال إنه من المتولع أن تنفجر األزمة مرة أخرى فً أي لحظة، وتحدٌداً بعد توارد العدٌد 

من التسرٌبات التً تدور حول عملٌات التحمٌك مع مصلح، بأنه لام باإلعتراف على العدٌد من 

الشخصٌات الكبٌرة فً الحشد الشعبً، إلى جانب إعترافه بالعدٌد من جرائم المتل التً طالت 

 ناشطٌن عرالٌٌن، ومن ثم فإن مبادرة العبادري األخٌرة تأتً فً سٌاق إعادة تصحٌح مسار العاللة

بٌن الدولة والفصائل الكبٌرة فً هٌئة الحشد الشعبً، على نحو ٌجعل من هٌئة الحشد الشعبً 

 .مؤسسة أكثر وطنٌة، إلى جانب إعادة النظر فً طبٌعة األدوار اإللتصادٌة والعسكرٌة التً تموم بها

 والع الحشد الشعبً الٌوم

، والذي ٌُعرف بمانون )هٌئة الحشد الشعبً المؤسسات 6402لسنة  04شكل صدور المانون رلم 

التابعة له(، أحد أبرز التطورات التً طرأت على دور الحشد الشعبً فً العراق، إذ كانت رؤٌة 

العبادي فً ذلن الولت، عندما كان رئٌساً للوزراء وأحد مشرعً هذا المانون، إن شرعنة وجود 

صائل المسلحة المنضوٌة ضمن الحشد الشعبً، وجعلها جزءاً من الموات المسلحة العرالٌة، لد الف

ٌسهل من عملٌة ضبطها وربطها بالمائد العام للموات المسلحة  العرالٌة، عبر إخضاع كل المماتلٌن 

فً ممابل  فً هٌئة الحشد الشعبً، لذات السٌالات العسكرٌة التً ٌخضع لها الجندي العرالً، إال إنه

ذلن، كان هنان إصرار كبٌر من لبل نائب رئٌس هٌئة الحشد الشعبً أبو مهدي المهندس، إلى عدم 

تحمٌك رؤٌة العبادي السٌاسٌة، وتوظٌف المانون باإلطار الذي ٌخدم الحشد لانونٌاً وتشرٌعٌاً، مع 

 .عدم إخضاع أدوار الحشد السٌاسٌة والعسكرٌة لهذا المانون

أٌضاً؛ صدرت فً عهد رئٌس الوزراء العرالً السابك عادل عبدالمهدي، العدٌد  وفً هذا اإلطار

(، والتً 333-364- 630، ومن أبرزها األوامر المرلمة )6405من األوامر الدٌوانٌة فً عام 

أكدت على ضرورة إجراء مراجعة هٌكلٌة ووظٌفٌة لدور الحشد الشعبً، وبالشكل الذي ٌحمك مزٌداً 



ٌفً بٌن فروع الموات المسلحة العرالٌة، بصورة تجعل من الحشد الشعبً لوات من التكامل الوظ

عسكرٌة خاضعة ألوامر ولٌادة المائد العام للموات المسلحة العرالٌة، إال إن المهندس عرلل تنفٌذ 

 .هذه األوامر مرة أخرى

معالجة وضع تكمن اإلشكالٌة الرئٌسة فً عدم نجاح أٌة جهود أو مبادرات حكومٌة عرالٌة، فً 

الحشد الشعبً ضمن هٌكل النظام السٌاسً العرالً، هً إرتباط الفصائل الكبٌرة المنضوٌة ضمن 

هٌئة الحشد الشعبً، وتحدٌداً الوالئٌة منها بإستراتٌجٌة )محور المماومة(، الذي تموده إٌران فً 

 تتمٌد بمعاٌٌر الدولة الشرق األوسط، وإستراتٌجٌة محور المماومة هً إستراتٌجٌة عابرة للحدود، ال

الوطنٌة والسٌادة، ومن ثم فإن إستمرار إرتباط هذه الفصائل بهذا المحور، سٌشكل عمبة رئٌسة فً 

إطار جعله مؤسسة عرالٌة، تتمٌد بحدود ولرار الدولة العرالٌة، فهً عادةً ما تنظر إلى نفسها، على 

ن إستمرار الصدام مابٌن الوطنً واألممً، إن دورها ٌتجاوز الدولة العرالٌة ومؤسساتها، ومن ثم فإ

 .سٌفرغ أي مبادرات من محتواها، دون أن تركز هذه المبادرات على إٌدٌولوجٌا الحشد وأدواره

 تحدٌات فً مواجهة مبادرة العبادي األخٌرة

تشكل عملٌة تحوٌل الحشد الشعبً لمؤسسة أكثر حرفٌة ومهنٌة عملٌة صعبة جداً، وٌنبغً أن تتم 

امج متوسطة وطوٌلة المدى، خصوصاً فً ضوء الوضع السٌاسً واألمنً واإللتصادي عبر بر

الصعب الذي ٌعٌشه العراق الٌوم، وهو ما ٌستدعً إعتماد مجموعة من اآللٌات الهادفة لتروٌض 

الفصائل الوالئٌة الرافضة ألي عملٌة إصالحٌة لمسار الحشد الشعبً، سواًء كانت عبر مبادرات أو 

ومٌة، حٌث تنظر الفصائل الوالئٌة المسٌطرة على هٌئة الحشد الشعبً الٌوم، إلى إجراءات حك

جهود مأسسة الحشد الشعبً وجعله أكثر خضوعاً للدولة العرالٌة، بأنها جزء من إستراتٌجٌة 

أمرٌكٌة موجهة ضدها، واألكثر من ذلن، تنظر هذه الفصائل بأن أي عملٌة إصالحٌة ٌنبغً أن ال 

ومهام الحشد الشعبً، وهو ماٌجعل من مسألة تطبٌع الحشد الشعبً مسألة تخضع تؤثر على دور 

 .لمتغٌرات داخلٌة عرالٌة، وإستحمالات إللٌمٌة ودولٌة

ٌشهد الوالع السٌاسً واألمنً العرالً أزمات كبٌرة الٌوم، ومن ثم فإن الشروع فً أي عملٌة 

العبادي، ٌعنً دخول الحكومة العرالٌة إصالحٌة للحشد الشعبً، تطبٌماً للمبادرة التً طرحها 

برئاسة مصطفى الكاظمً فً مواجهة مباشرة مع الفصائل الوالئٌة المهٌمنة على هٌئة الحشد 

الشعبً، وهو توجه بدأت حكومة الكاظمً ترى بضرورة التعاطً معه بتأنً كبٌر، بعد ردة الفعل 

، كما إنه الزالت أغلب الموى السٌاسٌة الموٌة التً أظهرتها هذه الفصائل بعد حادثة إعتمال مصلح

العرالٌة، وتحدٌداً الشٌعٌة منها، كتحالف دولة المانون بمٌادة نوري المالكً وتحالف الفتح بمٌادة 

هادي العامري، متوجسة من أٌة عملٌة إصالحٌة تطال الحشد الشعبً، خشٌة أن تتعرض المكتسبات 

للخطر، ولذلن هً تدعوا ألن تكون هنان تطمٌنات  6403و  6443السٌاسٌة التً حمموها بعد عام 

 .لبل الشروع بأي عملٌة إصالحٌة تمدم علٌها الحكومة العرالٌة


