ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤــﺎﺙ ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ
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السنة الثالثـة – العدد التاسـع – إبريـل ٢٠١٩

تصـ ــدر عـ ــن

اقتصاد الميليشيات الشيعية الموالية إليران..
أي تداعيات على األمن اإلقليمي؟

د.حمدى بشير
باحﺚ متخصﺺ في الشؤون اإلقليمية

ﻻ تزال ﻇاﻫرة الميليشيات الشيعية الموالية إليران في دول المشرق العربي
تجﺬب اﻫتمام الباحﺜين والمتﺨصصين ومراﻛز الدراسات ودواﺋر صنﻊ الﻘرار،
ﻏير أن معﻈﻢ الدراسات السابﻘة -على اﺧتالف أدواتها التحليلية-رﻛزت
بصفة ﺧاصة على الجوانﺐ السياسية واﻷمنية بدرجة ﻛبيرة .لﺬلﻚ تحاول
ﻫﺬه الدراسة تناول ﻫﺬه الﻈاﻫرة من المنﻈور اﻻﻗتصادي في إﻃار ﻻ يحيد
عن أبعادﻫا السياسية واﻷمنية .وبما أن اﻗتصاد الميليشيات ﻫو اﻗتصاد ﺧفي
ومتكتﻢ وس ّري ،فيتعﺬر توفير إحصاءات دﻗيﻘة عن حجﻢ إنتاجﻪ وحجﻢ مبيعاتﻪ
عرف
وأرباحﻪ وعاﺋداتﻪ ،وبالتالي صعوبة تﻘديره
ً
تﻘديرا دﻗيﻘً ا .ولكن من الممكن َت ﱡ
ﻃبيعة اﻷنشﻄة اﻻﻗتصادية الشرعية وﻏير الشرعية لهﺬه الميليشيات ،سواء
على المستوى المحلي أو الدولي ،إذ يتوافر عديد من التﻘارير المتﺨصصة
الصادرة عن جهات دولية موﺛوﻗة .ويمكن المﻘارنة بين البيانات المتاحة من
مصادر متعددة في استﺨالص استنتاجات عامة حول اﻗتصاد الميليشيات
الشيعية ،بهدف دراسة تﺄﺛير العامل اﻻﻗتصادي في حاﺿر ومستﻘبل الميليشيات،
وتداعياتﻪ على اﻷمن اإلﻗليمي.
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تناول عديد من الدراسـات بالتحليل ظاهرة الميليشـيات المسـلَّحة الموالية إليران في
المنطقـة العربيـة .غيـر أن هـﺬه الدراسـة تركـز بصفـة خاصـة علـى الميليشـيات الشـيعية
وينصـﺐ تركيزهـا علـى دراسـة تأثيـر العامـل القتصـادي فـي تنامي
فـي المشـرق العربـي،
ّ
أنشطة هﺬه الميليشيات خالل الفترة  .٢٠١٨-٢٠١١وتطرح الدراسة عد ًدا من التساؤلت
حول حاضر ومسـتقبل هﺬه الميليشـيات ،وهي :إلى أي م ًدى تعتمد الميليشـيات الشـيعية
علـى مـوارد دائمـة وكافيـة لتغطيـة تكلفـة أنشـطتها علـى السـاحتين الداخليـة واإلقليميـة؟
وإلى أي مدى تشـ ّكل سـيطرتها على موارد اقتصادية وأنشـطة غير شـرعية تهدي ًدا لﻸمن
اإلقليمي؟ وما المسـارات المسـتقبلية المتوقعة للميليشـيات الشـيعية في المشـرق العربي
توسـع وانكمـاش نفوذهـا القتصـادي؟ وإلـى أي مـدى يمكـن اسـتنتاج
فـي ضـوء احتمـالت ﱡ
بعـﺾ النتائـﺞ والتدابيـر التـي يجﺐ اتخاذها لمجابهة األنشـطة القتصادية غير الشـرعية
والتعامل مع التهديدات التي تمثلها في المنطقة العربية؟ وسوف تجيﺐ هﺬه الدراسة عن
هﺬه التساؤلت من خالل أربعة محاور رئيسة على النحو التالي:
ً
أوال :ﻇاهرة الميليشيات الشيعية في المشرق العربي
يعـود أصـل مصطلـح ”ميليشـيا“ فـي األدبيـات السياسـية إلـى اللغـة الالتينيـة القديمـة
) ،(Miles or militويعني ”الرجل المسـلَّح“ أو ”المحارب لقاء أجر“ ،وأشـار باحثون إليﻪ
ضمـن مفـردات اللغـة الفرنسـية ) ،(maliceكمصطلـح قديـم جـ ًّدا ،معنـاه بالتحديد :تنﻈيم
مسلَّح شبﻪ رسمي أو
خاص مدفوع الثمن) .(١ويقابلﻪ في اللغة العربية مصطلح ”التنﻈيم
ّ
المسـلَّح“ أو ”الجماعـة المسـلَّحة“ ،وهـي قـوات غيـر نﻈاميـة تعمـل من خالل أسـلوب ما
يُعـرف بـ“حـرب العصابـات“ ،علـى عكـس مقاتلـي الجيـوش النﻈامية .وتُعـ َرف ً
أيضا بأنها
)(٢
لشن حرب أهلية .
فرق من المواطنين تُد َّرب تدري ًبا عسكر ًّيا لدعم الجيوش النﻈامية أو ّ
واعتمـا ًدا علـى موسـوعات ومعاجـم أخـرى ،بخاصـة المعجـم الالتينـي الفرنسـي لعـام
 (Quicherater Daveluy) ١٩٣٢فـﺈن كلمـة ميليشـيا تعنـي ”عمليـة قتاليـة يقـوم بها مرتزقة
عبر حملة عسكرية“) .(٣وقد أشار قاموس ) (Encarta Dictionaryإلى تعريف الميليشيات
بأنهـا جيـش مـن الجنـود المدنييـن ولكنهـم يتدربـون عسـكر ًّيا ويمكنهـم أن يخدمـوا بـدوام
كامـل فـي أثنـاء حـالت الطـوارئ .وفـي قامـوس أوكسـفورد اإلنجليـزي تُعـ َّرف الميليشـيات
بأنهـا ”هيﺌـة َّ
منﻈمـة مـن النـاس يمكـن مقارنتهـا بقـوة عسـكرية“) .(٤وقـد عـرف برادلـي
تاتـار ) (Bradley Tatarالميليشـيات بأنهـا قـوة ”قتـال“ ليـس لهـا ولء للدولـة ،علـى عكـس
الجيـوش أو الشـرطة التـي تسـيطر عليهـا الحكومـة“ .أمـا لينيـن  Leninفعـ َّرف الميليشـيا
المدنيـة بأنهـا َّ
منﻈمـة مسـلَّحة ذاتية التصرف .وأطلق تشـارلز تيلـي ) (Charles Tillyعليها
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تعريف ”الجماعات المناهضة للحكومة التي تحافﻆ على ممارسـة اإلرهاب في أراضي
قاعدتهـا“) .(٥وفـي تعريفـات الباحثيـن المعاصريـن يعنـي مصطلـح ”ميليشـيا“ ً
أيضـا أنها
”قوة شـبﻪ عسـكرية تحركها آيديولوجيا دينية أو سياسـية ،بخاصة تلك التي تنخرط في
أنشـطة متمـردة أو إرهابيـة فـي مواجهـة جيـش نﻈامـي .وهـﺬا التعريـف يتفق مـع التعريف
األمريكي للمصطلح منﺬ أوائل التسعينيات من القرن العشرين).(٦
ويالحﻆ تناول الباحثين الﻈاهرةَ تحت عناوين مختلفة ،مثل“ الجيوش غير النﻈامية“،
َ
َّ
و“الجيـوش الموازيـة ” ،و“الفاعليـن مـن غيـر الـدول“ ،و“الفاعليـن المسـلحين مـن غيـر
الـدول“ ،و“الفصائـل المسـلَّحة“ ،و“الجماعـات المسـلَّحة مـن غيـر الـدول“ ،و“القـوات
غير النﻈامية“ ،و“القوات شـبﻪ العسـكرية ” ،و“التنﻈيمات المسـلَّحة“ ...وهي تسـميات
تص ُ
ومصطلَحـات مترادفـة ِ
ـف ظاهـر ًة ليسـت حديثـة النشـأة .ولكنهـم اختلفـوا فـي وضـع
محدد لمصطلح ومفهوم الميليشيات بفعل تأثﱡرهم بانتماءاتهم وميولهم السياسية
تعريف
َّ
علـى حسـاب المعاييـر الموضوعيـة فـي تنـاول الﻈاهـرة .لﺬلك من المفيد ترسـيم الحدود
المفاهيمية بين مفهوم الميليشيات والمفاهيم األخرى ،فالمرتزقة ،وهم محاربون يعرضون
خدماتهـم مقابـل أجـر مع َّيـن ،ومنهـم“ فـرق المـوت“ ،هـم تنﻈيمـات سـرية تمـارس القتـل
العشـوائي لتحقيـق أهـداف سياسـية ،لكنهـا قـد تكون وحـدات صغيرة داخل الميليشـيات،
كما أن الميليشيات تختلف عن الحركات المتمردة ،فالثانية ُع ّر َفت وفق بعﺾ الدراسات
علـى أنهـا ”جماعـات مسـلَّحة معارضـة ،وقـد تكون قوات نﻈامية منشـقَّة تسـعى إلسـقاط
الحكومـة أو النفصـال عـن الدولـة أو السـيطرة علـى منطقـة جغرافية محـددة“ ،في حين
نجـد أن الميليشـيات هـي ً
أول قـوات مدنيـة ،ثان ًيـا قـوات غيـر نﻈاميـة ،ثال ًثـا تُع َّبـأ عمو ًمـا
بشكل طوعي على أساس ال ُه ِو َّية المشتركة .غير هﺬا الختالف ل يعنى بالضرورة وجود
خطـوط فاصلـة تما ًمـا ،فقـد تتحـول الميليشـيات إلـى ميليشـيات متمردة تسـعى للسـيطرة
على جزء من إقليم الدولة).(٧
من ثم يمكن تعريف الميليشيات بأنها” :قوات غير نﻈامية تتش ّكل بهدف حماية نﻈام
حكـم أو نخبـة أو جماعـة سياسـية ،قـد تعمـل علـى إسـقاط نﻈـام حكـم أو إقصـاء نخبة أو
جماعـة سياسـية عـن السـلطة ،وهـﺬا يعنـى أنهـا قـد تكـون مواليـة للدولـة أو معارضـة لها،
وقـد تكـون
ذراعـا سياسـية لجماعـة سياسـية أو تعمـل مسـتقلة“) .(٨ووف ًقـا لهـﺬا التعريـف
ً
ّ
وتوظـف الدين/القبيلـة/
فالميليشـيات قـد تتشـكل علـى أسـاس دينـي أو َق َبلِـي أو قومـي،
القوميـة للتعبﺌـة والتجنيـد والحشـد .٩واألهـ ّم فـي هـﺬا السـياق أن نميـز بيـن نمطيـن مـن
الميليشـيات ،همـا الميليشـيات المواليـة للنﻈـام الحاكم التي تعمـل على حماية النﻈام من
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السـقوط كالحـال فـي العـراق ،والميليشـيات المعارضـة التـي قـد تعمل على إسـقاط وتغيير
نﻈـام الحكـم أو الضغـط مـن أجـل توسـيع مشـاركتها وحصتهـا السياسـية والقتصاديـة فـي
الدولة ،ومثال ذلك الميليشيات في لبنان واليمن.
ويعود الباحثون بالجﺬور التاريخية لﻈاهرة الميليشيات إلى عهد اإلمبراطورية الرومانية،
فقد ش ّكل األباطرة ما يُعرف بالميليشيات الحارسة لحماية اإلمبراطور ،وكانت هﺬه القوات
غير النﻈامية قادرة على التأثير في عملية تغيير وتنصيﺐ األباطرة ،ثم أعادت الﻈاهرة إنتاج
نفسها في التاريﺦ الحديﺚ ،بخاصة في الدول التي تفتقر إلى وجود مؤسسات سياسية قادرة
على إدارة شـؤونها) .(١٠ونجد أن بعﺾ الباحثين عاد بأصل ظاهرة الميليشـيات إلى ما قبل
ظهور الدولة الوطنية بشكلها الحالي ،إذ بدأ نﻈام الميليشيات مع بداية نشأة المستعمرات
األمريكية .وفي التقاليد اإلنجليزية القديمة كانت الدولة تعتمد على تعبﺌة الميليشيا المدنية
للخدمة العسكرية) ،(١١وقد ظهرت ميليشيات المقاومة في دول مثل فرنسا ،خالل الحتالل
األلماني في الحرب العالمية الثانية ،والنمسـا بعد الحرب العالمية األولى ،وإيطاليا خالل
فتـرة مـا بيـن الحربيـن العالميتيـن ،والتحـاد السـوفييتي إبـان الثـورة البلشـفية ،وفـي الن ُﱡﻈم
تراج ُع عنف
ويالحﻆ
الثورية التي أنشـأت الميليشـيات لكونها تخشـى ر ّد فعل الثورات).(١٢
َ
ُ
الميليشيات في جنوب شرق آسيا بنهاية حقبة الخمير الحمر في كمبوديا ،ولم يتبقَّ إل قليل
واستتﺐ الموقف بنسبة كبيرة غر ًبا في أمريكا الالتينية ،بعد
في الفلبين وما حولها .وتراجع
ّ
مرحلة الكفاح الوطني برمزيﻪ )تشي غيفارا وسيمون بوليفار( ،وكﺬلك في أمريكا الوسطى
بعـد انتهـاء العـداء األمريكـي فـي كل مـن نيكاراجـوا وبنمـا .أمـا فـي العالـم العربـي ومحيطـﻪ
الجغرافي فتوجد بدرجات متفاوتة في كل من تركيا وإيران وإريتريا وجنوب السودان ،وفي
دول غير عربية مثل أفغانستان وباكستان شر ًقا ،وفي نيجيريا ومالي والنيجر غر ًبا).(١٣
غير أننا بصدد إعادة إنتاج للﻈاهرة في منطقة المشـرق العربي ،ولعبت عوامل داخلية
وإقليمية ودولية دو ًرا ها ًّما في نشأة هﺬه الميليشيات الشيعية ،من أهمها :أزمة بناء الدولة
التـي تعانـي مـن النقسـامات الطائفيـة) ،(١٤وانهيـار الجيـوش النﻈاميـة أو ضعـف قدراتهـا،
والتدخـالت اإلقليميـة بخاصـة مـن جانـﺐ إيـران التـي تسـعى لخلـق كيانـات شـيعية مواليـة
لسياستها منﺬ الثورة اإليرانية) ،(١٥والصراع على الموارد القتصادية ،ل سيما عندما ترتبط
ال ُه ِو َّية بمزايا واضحة في توزيع هﺬه الموارد.
ثانيا :اقتصاد الميليشيات الشيعية في دول المشرق العربي
ً
يندرج مصطلح ”اقتصاد الميليشيات“ ضمن ما يُطلِق عليﻪ القتصاديون ”اقتصاد الﻈل“
أو ”القتصاد الخفي“ ،ذلك ألنﻪ يتمثل في أنشطة غير شرعية تديرها الميليشيات خارج
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اإلطار الرسمي ،لﺬلك فهو ً
واز“ و“اقتصاد غير
أيضا ”اقتصاد غير نﻈامي“ و“اقتصاد ُم ٍ
١٦
رسـمي“ في مقابل اقتصاد الدولة الﺬي يعمل وفق قواعد وأ ُ ُطر تنﻈيمية وقانونية  .وفي
هﺬا اإلطار يمكن تعريف اقتصاد الميليشيات الشيعية بأنﻪ ”كل نشاط اقتصادي يُدِ ّر ً
دخال
منﻈـم أو غيـر َّ
ربحـا ،سـواء كان بشـكل َّ
منﻈـم ،شـرعي أو غيـر شـرعي ،ويشـمل
أو إيـرا ًدا أو ً
فرض الضرائﺐ غير القانونية والتجارة غير الشرعية مثل تجارة المخدرات وتهريﺐ السلع
مثل األلماس والمنتجات النفطية ،وبيع السلع في السوق السوداء بأسعار أق ّل من أسعارها
الحقيقية في السوق الحقيقية ،وغير ذلك من األنشطة غير القانونية“.
وقـد حـاول عـدد مـن الباحثيـن دراسـة تأثيـر العامـل القتصـادي علـى ممارسـات
الميليشـيات ،مـن أمثـال بـول كولييـر ) (Paul Collierوإنـدرا دى سويسـا )(Indra de Soysa
فـي دراسـة لهمـا بعنـوان ) (Doing Well out of War: An Economic Perspectiveضمـن
كتـاب محـ َّرر تحـت عنـوان ”الجشـع والجـور  ،(Greed and Grievance) -اسـتخدما فيهـا
طرائـق إحصائيـة كميـة فـي محاولتهمـا الكشـف عـن تأثيـر الجشـع والجـور علـى النـزاع
العنيف ،وقد أشـارت النتائﺞ إلى أهمية المتغيرات ذات العالقة بالجشـع على المتغيرات
ذات الصلـة بالجـور ،وأن النقسـامات الدينيـة الصارخـة والكراهيـات القديمـة وغيرهـا
تفسـر اشـتعال النزاعـات ،بـل تعمـل علـى تمويﻪ
مـن العوامـل ذات الصلـة بوجـود مﻈالـم ل ﱢ
األجندات القتصادية لدى من يُ َس َّمون مقاولي العنف ،وتزداد الجريمة وتكون سيطرة قلة
من الفاعلين على األسواق واحتكارها أسهل ،وتتفاقم بصورة ملحوظة ضراوة الصراع من
أجل الربح .لﺬلك م َّيز كوليير بين أربع فﺌات متنوعة بوضوح :أصحاب األعمال ،والتجار،
َوصل إلى نتائﺞ ،من أهمها أن السالم يتحقق عندما تكون
والمتمردين ،والمجرمين .وقد ت َّ
الفﺌات صاحبة المصلحة فيﻪ أوسع نفو ًذا وأقوى سياس ًّيا من الفﺌات التي لديها مصلحة
في استمرار الحرب).(١٧
ويجد هﺬا الطرح صداه في المشرق العربي ،فقد فقدت الدولة الوطنية خالل الحروب
األهلية سـلطتها الرئيسـية ،أي الجيش ،الﺬي انقسـم وتَجزَّأ أو ُح ّيد أثره كجهاز للسـلطة
المركزيـة مـع المحافﻈـة الشـكلية علـى مـا يمكـن الحفـاظ عليـﻪ .وفـي ظـ ّل ضعـف الدولـة
الوطنية وضمور حضورها الميداني ،تقدمت الغنائمية الميليشـياوية في شـكل اسـتحواذ
أو هيمنة جغرافية على مناطق وطوائف ،وسـاد منطق الغنيمة الحربية :الخوة ،اإلتاوات،
السـيطرة المباشـرة ،القتل ،التطهير السياسـي والطائفي ،وغيرها) .(١٨وأسـفرت الحروب
األهلية في لبنان واليمن والعراق وسوريا عن تش ﱡكل غنائمية ميليشياوية ،تقوم على تجزئة
المجال الجغرافي والسياسي ،وعلى استحواذ ميليشياوي على أجزاء من األرض والدولة
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صا ،عن طريق
ص ً
والمؤسسات واألجهزة .وتميزت الغنائمية الميليشياوية بتجزئة البلد ِح َ
)(١٩
استخدام القوة والعنف في الستحواذ على الريع القتصادي والسياسي .
وكان للشروع في التأسيس لعملية سياسية قائمة على صيغة المحاصصة الطائفية في
لبنان منﺬ السـتقالل ،وفي العراق بعد الحتالل األمريكى  ،٢٠٠٣تأثير كبير في سـيادة
الممارسات الغنائمية على المستويين السياسي والقتصادي) .(٢٠وتؤكد هﺬه الممارسات
الواقعيـة وجاهـة األطروحـات النﻈريـة التـي حاولـت أن تقـدم تفسـي ًرا ومقاربـة اقتصاديـة
لﻈاهـرة الميليشـيات ،فقـد وجـد دونالـد هوريتـز ) (Donald Horowitzفـي دراسـة هامـة
تحت عنوان ”المجموعات اإلثنية في الصراع ) ،(Ethnic Groups in Conflictsنُشرت عام
 ١٩٨٥في دار نشر جامعة كاليفورنيا ) ،(University of California Pressأن توسيع شبكات
القرابـة بطـرق مختلفـة يجعـل الجماعـة أكثر فاعلية ،ويخفﺾ تكاليف عقد الصفقات بما
يسـاعد علـى إنشـاء تنﻈيـم سياسـي طائفـي .لﺬلـك تقـ ّدم نﻈريـة تكاليـف عقـد الصفقـات
تفسي ًرا للحوافز القتصادية لدى الميليشيات الشيعية المنخرطة في صراعات ونزاعات
طائفية في المشرق العربي).(٢١
فالمنطـق الـﺬي يحكـم ممارسـات هـﺬه الميليشـيات هـو منطق الصفقـات والمقايضات
التـي تقتضـي اقتسـام الغنائـم ،التـي تسـتدعي السـتمرار فـي الحـرب والقتـال مـن أجـل
السـيطرة علـى مزيـد منهـا ،ووف ًقـا لهـﺬا المنطـق يسـود منطـق الصفقـات المتبادلـة بيـن
الميليشـيات وأعضائهـا ،إذ تقـ ّدم هـﺬه الميليشـيات خدماتهـا الجتماعيـة ومسـاعداتها
المالية ورواتبها مقابل التعبﺌة السياسـية والتجنيد العسـكري في صفوفها ،والقتال معها
فـي الداخـل والخـارج .ويديـن الفـرد المقاتـل بالـولء مقابـل مـا يحصل عليﻪ مـن موارد من
هـﺬه الميليشـيات فـي حيـن تتد َّنـى قيمة الصفقات إلى الصفـر بين الدولة الوطنية والفرد
فـي ظـ ّل مـا تعانيـﻪ الدولـة مـن أوضـاع اقتصاديـة صعبـة تعجـز معهـا عـن توفيـر الخدمات
الجتماعيـة للمواطـن ،ومـن ثـم تسـتثمر هـﺬه الميليشـيات فـي هـﺬا المنـاخ والسـياق لتح ّل
مح ّل الدولة).(٢٢
لقد خلصت إحدى الدراسات إلى أن الميليشيات هي تنﻈيمات إنتاجية تستخدم عوامل
اإلنتاج التقليدية في نشاطها غير المشروع) ،(٢٣فالميليشيات تدرك أهمية السيطرة على
توسـعية
المـوارد القتصاديـة والثـروة فـي تعزيـز نفوذهـا ،لﺬلـك فهـي تنتهـﺞ اسـتراتيجية ﱡ
ً
منخرطـا فـي صفوفهـا.
ونفعيـة فـي عالقاتهـا مـع اﻵخـر ،خص ًمـا كان أو حلي ًفـا أو عضـ ًوا
فالدولة بالنسـبة إلى هﺬه الميليشـيات تصبح غنيمة/صفقة ،وتتنافس من أجل السـيطرة
علـى ثرواتهـا ،واسـتقطاع أكبـر جـزء ممكـن مـن إقليمها ،بمختلف الوسـائل ،بالسـتيالء أو
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اقتصاد اﳌيليشيات الشيعية اﳌوالية إليران ..أي تداعيات على األمن اإلقليمي؟

بشـراء األراضـي ،أو بالهجـرة واإلقامـة فـي العاصمـة وفـي المـدن الكبـرى .وتقـ ّدم حالـة
نموذجـا لميليشـيا تسـتغل منـاخ الحـرب األهليـة فـي اليمن في السـيطرة
ميليشـيا الحوثـي
ً
بمخصصات الحكومة
على أكبر قدر من الموارد .أ َّما ميليشيا الحشد الشعبي فال تكتفي
َّ
العراقيـة لسـ ّد احتياجاتهـا ،ممـا يدفعهـا إلـى النخـراط فـي مزيـد مـن األنشـطة غيـر
الشرعية مثل تجارة المخدرات وتهريﺐ النفط إلى الخارج وغير ذلك ،فيما يطرح نموذج
نموذجا لميليشـيا اسـتطاعت توسـيع نفوذها القتصادي إلى أبعد ح ّد
ميليشـيا حزب اهلل
ً
ممكـن ،فاسـتغلت حالـة عـدم السـتقرار فـي لبنـان ،وعـدم السـتقرار في سـياقات وبيﺌات
خارجية لالستثمار ،في تجارتها غير الشرعية وتأمين مصادر بديلة للدعم اإليراني غير
المسـتقر ،فعملـت علـى تعبﺌـة مجتمعـات َّ
الشـتات وتأميـن خطـوط إمـداد خارجيـة موظفة
الخطاب الديني والطائفي في جمع التبرعات وأموال الخمس.
جديـر بالنتبـاه أن هـﺬه الميليشـيات تعتمـد علـى فتـاوى دينيـة تشـرعن وتب ﱢرر أنشـطتها
شجع مقتدى الصدر هﺬا عندما أصدر فتوى في
القتصادية غير الشرعية ،ففى العراق ّ
التمسك بما استولوا عليﻪ طالما ق ّدموا تب ﱡر ًعا
مايو  ٢٠٠٣قال فيها إن ”اللصوص يمكنهم
ﱡ
)(٢٤
بخمس قيمتﻪ إلى مكتﺐ التيار الصدري المحلي“  ،فغدت الحرب نفسها وسيلة هامة
للحصول على الموارد ،لهﺬا تعمل الميليشـيات على إطالة أمد الحروب إلى أقصى مدى
الح ّد الﺬي ترتفع عنده التكلفة القتصادية أو السياسية أو البشرية
زمني ممكن ،أي عند َ
لدرجة ل تكفى معها الموارد الحالية لتغطيتﻪ أو تعويضﻪ .وتﻈ ّل ممارسات القتل والتطهير
العرقي واإلبادة الجماعية هي ممارسات أكثر ربحية ألن النتيجة هي السيطرة على مزيد
من الموارد واألموال التي يتركها هولء الضحايا ،وهي وفق الفتاوى الدينية غنائم حرب.
ً
مناخا مالئ ًما للميليشيات الشيعية لتحقيق األرباح ،من خالل
لﺬلك كانت الحروب األهلية
سـيطرتهم السياسـية والعسـكرية على األنشـطة القتصادية .وقد أسـفرت عمليات القتال
اللبناني في شوارع المدن اللبنانية بين الميليشيات ،خالل الفترة من  ١٩٧٥إلى  ١٩٩٠عن
نهـﺐ نحـو  ٧-٥مليـارات دولر ،ناهيـك عـن عمليات سـرقة السـيارات التي أصبحت تجارة
مربحـة فـي حـ ّد ذاتهـا طـوال الحـربَ .وف ًقـا لملفـات الشـرطة اللبنانيـةُ ،س ِـر َق نحـو ١٩٤٥
سـيارة ،معﻈمها في بيروت ،خالل ثمانية أشـهر في العام  .(٢٥)١٩٨٥وخالل فترة الحرب
تضاعفـت زراعـة المخـدرات فطغـت علـى أكثـر مـن  ٪٤٠من المسـاحة الصالحـة للزراعة
ً
نشـاطا اقتصاد ًّيا
فـي وادي البقـاع الـﺬي يهيمـن عليـﻪ الشـيعة .وظلّت حتـى وقتنا الحاضر
خصـﺺ لـﻪ عديـد مـن المـزارع ،ممـا يحقـق قـد ًرا كبيـ ًرا مـن األربـاح .وتُدِ ّر
ً
مربحـا جـ ًّدا ،ويُ َّ
الموانـي التـي تسـيطر عليهـا الميليشـيات مبالـﻎ كبيرة من المال .وفـي هﺬا المناخ فرضت
الميليشـيات اللبنانيـة الرسـوم غيـر القانونيـة علـى المركبـات والبضائـع ،وضرائـﺐ علـى
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الحيازات الزراعية ،والشركات التجارية والصناعية ،والمهن الحرة).(٢٦
وهﺬا ل يختلف عن الحال في العراق ،فقد أصبح تهريﺐ النفط منﺬ عام  ٢٠٠٣حتى
وقتنـا الحاضـر ،مـن أهـم أنشـطة ومداخيـل الميليشـيات العراقيـة) ،(٢٧واألهـم من ذلك أن
العنـف ارتبـط بشـكل أساسـي بالمعـارك علـى النفـط) .(٢٨وفـي الواقع كانت األربـاح هائلة،
وكانـت كل ميليشـيا مسـتعدة لسـتخدام العنـف لتعزيـز سـيطرتها ،وكانـوا يتصرفـون مثـل
”العصابـات اإلجراميـة فـال توجـد أي قيـود على العنف أو سرقة وتهريﺐ النفط“).(٢٩
ليـس ذلـك فحسـﺐ ،فقـد فرضـت الميليشـيات العراقيـة رسـوم الحمايـة علـى الشـاحنات
في عدد من نقاط التفتيش ،وكان عناصر الميليشـيات في نقاط التفتيش يحصلون على
مبلـﻎ يتـراوح بيـن  ٨٠أل ًفـا و ١٠٠ألـف دولر فـي اليـوم) .(٣٠وغال ًبـا مـا لجـأت الميليشـيات
إلـى البتـزاز المالـي ،إذ طلبـت الميليشـيات مـن أصحـاب المتاجـر الصغيـرة فـي السـوق
ً
أمـوال طائلـة مـن جمـع الضرائـﺐ
مالـي نﻈيـر الحمايـة .وحققـت الميليشـيات
دفـع مقابـل
ّ
)(٣١
علـى التجـارة وإعـادة اإلعمـار وتهريـﺐ النفط  ،بل مارسـت الميليشـيات العنف من أجل
مصادرة ممتلكات الطائفة السنية ،وقد أشار بعﺾ التقارير ،على سبيل المثال ،إلى طرد
السـن َة مـن منازلهـم ،بهـدف السـيطرة عليهـا ،وعلـى الرغـم مـن أنهم
الميليشـيات الشـيعيةِ ﱡ
سـمحوا أحيا ًنـا للشـيعة المشـردين باللجـوء إلـى هـﺬه المنـازل ،فقـد باعوا ً
أجروا
أيضـا أو ّ
المنـازل للحصـول علـى األمـوال .وكان العنـف والتطهير الطائفـي غال ًبا لﻪ دافع اقتصادي.
ً
كان تفجير سـيارة َّ
نشـاطا اقتصاد ًّيا يسـتهدف تدمير سـجالت
حي في بغداد
مفخخة في ّ
الملكيـة فـي مديريـة الممتلـكات المحليـة فـي محاولـة إلضعـاف مطالبـات النازحيـن مـن
المنطقـة والسـتيالء علـى ممتلكاتهـم وإعـادة بيعهـا .حتـى في مخيمـات الالجﺌين ،بعد أن
وجـدت المنﻈمـات غيـر الحكوميـة صعوبـة في توفير إمدادات ثابتة من مياه الشـرب ،كان
المشـردون عرضة لالبتزاز المالي من الميليشـيات الﺬين جلبوا مياه الشـرب التي تشـت ّد
ً
أموال .نتيجة لﺬلك لم ي ُكن لدى المواطنين خيار
الحاجة إليها ،لكنهم في المقابل طلبوا
سـوى دفـع المقابـل المـادى ”للحمايـة“ .مـن ثـم عـ ّززَت عائـدات العنـف ورسـوم الحمايـة
ومبيعـات العقـارات واإليجـارات المصـا َدرة ،مداخيـ َل وموار َد وأربا َح الميليشـيات الشـيعية
في العراق).(٣٢
فرصـا مالئمـة
أمـا فـي اليمـن فقـد أتاحـت الحـرب المسـتمرة مـع الحكومـة المركزيـة
ً
للميليشـيات الحوثيـة لستكشـاف مصـادر دخـل وتمويـل لدعـم جهـود الحـرب ولتأميـن
تحالفاتهـا القبليـة ،فسـعت للسـيطرة علـى مـوارد الدولـة وإمـدادات النفـط والوقـود ونﻈم
توزيعهـا ،وفـرض الضرائـﺐ غيـر القانونيـة منـﺬ سـيطرتهم علـى العاصمـة صنعـاء .٢٠١٤
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ويرى بعﺾ الباحثين أن الحوثيين منﺬ بداية ظهورهم في صعدة انشغلوا بـالجباية وجمع
الزكاة من المواطنين ً
بدل عن الدولة .ورغم وجود موارد اقتصادية ممتازة في صعده مثل
الزراعـة والحـرف وتجـارة المواشـي ،فـﺈن الحوثييـن لـم يف ّكـروا قط في النخـراط في أي
نشاط اقتصادي منتﺞ لتمويل نشاطاتهم .ومع دخولهم صنعاء انتقل اقتصاد الحوثيين من
”الجباية“ إلى ”الغنيمة“).(٣٣
ً
ثالﺜا :تﺄثير اقتصاد الميليشيات على األمن اإلقليمي
تكمـن خطـورة توسـع اقتصـاد الميليشـيات فـي تهديـد السـتقرار السياسـي والقتصـادي
فـي الـدول العربيـة ،ألن الممارسـات الميليشـياوية لتغطيـة تكلفـة تدخالتهـا العسـكرية
تـؤ ﱢدي إلـى السـتنزاف القتصـادي للمـوارد العربيـة ،وإنهـاك قـدرات الجيـوش واألجهـزة
األمنية ،والتهديد المستم ّر لمصالح الدول ورعاياها ومؤسساتها ومنشﺂتها ،وإيجاد حالة
مسـتمرة مـن التوتﱡـر والتهديـد المسـتم ّر بالمواجهـة المباشـرة والحـرب اإلقليميـة ،كمـا أن
هـﺬه الميليشـيات تعتمـد علـى ممارسـة العنـف والحـروب للحصـول علـى المـوارد لتغطيـة
أنشـطتها الجتماعيـة والسياسـية ،ومـن ثـم فـﺈن اقتصـاد الميليشـيات الشـيعية يرتبـط
بالحروب غير النﻈامية أو ما يُعرف في األدبيات والدراسات األمنية بمصطلح ”الحرب
الهجينـة“ أو ”الحـرب الـال متماثلـة“ أو ”الحـرب بالوكالـة“ ،فهـي حـروب غيـر متكافﺌـة
بين دول وميليشـيات) ،(٣٤بما يجعلها من أه ّم أدوات الهدم للدول العربية من الداخل.(٣٥)،
وبمـا يدعـو إلـى القـول إن الـدول العربيـة تخـوض حر ًبـا غيـر نﻈاميـة ،وبـات مـن الصعـﺐ
عليهـا تَجنﱡـﺐ الشـتباك أو النخـراط فيهـا) .(٣٦وغـدت التهديـدات الـال متماثلـة مـن أكثـر
التهديدات واقعية ألمن الخليﺞ ،وفي هﺬا الخصوص يُشـار إلى دور الميليشـيات في زرع
التجسـس وشـبكات التجـار والشـركات الماليـة ومؤسسـات األعمـال .ويندرج ضمن
خاليـا
ﱡ
هـﺬه التهديـدات الـال متماثلـة ً
أيضـا الهجـوم علـى البنـى التحتيـة والمنشـﺂت القتصاديـة
والنفطية ،لﺬلك تواجﻪ دول مجلس التعاون الخليجي مشكالت أمنية بسبﺐ موقع منشﺂت
الطاقـة وتحليـة الميـاه علـى سـاحل الخليـﺞ أو بالقـرب منـﻪ ،وهـﺬا يزيـد درجـة انكشـافها
للتهديدات اإليرانية الداعمة لنفوذ هﺬه الميليشيات).(٣٧
وتكمـن خطـورة العامـل القتصـادي فـي أن الحـروب تثيـر شـهية الميليشـيات للسـيطرة
على أكبر قدر من الموارد ،ومِ ن ثَ َّم غال ًبا ما تؤدي الحوافز القتصادية لدى الميليشـيات
إلى إطالة أمد النزعات اإلقليمية ،وتح ﱡمل الدول المنخرطة فيها تكلفة اقتصادية باهﻈة
توجﻪ لالسـتثمار في مشـروعات تنموية،
مما يزيد اسـتنزاف مواردها التي كان ينبغي أن َّ
إذ تتحمـل بعـﺾ الـدول العربيـة تكلفـة متزايـدة فـي اإلنفاق على العمل األمني والعسـكري
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لمواجهة هﺬه الميليشيات ،وكان من الممكن توجيﻪ هﺬه األموال والموارد لخدمة مشاريع
تنمويـة واقتصاديـة فـي الداخـل أو حتـى فـي المنطقـة .وجديـر بالنتبـاه ً
أيضـا أن هـﺬه
الميليشـيات تسـتنزف مـوارد الـدول اإلقليميـة فـي جمـع التبرعـات وزكاة الخمـس وغيرها
مـن األمـوال وعائـدات اسـتثماراتها والمـوارد التـي تسـيطر عليهـا ،مـن أجـل اإلنفـاق علـى
الحروب األهلية أو اإلقليمية ،في حين تحرم المواطنين أو حتى المتبرعين بها من فرص
استثمارها في مشروعات تنموية تعود بالنفع على الدول ومواطنيها .مِ ن ثَ َّم فهي تستنزف
موارد الدول مرتين ،المرة األولى في جمع األموال وتوجيهها لخدمة العمليات العسكرية
ل التنموية ،والمرة الثانية في استثمار هﺬه األموال في أنشطة سرية تستهدف أمن الدول
ومواطنيهـا ومصالحهـا ومؤسسـاتها القتصاديـة وغيـر القتصاديـة ،ومِ ـن ثَـ َّم فهـي تشـكل
تهدي ًدا لﻸمن القتصادي والعسكري والسياسي.
تجـدر اإلشـارة إلـى أن اقتصـاد الميليشـيات الشـيعية يرتبـط بتهديـدات أشـ ّد ضـراوة،
فهﺬه الموارد وهﺬه األنشـطة غير الشـرعية لتلك الميليشـيات ل تزال تُسـتثمر في تمويل
اإلرهاب وتمويل العمليات العسكرية واإلنفاق على التدريﺐ والتسليح ودفع رواتﺐ المرتزقة
والمجنَّدين في صفوف هﺬه الميليشيات وقادتها ،وكﺬلك اإلنفاق على الحمالت الدعائية
واإلعالميـة واألنشـطة التعليميـة التـي تسـتهدف التجنيـد والتأثيـر الفكـري واﻵيديولوجـي
وبناء الشـرعية لهﺬه الميليشـيات في مناطقها أو حتى في الخارج .وعلى أي حال لم ت ُعد
السـيادة الوطنيـة فـي ظـ ّل تنامـي أنشـطة الميليشـيات المسـلَّحة تحﻈـى بأهميـة وقدسـية
خاصـة ،إذ بـات بعـﺾ القـوى اإلقليميـة والدوليـة يدعـم هﺬه الميليشـيات على نحو سـاهم
َّ
َّ
في تحويل مسـارات الصراعات المسـلحة في اإلقليم من النطاقات الداخلية إلى األبعاد
اإلقليمية الممتدة).(٣٨
ولعـل مـن أهـم التهديـدات التـي تواجـﻪ الـدول العربية ،بخاصة دولـة البحرين والكويت،
عودة المقاتلين الشيعة في صفوف الميليشيات الشيعية في الخارج ،سواء في العراق أو
في سوريا) .(٣٩والخطورة التي يمثلها هولء المقاتلون الشيعة البحرينيون والكويتيون على
أوطانهم تكمن في أن هؤلء المقاتلين من المحتمل أن يكشفوا عن خبرتهم القتالية التي
يجﺐ استخدامها ض ّد الحكومات.
رابعا :المسارات المستقبلية للميليشيات الشيعية ودورها اإلقليمي
ً
الحﻆ
تؤ ّثر عوامل دولية وإقليمية وداخلية على مستقبل الميليشيات ودورها اإلقليمي ،إذ يُ َ
أن الموقف الدولي من الميليشيات الشيعية ل يزال موق ًفا مترد ًدا وانتقائ ًّيا يتعامل مع كل
حالـة وفـق أولويـات المصلحـة الخاصـة ،ل َو ْف ًقا لالعتبارات األمنية والحفاظ على السـلم
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واألمـن الدولييـن .ورغـم صـدور عديـد من القرارات الدولية من خالل مجلس األمن ،التي
تنﺺ على نزع سالح ميليشيا حزب اهلل ،فال يزال المجتمع الدولي غير قادر على اتخاذ
ّ
)(٤٠
إجراءات حازمة وف َّعالة في نزع سالحﻪ  .ومن ناحية أخرى ركزت الجهود الدولية على
فرض عقوبات دولية على الميليشـيات الشـيعية ،ل سـيما حزب اهلل اللبناني ومؤسسـاتﻪ
التابعة ،ولكنها كانت مترددة أحيا ًنا في تشـديد هﺬه العقوبات بسـبﺐ اهتمامها بالوصول
إلـى ا ﱢتفـاق مـع إيـران حـول برنامجهـا النـووي مما جعلهـا تتغاضى أحيا ًنا عن نشـاط حزب
اهلل اللبناني داخل أراضيها) ،(٤١كما أن سياسـة الوليات المتحدة تجاه حزب اهلل ليسـت
هي نفسها تجاه الميليشيات الشيعية في العراق واليمن ،ألن الوليات المتحدة تتعامل مع
هـﺬه الميليشـيات وفـق أولويـات مصالحهـا فـي كل دولـة .أمـا موقف التحـاد األوروبي فال
يزال مترد ًدا رغم الهجمات اإلرهابية لميليشـيا الحزب في أوروبا) .(٤٢لﺬلك فﺈن تصنيف
َّ
كمنﻈمة إرهابية يُ َع ّد أم ًرا حيو ًّيا ،ألن تر ﱡدد التحاد
التحاد األوروبي لميليشيا حزب اهلل
)(٤٣
األوروبي في ذلك سيزيد النفوذ القتصادي للحزب الﺬي يمثل تهدي ًدا لﻸمن األوروبي .
خصوصـا بيـن
فـي الوقـت نفسـﻪ يعكـس الموقـف اإلقليمـي حالـة التنافـس والصـراع،
ً
إيـران والـدول العربيـة ،ويعكـس اختـالف المنﻈـور اإليرانـي عـن المنﻈـور العربـي لمفهـوم
ً
فضال عن الموقف الحيادي لبعﺾ الدول العربية والتزامها الحياد تجاه
األمن اإلقليمي،
الصـراع اإليراني-الخليجـي فـي المنطقـة .ومـع ذلـك ل يزال أم ٌل في دور عربي حازم تجاه
الممارسات اإليرانية عبر التحالف العربي ،الﺬي بات يع ّبر عن موقف عربي موحد تجاه
الخروقـات اإليرانيـة) .(٤٤وبالنسـبة إلـى العامـل الداخلـي والوطنـي ،بخاصـة أزمـة الدولـة
الوطنيـة فـي لبنـان واليمـن والعـراق ،فـال تـزال تمثـل تح ﱢد ًيـا كبيـ ًرا لﻸمـن اإلقليمـي ،ألنهـا
ً
ومناخا مالئ ًما لتزايد أنشـطة الميليشـيات الشـيعية .غير أن عامل
تمثل فرصة سياسـية
آخـر يرتبـط بمـدى قـدرة هـﺬه الميليشـيات نفسـها علـى السـتمرار في مواجهـة العقوبات
المفروضة على اقتصادها ،سواء من جانﺐ بعﺾ الدول الغربية أو بعﺾ الدول العربية،
ألن نجاح هﺬه الميليشيات في الحفاظ على قدارتها القتصادية سوف يضمن لها مق ّومات
السـتمرار فـي المسـتقبل ،والعكـس بالعكـس ،ففـى لبنـان يعانـي حـزب اهلل مـن العقوبـات
المفروضـة علـى نشـاطﻪ القتصـادي) ،(٤٥إذ أغلقـت البنـوك اللبنانيـة حسـابات األفـراد
والمؤسسـات التابعـة لـﻪ التزا ًمـا القانـون األمريكـي ،كمـا أن الحـروب األهليـة واإلقليميـة
استنزفت هﺬه الميليشيات اقتصاد ًّيا وانهكتها عسكر ًّيا وبشر ًّيا ،مما جعل بعضها فريسة
سـهلة للضربـات العسـكرية اإلسـرائيلية التـي انهالـت عليهـا مؤخـ ًرا فـي سـوريا ،والتـي
تزايـدت عقـﺐ إعـالن انسـحاب الوليـات المتحـدة من ال ﱢتفاق النووي فـي مايو  .٢٠١٨من
ثـم يمكـن مـن خـالل تقييـم الموقف القتصادي والسياسـي والعسـكري لهﺬه الميليشـيات،
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أن نحدد ثالثة سـيناريوهات رئيسـة :األول :التم ﱡدد اإلقليمي للميليشـيات الشـيعية وتنامي
نفوذها القتصادي .الثاني :تراجع دور الميليشيات وانحسار نفوذها القتصادي .الثالﺚ:
الميليشيات المتمردة والمافيا القتصادية.
السـيناريو اﻷول :التم ﱡـدد اإلﻗليمـي للميليشـيات الشـيعية وتنامـي نفوذﻫـا اﻻﻗتصـادي:
ويقـوم علـى تصـ ﱡور مفـاده أن هـﺬه الميليشـيات ل تـزال تمتلـك وتسـيطر علـى مـا يكفـي
احتياجاتها من الموارد التي تم ّكنها ،ليس فقط من مواصلة القتال في الساحات الداخلية
وإنمـا مـن التمـ ﱡدد فـي السـاحة اإلقليمية ،وأن بﺈمكانها التخفـي والبحﺚ عن مصادر بديلة
أو التح ﱡول إلى مناطق أخرى وتغيير أسماء شركاتها بما يسمح لها بتجاوز هﺬه العقوبات
والمحافﻈـة علـى مصـادر دائمـة لنشـاطها .كﺬلـك يـرى المؤيـدون لهـﺬا السـيناريو أن هﺬه
الميليشـيات اسـتطاعت أن تعـزّز وجودهـا السياسـي داخـل مؤسسـات الدولـة ،بـل وابتـالع
أجهـزة الدولـة المختلفـة ،وعـززت سـيطرتها العسـكرية والقتصادية مسـتفيد ًة من َ
ض ْعف
القـوى المنافسـة ،وتهالـك قـدرات الدولـة وضعـف مؤسسـاتها) .(٤٦ويسـتندون إلـى نتائـﺞ
النتخابـات التشـريعية فـي لبنـان والعـراق )مايـو  ،( ٢٠١٨التـي أسـفرت عـن فـوز كبيـر
لﻸحزاب الشيعية واألذرع السياسية للميليشيات.
السيناريو الﺜاني :تراجﻊ دور الميليشيات وانحسار نفوذﻫا اﻻﻗتصادي :ويقوم على تَص ﱡور
مفـاده أن هـﺬه الميليشـيات تواجـﻪ مأز ًقـا اقتصاد ًّيـا بسـبﺐ اسـتنزاف مواردهـا ومعداتهـا
العسـكرية والخسـائر البشـرية والتكلفـة المرتفعـة لالسـتمرار فـي الحـروب اإلقليميـة،
بخاصـة بعـد العقوبـات الدوليـة المفروضـة علـى كياناتهـا ومؤسسـاتها القتصاديـة فـي
الداخل والخارج .وفي ظ ّل هﺬه األوضاع فﺈن دورها اإلقليمي سوف يتراجع بفعل انحسار
نفوذهـا القتصـادي فـي الداخـل والخـارج .ومع تزايد التنسـيق الدولي واإلقليمي لمحاربة
تجارتها غير الشرعية في المخدرات وغسل األموال وتجارة وتهريﺐ األسلحة في أمريكا
الالتينيـة وأوروبـا وإفريقيـا وأمريـكا الشـمالية .وهـﺬا الحصـار القتصـادي والضربـات
تحجم نشاطها ونفوذها القتصادي.
القتصادية التي تتلقاها في الخارج من شأنها أن ّ
السـيناريو الﺜالـﺚ :الميليشـيات المتمـردة والمافيـا اﻻﻗتصاديـة :ويقـوم علـى تصـور مفاده
أن تسـتمر هﺬه الميليشـيات في عملها كميليشـيات متمردة ،وكميليشـيات عابرة للحدود،
ولكنها لن تكون قادرة على المواجهة اإلقليمية المباشرة ،وإنما سوف تعمل بأسلوب حرب
العصابـات ،وسـوف تسـتهدف عمليـات إرهابيـة أو هجمـات علـى البنيـة التحتيـة وحقـول
النفط في منطقة الخليﺞ العربي .ويقترح هﺬا السيناريو أن هﺬه الميليشيات سوف تﻈل
تسـيطر علـى بعـﺾ نفوذهـا القتصـادي ،وسـوف يكـون تركيزهـا فـي الخارج علـى التجارة
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غيـر الشـرعية ،لهـﺬا سـوف تعمـل كعصابـات إجراميـة ومافيـا اقتصادية .وهﺬا السـيناريو
ً
أيضا يقترح أن هﺬه الميليشـيات سـوف تفقد الدعم اإليراني لسـبﺐ أو ﻵخر ،كأن تؤ ﱢدي
األوضاع في الجمهورية اإلسالمية إلى سقوط النﻈام اإليراني ،من خالل إما ثورة شعبية
وإمـا انقـالب عسـكري وإمـا هزيمـة عسـكرية للنﻈـام على يد قوى دوليـة أو إقليمية ،أو أن
تتجـﻪ السياسـة الخارجيـة اإليرانيـة نتيجـة الضغـوط الدولية واإلقليميـة إلى النكفاء على
نفسها والتخلي عن دعم الميليشيات الشيعية في إطار صفقة تعقدها مع الدول الغربية.
وعلى أي حال ،يبدو أن السيناريو األول غير قابل للتحقق ،ألن هﺬه الميليشيات تواجﻪ
بالفعل أزمات مالية متكررة في لبنان واليمن والعراق ،إلن سيطرتها القتصادية في تقهقر
بسبﺐ العقوبات الدولية عليها في لبنان أو الضربات العسكرية لقوات التحالف في اليمن،
المرجـح
ممـا يجعـل مواردهـا غيـر ثابتـة أو كافيـة لمواصلـة حروبهـا .لهـﺬا فـﺈن السـيناريو
َّ
للدور اإلقليمي لهﺬه الميليشـيات في المسـتقبل سـوف يﻈ ّل محصو ًرا بين السـيناريوهين
الثانـي والثالـﺚ ،حسـﺐ طبيعـة سـياق كل حالـة .وسـوف يكـون مسـارها المسـتقبلى ما بين
تراجـع دورهـا اإلقليمـي نتيجـة تراجـع نفوذهـا القتصـادي ،وأن تتجـﻪ هـﺬه الميليشـيات
فـي المسـار الثالـﺚ وهـو سـيناريو الميليشـيات المتمـردة ،التـي تعمـل بأسـلوب العصابـات
اإلجرامية لالستيالء على الموارد أو تدميرها لحرمان الخصوم من الستفادة منها.
خﻼﺻــــة
يشـ ّكل اقتصـاد الميليشـيات الشـيعية تهديـ ًدا لﻸمـن اإلقليمـي ،ألن اسـتمرار األنشـطة
القتصادية غير الشرعية لهﺬه الميليشيات يجعلها قادرة على تمويل عملياتها العسكرية
وأنشـطتها السـرية في الدول العربية .من ثم فﺈن المواجهة مع هﺬه الميليشـيات يجﺐ أن
تكـون مواجهـة شـاملة ،ويجـﺐ اسـتهداف اقتصادهـا علـى األصعـدة كافـة .فعلـى المسـتوى
التشريعي يجﺐ أن تر ّكز الجهود العربية والدولية على اتخاذ تدابير تشريعية تمنع أنشطة
جمـع التبرعـات فـي المسـاجد وتفـرض قيـو ًدا علـى نشـاط الجمعيـات الخيريـة التي تعمل
تحـت سـتار العمـل اإلنسـاني وتجمـع التبرعـات لتمويـل هـﺬه الميليشـيات ممـا يزيد تنامي
للحـ ّد مـن تحويـل األمـوال
أنشـطتها ومواردهـا القتصاديـة ،ويجـﺐ فـرض رقابـة قانونيـة َ
إلـى الخـارج ،ويجـﺐ النﻈـر فـي تشـكيل لجـان من رجـال الدين الشـيعة المعتدلين لمراقبة
أوجﻪ إنفاق زكاة الخمس ،والعمل على توجيﻪ هﺬه األموال لخدمة المواطنين الشيعة في
الداخـل ،والتأكـد مـن عـدم اسـتثمارها لخدمة أنشـطة الميليشـيات في الخـارج .ويجﺐ أن
تعمل الدول العربية من خالل جامعة الدول العربية والمنﻈمات اإلقليمية على محاصرة
النشـاط غيـر الشـرعي لهـﺬه الميليشـيات وتجريمـﻪ ،ل سـيما تجـارة المخـدرات وغسـل
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
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األموال ،وضرورة اتخاذ تدابير أمنية بمصادرة أموال الشركات والمؤسسات التابعة لهﺬه
الميليشيات ومنع البنوك من التعامل مع أفرادها .ويجﺐ تعزيز قدرات الدول في مواجهة
الميليشـيات بتقديـم مزيـد مـن المسـاعدات التنمويـة التـي تعـزز دورهـا فـي مواجهـة هـﺬه
الميليشيات التي تحاول أن تؤ ّدي دو ًرا ً
بديال عنها.
وعلـى المسـتوى العسـكري ،يجـﺐ دعـم وتعزيـز قـدرات الجيـوش النﻈاميـة فـي العالـم
العربـي لتسـتطيع أداء دورهـا فـي حمايـة األمـن الداخلـي وحمايـة الدولـة مـن التهديـدات
الخارجية ،وعقد ا ﱢتفاقات دولية تمنع بيع أسـلحة للميليشـيات في مناطق النزعات .وعلى
المسـتوى السياسـي يجـﺐ أن تركـز الجهـود العربيـة علـى إقنـاع المجتمع الدولـي بضرورة
نـزع سـالح هـﺬه الميليشـيات وف ًقـا لقـرارات األمـم المتحدة الصادرة في هﺬا الشـأن ،كما
يجـﺐ أن تعمـل الجهـود العربيـة علـى إقنـاع القـوى الدوليـة بالمتنـاع عـن اتبـاع سياسـة
موحـد تجاهها ،ألنها ل
انتقائيـة فـي تجريـم هـﺬه الميليشـيات ،فيجـﺐ اتخاذ موقف دولي َّ
تسـتهدف األمن العربي فقط بل األمن الدولي عمو ًما .من ثم يجﺐ السـتمرار في فرض
العقوبـات القتصاديـة علـى األنشـطة والكيانـات التـي تمـول هﺬه الميليشـيات ،ومن المهم
فـي هـﺬا السـياق تكثيـف التواصـل مـع القوى الشـيعية المعتدلة ،وعقـد مؤتمر دولي يج ّرم
نشاط الميليشيات المسلَّحة ُسنّية كانت أو شيعية.
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