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اعتمد اإليرانيون بعد الغزو األمريكي للعراق في 2003م، إستراتيجية تأسيس 
كياناٍت وفصائل موالية للولي الفقيه مذهًبا ومنهًجا، وتوظيفها كأدواِت 
ل المصالح الحيوية لإليرانيين في 

ُ
ضغط، ديني وسياسي وعسكري، تكف

العراق.

وفي هذا السياق العراقي المليء بالحركات السياســية والفصائل العسكرية 
الٍت إيراني�ة، أعلن »رجل الدين« العراقي هاشــم 

ُّ
م بت�دخ

َ
التطييفيــة، والُمتخ

ب من المرشد اإليراني- عن تأسيس حركٍة جديدة باسم:  الحيدري -المقرَّ
ية  »حركة عهد هللا اإلسالمية«، في الثالث من نوفمبر 2020م. وتكُمن أهمِّ
ه جاء في توقيٍت يحــاول فيه رئيس الــوزراء العراقي مصطفى 

ّ
هــذا اإلعالن أن

حة، والفصائل الخارجــة على 
َّ
 جماح الميليشــيات المســل

َ
الكاظمي كبح

سات الدولة العراقية، باإلضافة إلى تزاُيد استهداف السفارات والبعثات  مؤسَّ
 

َّ
 أن

ّ
األجنبي�ة، ال ســيما األمريكية منها، في المنطقة الخضراء وغيرها؛ وال شك

 عن تلك المياه الجارية.
ً

 ليست بعيدة
ٌ

لهذا اإلعالن أهداف
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أّوًل: بيئة اإلعالن وتوقيته

 
َّ

جاء إعالن تأســيس حركة »عهد هللا« فــي توقيٍت بالــِغ الحساســية، إذ إن

القنصليات األجنبي�ة والســفارة األمريكية على وجه الخصــوص في بغداد 

حة 
َّ
خرى، مع دعوة الفصائل المسل

ُ
ض لقصٍف بالصواريخ بين الفين�ِة واأل تتعرَّ

-وفي القلب منها كتائب حزب هللا- إلى إنهــاء التواُجد األمريكي في العراق، 

وُدِعمت تلك المطالب بفتاوى من بعــض رجال الدين الوالئييــن، البارزين، 

أمثال آية هللا كاظم الحائري، وغيره.

ه تّم 
ّ
 تأسيس تلك الحركة، ينبغي التنويه أن

َ
ولكي نفهم بشــكٍل أوسع سياق

حة ُبعيد مقتل قائد فيلق القدس التابع 
َّ
ة حركاٍت مسل

َّ
اإلعالن عن تأسيس عد

للحرس الثوري اإليراني قاســم ســليماني )1957 - 2020م(، ورفيقه أبو مهدي 

نة: »حركة أصحاب 
َ
المهندس )1954- 2020م(؛ ومن أبرز تلك األسماء الُمعل

 تأسيسها 
َ

الكهف«، و»قبضة المهدي«، »ُعصبة الثائرين«، التي ِقيل وقت

ب مواجهــة الفصائل مع 
ُّ
 تأسيســها جاء لتجن

َّ
مــن بعض قيادات الفصائل إن

ى 
َّ
الحكومة العراقية، فجاء تأســيس »ُعصبة الثائرين« كحركٍة مجهولة، تتبن

خرى 
ُ
 أ

َ
 المصالح األمريكية والغربي�ة، كغطاٍء لفصائل

َّ
ح ضد

َّ
 المســل

َ
العمل

ب العقوبات أو االستهداف 
ُّ
جباء« و»كتائب حزب هللا«، ولتجن

ُ
مثل »الن

األمريكي المباشر.

علن عنها ُبعيد مقتل قاسم سليماني، هي 
ُ
 تلك الحركات التي أ

ّ
 ُجل

َّ
واألرجح أن

تيح لها مســاحاٍت 
ُ

د أذُرٍع لفصائل قائمة بالفعل ت د حركاٍت وهمية ومجرَّ مجرَّ

بعتها بعد زيادة 
ّ
 إيراني�ة ات

ٌ
ح دون حرٍج سياسي، وهي إستراتيجية

َّ
للعمل المســل

الضغوط القصوى األمريكية على بعض الفصائل ووضع بعضها على قوائم 

ده حينئ�ذ أحد 
َّ

اإلرهاب، وبعد اســتهداف ســليماني والمهندس، وهو ما أك

المصادر األمني�ة في وزارة الداخلية العراقية.

لكن تختلف طريقة تأســيس حركة »عهد هللا« عن طريقة تأسيس تلك 

 »عهد هللا« 
َ

 حركة
َّ

الفصائل الســابقة كـ »ُعصبة الســائرين« وغيرها، إذ إن

أعلنت عن تشــكيلها بشكٍل رسمي، عبر هاشــم الحيدري، وجاء إعالن الحركة 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/16/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
https://sumer.news/ar/news/46927/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%81-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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في االحتفال بذكرى المولد النبوي الشــريف، في محاولٍة لتوظيف الذكرى، 

وتعزيز الشرعية الديني�ة.

عة من تلك 
َّ

وهذا اإلعالن الرسمي ُرّبما ُيشير إلى الطبيعة الموكولِة والُمتوق

ن في العمل 
َ
الحركة، فمن المستبعد أن تنخرط الحركة بشكٍل رســمي وُمعل

 وظيفتها ستكون 
َّ

 التواُجد األمريكي والغربي في العراق، ذلك أن
ّ

ح ضد
َّ
المسل

 دينٌي وسياســي 
ٌ

ــس، فهي وجه  ثقافية كما صّرح المؤسِّ
ً

على ما يب�دو وظيفة

س   الحيدري مؤسِّ
َّ

 أن
َّ

ن عن ذلك رسمًيا. إال
َ
لكتائب »حزب هللا«، وإن لم ُيعل

ة من المرشد 
َّ

ٌب بشد »عهد هللا« قريُب الصلة بكتائب »حزب هللا«، ومقرَّ

 في مناطق الكتائب في 
ٌ

اإليرانــي، ويجهــر بالوالء له، ولوالية الفقيه، وفاعل

ز قراءة تخليق غطاٍء سياسٍي وديني لكتائب »حزب 
ِّ
بغداد دون غيرها؛ ما ُيعز

ضية  هللا«، وبعــض الفصائل الوالئي�ة؛ ويأتي ذلك في وقٍت تواصل فيه مفوَّ

ا 
ً

 تسجيل طلبات الكيانات السياسية الجديدة استعداد
َ

االنتخابات قبول

رة في يونيو المقبل. لخوض االنتخابات المقرَّ

دات واألدوار س.. الُمحدَّ ثانًيا: شخصية المؤسِّ

ــس حركة »عهد هللا« هاشم الحيدري، وأفكاره،  عند النظر في خلفيات مؤسِّ

 الداعمين 
ّ

ه مــن أشــد
ُ

ومبادئه، وشــبكة عالقاتــه، وطرائــق خطاباته، نجــد

دين للمرشد اإليراني علي خامنئّي )1939م-..(، ولنظريِة واليِة الفقيه  والمؤيِّ

قة.
َ
الُمطل

 زمننــ�ا هو زمن الولــي الفقيه: 
َّ

ففــي أغســطس 2020م، قال في خطاٍب له إن

ن�ا هو زمان الولي الفقيه، الذي يحمل راية اإلسالِم والمقاومة في العالم، 
ُ
»زمان

زمانن�ا هو زمان الحشد الشعبي، والجمهورية اإلسالمية، وحزب هللا، وأنصار 

هللا، وشعب البحرين، ومجاهدي سوريا«.

الت العنيفة وغير القانوني�ة 
ُّ

ي التدخ ى نفس الخطاب اإليراني، ويسمِّ
َّ
وُهنا يتبن

من إيران وأذُرعها بالمقاومة والجهاد.

ا علــى تقليد حســن نصــر هللا )1960م-..(، في 
ًّ

ــه حريٌص جــد
ّ
والمالحــظ أن

https://www.alaraby.co.uk/politics/%22%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%22-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://www.alkawthartv.com/news/248973
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ا في شكل ثي�ابه، وِعمامته.
ً
 وأحيان

ّ
ا، ومصطلحات، بل

ً
خطاباته أداًء وسرد

 »حزب 
ّ

وقــد أبــدى إعجابه بـ»حزب هللا« مراًرا؛ فيقول فــي أحد خطاباته إن

هللا هو الثمرة األولى، واألعمق، واألقدس للثورة اإلســالمية، ولحركة اإلمام 

هم 
َّ
الخميني..، التاريخية والكوني�ة. فشباُب حزب هللا ال يمكن أن ُيوَصفوا بأن

هم 
َّ
ما ُهم أهل بصيرة، ال بل يمكــن أن نطلق عليهــم أن

َّ
مجاهــدون عاديــون، إن

 
ً

 تعاُمل »حزب هللا« مــع الولي الفقيه ليس تعامال
َّ

»نافذو البصيرة«. كما أن

فقهًيا وانتظاًرا لألحكام فحسب، بل هم حزُب عشٍق للوالية، وليسوا حزب 

فقٍه وطاعٍة فقط«.

ي بعناصر   إلى القواعد في العراق؛ لتحفيزهم على التأسِّ
ٌ

ه  خطابه هذا موجَّ
َّ

وكأن

»حزب هللا«، والطاعة العمياء للولي الفقيه في طهران.

ف للوالئيين، فالوالئيون أنفســهم  ل اليميــن المتطرِّ
ِّ
 خطابــه يمث

َّ
الحــظ أن

ُ
ون

ــة والئيــون عراقيون  خطابهــم على مســتويات وليس علــى نمٍط واحــد، فثمَّ

ون الجمهــور بخطــاِب الخاضــِع 
ُّ
يمركــزون المســألة العراقيــة وال يســتفز

ف كخطاِب الكتائب يجهُر بالخضوع  ة يميٌن متطرِّ والمستسلِم لطهران، وثمَّ

للولي الفقيه والسياسة اإليراني�ة، وُيوجب على العراقيين نحو هذا.

 آخــر في شــخصيت�ه، يوحــي بانتبــ�اذه العقالنيــ�ة، ويؤمــن ببعض 
ٌ

ــة ُبعــد وثمَّ

الخرافــات -كأضرابه من الروحانيين اإليرانيين- التي هي أقرب إلى المزايدة 

المذهبي�ة، وإيث�ار الجانب الشعبوي المذهبي، ُبغية تعزيز الشرعية المذهبي�ة، 

 »قضية الحســين 
ّ

ة، ففي أحد حواراته يقول إن وحشــد أكبر عدٍد من العامَّ

ر اإليراني 
ِّ

يه المفك  األنبي�اء بكوا عليه«؛ وهو ما ُيســمِّ
َّ

مكتوبة في العرش، وأن

ع الصفوي«. علي شريعتي )1933- 1977م( بـ»التشيُّ

 عسكرية، وال 
ً

 شــخصية هاشم الحيدري ليست شخصية
ّ

وحاصل القول إن

ه دائم الذكر في بي�اناته لوالية الفقيه، 
ّ
 أن

َ
 عراقًيا، بي�د

ً
رة

ِّ
 متجذ

ً
 ديني�ة

ً
شخصية

ودائم الثن�اء على شــخصية المرشــد اإليراني؛ وقد حاول الحيدري في السابِق، 

 محاوالته باءت بالفشل، 
َّ

 أن
ّ

ا في الساحة العراقية، إال
ً
مراًرا، أن يلعب دوًرا بارز

https://alwelayah.net/post/39539
https://alwelayah.net/post/39539
https://iraq.shafaqna.com/AR/91852/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3/
http://www.skypressiq.net/2017/6/22/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A3-%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9
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ة كتائب  ز قوَّ
َّ

وبقى نشــاُطه منحصًرا في منطقة البلديات ببغداد، حيث تترك

»حزب هللا«.

ثالًثا: مبادئ وأهداف الحركة

ة مبادئ أعلنها الحيدري في بي�ان تأسيســِه لحركة »عهد هللا«، من 
َّ

هنــاك عد

ها: أهمِّ

قة.  
َ
ي والية الفقيه الُمطل

ِّ
تبن

ديــن بالوالء للولي 
ُ

 حركته تعتقــد والية الفقيه، وت
َّ

 أن
ً

أعلن الحيدري صراحة

الفقيه في إيران: »هدف الحركة وخّطهــا ومشــروعها هو اإلســالم ووالية 

 الدين يقود الحياة، ونؤمن بمنهج اإلمام الخميني«.
َّ

الفقيه، ونحن نؤمن بأن

 »منهج 
َّ

د على أن
َّ

 ذاتها، فأك
ّ

ثمَّ أشار إلى ما هو أخطر من والية الفقيه في حد

خرى، وال بشــعبي�ٍة دون 
ُ
الخمينــي ال يختــّص ببلــٍد دون آخر، وال بقوميــٍة دون أ

غيرها«.

 إلــى إيمانه بعــدم انحصار واليــة الفقيه في حــدود الجغرافيا 
ٌ

وفي هذا إشــارة

 الواجب على 
َّ

اإليراني�ة فحســب، بل تشــمل المســلمين جميًعا، وبالتالي فإن

ا لهذه القراءة، أن يدينوا بالوالء للولي الفقيه، وذلك في الحقيقِة 
ً

العراقيين وفق

ه ال فائدة منها في حال االعتقاد 
َّ
 للعملية السياسية العراقية بُرّمتها، إذ إن

ٌ
نسف

دية 
ُّ

ه يدخل من باب السياسة والتعد
ّ
بوالية الفقيه، واإلذعان له، فالمفارقة أن

دية.
ُّ

لتأسيس حركٍة ديني�ة ال تؤمن ال بالسياسة وال التعد

 »عنوان ولــي أمر 
َّ

ة اإلســالم محســن كديور )1959-..( فــإن وحســب ُحجَّ

المسلمين في العالم، يحكي عن الشــمولية الشــرعية ألوامر هذا النوع من 

د   »إطالق السيِّ
َّ

الحكومة لجميع المســلمين في العالم«؛ وحسَب آخرين فإن

علــي خامنئي على نفســه لقَب ولي أمر المســلمين، خارج حــدود إيران ودون 

ع 
ُّ
موافقة أو اســتئ�ذان الشــعوب األخرى غير اإليراني�ة، يعتمد على إيمانه بتمت

د 
ِّ

القائد بشــرعيٍة ديني�ة تنعدم الحاجة معها إلى أّية شرعيٍة دستورية«. ويؤك

https://www.youtube.com/watch?v=lA32fcY1qFU
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 »الحركة تؤمن بوالية الفقيه العادل 
َّ

ذلك الوالء، هاشــم الحيدرّي بقوله إن

 أن تكون بي�د الفقيــه العادل البصير 
ّ

 قيادة األمة ال ُبد
َّ

الجامع للشــرائط، وأن

الجامع لشرائط االجتهاد والفقه والقيادة«.

ح بالوالء للمرشــد اإليرانــي: »نحن أبنــ�اء عهد هللا، نحن أبنــ�اء اإلمام  ثــّم ُيصرِّ

الخامنئي، نحن أبن�اء خّط اإلمام الخميني، في العراق«.

 الدين في 
َ

وطبيعــٌي أن ُيقِلــق مثُل هذا الخطاب ومثُل تلك المفردات رجــال

النجف، لذا حاول الحيدري تحيي�د النجف عبر ثن�اٍء عابر.

تحيي�د النجف.  

ِقّر هذا النوع من الحركات 
ُ

 النجف ال ت
َّ

ا، أن
ً

ُيدرك اإليرانيون، والحيدري أيض

دين بوالئهــا لغير الدولة الوطني�ة. لذا حــِرَص الحيدري على 
ُ

والفصائــل التي ت

تصدير خطاٍب تلطيفٍي هادئ تجاه حوزة النجف، لكن غايت�ه المجاملة نظرًيا، 

وتجــاُوز النجــف والمرجعية عملًيــا بفرض سياســة األمر الواقــع. فيقول في 

 لسماحة آية هللا 
ً

ا وطاعة
ً

هذا الســياق التلطيفي: »نحن أكثر الناس اســتعداد

د علي السيستاني، ونحن نفديه بأرواحنا وأنفسنا«. العظمى السيِّ

 حماســة، وفي نفس الوقت 
ّ

ــه ُيعلن التزامه بوالية الفقيه بُكل
َّ
والمفارقــة أن

 
َ

 الفقيه، وال يرى شمولية
َ

ُيعلن استعداده لطاعة السيستاني الذي ال يرى والية

 حدودها.
َ

الوالية خارج

 في عهد مرجعية السيستاني بما لها من قبوٍل وذيوٍع 
ً

والنجف وإن كانت قادرة

 
ّ

دات اإليراني�ة في النســيج الديني والمذهبي، إال
ُّ

وأعلمية، على مواجهة التمد

 الخطر يكُمن بعد رحيل السيســتاني؛ فالفترة الفاصلة بين رحيل مرجٍع، 
َّ

أن

ـران أن تمألهــا بأذُرعها   فراغ تســعى إـي
ُ

وشــيوع مرجعيــٍة جديدة هي مســاحة

وأدواتها التي تعمُل عليها من اليوم.

ن�ائي�ة االستكبار واالستضعاف.  
ُ

دعم الفقراء: ث

اســتعمل هاشــم الحيدري في خطاب التأســيس، نفس مفردات اإليرانيين، 

 للفقراء 
ً

ن�ائي�ة االستكبار واالستضعاف، باعتب�ار حركته داعمة
ُ

ز على ث
َّ

ورك

https://www.youtube.com/watch?v=lA32fcY1qFU
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 من الفقراء إلى الفقراء، 
ٌ

 عهد هللا اإلســالمية، حركة
ُ

والمستضعفين: »حركة

ِخذ من 
ُ
هــا وســاحتها وعملها وخدمتها للفقراء والمســتضعفين، هو اســٌم أ همُّ

 صدقوا مــا عاهدوا هللا 
ٌ

 الحركة..، رجال
َ

القرآن الكريم، ليكون القرآن نهج

 استعمال تلك المفردات فيه ملمحان:
َّ

عليه«. والحقيقة أن

خب الديني�ة اإليراني�ة لها من أ. 
ُّ
 استعمال الن

َّ
 توظيفي، بمعنى أن

ٌ
ه اســتعمال

َّ
أن

باب تعزيز الشرعية وتمتين أواصر الحواضن الشعبي�ة، بما يقتضيه ذلك من 

ص من المظلوميات التاريخية 
ُّ
وجود قضيٍة للدفاع عنها، وشحِذ الِهمم للتخل

والمذهبي�ة؛ وبالتالي تأجيج »الذاكرة الموتورة«.

 في ب. 
ٌ

ــض
ُ

ــة تن�اق اســتالُب تلك المفردات من ِقبــل الوالئييــن، فليس ثمَّ

 
َّ

مخيلتهــم، بين الواقع والتنظير، بســبب اســتعمالهم تلك المفردات؛ إذ إن

 مخالٍف لسياســة الولي الفقيه، والُمستضَعفون هم 
ّ

ل
ُ
الُمستكِبر لديهم هو ك

 الحضور التاريخي 
َّ

ة الحكم، ذلك أن
َّ

ى ولو كانوا في سد
ّ
 الولي الفقيه، حت

ُ
أتب�اع

ا، مع 
ً

ة في الســياق الشيعي واإليراني تحديد للمظلومية الشــيعية حاضٌر وبقوَّ

 النظر عن صوابها- للغرب، 
ّ

ة لتصدير ِتلك المظلومية -بغض
َّ

محاوالٍت جاد

في مقابل تشويِه اآلخر المخالف.

 من اســتخدمه إيرانًي�ا 
َّ

ن�ائي�ة ليســت اختراًعا والئًي�ا، بل أول
ُ
 تلك الث

َّ
والواقع أن

علي شــريعتي، ثمَّ اليساريون اإليرانيون، واستعمله مرتضى مطهري كثيًرا، 

 رجاُل الدين واستعملوه في 
ُ

ى شــاع في الثقافة الديني�ة اإليراني�ة، واســتلبه
ّ
حت

 خطاباتهم، في جملِة ما استلُبوه من مفردات اليسار اإليراني.
ّ

ُجل

خب الديني�ة والُسلطوية لدى 
ُّ
بِقي الن

ُ
 مثل تلك المصطلحات ت

َّ
والحاصُل أن

 أهل الشــر، 
َّ

ــة، في دائرِة الدفاع عن بيضِة المذهب ضد العقــل الجمعي للعامَّ

 التضخيم الدائم للخصوم ُيوِهم القواعد 
َّ

واالستكبار العالمي؛ باإلضافة إلى أن

 للمذهب، وال بديل عن التمتُرس خلف الُسلطة باعتب�ارها 
ٌ

ة اســتهداف  ثمَّ
َّ

أن

ز فكرة ني�ابة الولي الفقيه 
ِّ
عز

ُ
 تلك المصطلحات ت

َّ
ا فإن

ً
الُســلطة الحامية. أيض

 معارٍض له هو من أهل الشّر والفتن�ة، واالستكبار، 
ّ

ل
ُ
عن المعصوم، ومن ثمَّ فك

ُد  ، وذلك خلٌط في المفاهيم والدالالت ومجرَّ
ٌ

 مســانٍد له هو ُمستضَعف
ّ

ل
ُ
وك

https://ar.mehrnews.com/news/1909111/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.mehrnews.com/news/1909111/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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 له بالنحت التاريخي واللغــوي، بل واالصطالحي 
َ

توظيٍف سياســي ال عالقة

لتلك المصطلحات.

رابًعا: حركة »عهد الله« والمشاركة السياسية

حرصت حركة »عهد هللا« على إعالن عدم مشاركتها السياســية، وقال 

شارك في االنتخابات 
ُ
الحيدري في بي�اِن التأسيس: »في المرحلة التالية لن ن

ن«؛ وهي أقرُب إلى الرســالة  ه جمهورنا الختي�ار الُمتقيِّ وجِّ
ُ
العراقية، نحُن ســن

التطميني�ة إلى ســائر الُكتل السياسية، التي لم تختبر أو تعرف كثيًرا عن 

 الحركة في الفترة الراهنة على الثقافة 
َ
ن الحيدري تركيز الكيان الجديد. وبيَّ

والتثقيف: »أولوياتن�ا: الدين والثقافة والتثقيف، ونشــر اإلسالم، والخدمة 

عي للفقراء والمحرومين«. والعمل اإلنساني التطوُّ

ه في نفس الوقت، لم ُيغلق الباب أمام مشاركة الحركة سياســًيا في 
ّ
لكن

ها تب�دأ 
َّ
 من أهدافها الرئيســية، غير أن

ٌ
 هدف

َ
 المشاركة

َّ
المستقبل، ويب�دو أن

ل المجتمعي، وتكوين قواعد 
ُ

، وأخِذ فرصٍة للتغلغ
ًّ

بجــّس نبِض الشــارع أوال

شعبي�ة ثانًي�ا.

 الحركة تكُمن في تخليــق وتمتين حواضن 
َ

 إســتراتيجية
َّ

ولذا ُيمكن القول إن

َ كتائب »حزب 
ّ

، سيما وأن
ً

 المنافسة مستقبال
َ

وقواعد شعبي�ة، تكفُل لها فرصة

هللا« ال تملــك جناًحا سياســًيا على ِغرار التّيــ�ار الصدري، أو بعــض الفصائل 

 إلى ذلك بعد 
َ

خرى، وليس لها أعضاٌء في البرلمان، وربما استشعرت الحاجة
ُ
األ

الضغوط عليها داخلًيا وخارجًيا، إثر اســتهدافها للمصالح األمريكية والغربي�ة 

في العراق، فآثرت تأسيس جناٍح دينٍي وسياسي، ُيتيح لها البقاء في مجتمٍع ذا 

نسيٍج دينٍي ومذهبي.

ة؛ فهاشم   جمَّ
ٌ

 تلك اإلستراتيجية تعتريها عقبات
َّ

ولو َسِلمت هذه القراءة، فإن

دي النجف، وليس 
ِّ
 مقل

ً
 لدى عموم الشيعة، خاّصة

ً
الحيدري ليس وجًها مقبوال

بل ذلك 
َ

ف ق  عند الكتائب، باعتب�اره عنصًرا منها، إذ ُعرِّ
ّ

ا إال
ً

ًرا والئًي�ا أيض
ِّ

متجذ

 محاولِة الكتائب تأسيَس 
َ

ز فكرة
ِّ
ل الثقافي لكتائب حزب هللا؛ ما ُيعز

ِّ
ه الممث

َّ
بأن

https://www.alkawthartv.com/news/223491
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ــٍس بين الفصائل 
ُ
ا وجود تن�اف

ً
جناٍح سياســٍي وديني، ومن تلك العقبات أيض

الوالئيــ�ة نفســها علــى إدارة الشــأن العــام، علــى مســتوى القيادة ومســتوى 

المنتسبين.

 للسياســة اإليراني�ة وللولي الفقيه في طهران، 
ٌ

 تلك الفصائل تابعة
ّ

نعم؛ ُكل

ل أن نتغاضى عن العوارض البشــرية التي تعتري تلك الزعامات 
َ

لكــن ال ُيعق

م الخالف، أو 
ُّ

السياســية والدينيــ�ة؛ ويبقى التنســيق اإليراني مانٌع من تضخ

س في الســاحة العراقية إلى اشتب�اٍك ومواجهٍة مباشرٍة ناعمة أو 
ُ
ل التن�اف تحوُّ

خشنة.

د هو عيــُن ما ُيريده اإليرانيون، إذ يضمن لهم 
ُّ

س وهذا التعد
ُ
 هذا التن�اف

َّ
علــى أن

 الكاملة على تلك الفصائل على المدى البعيد، ويضمن كذلك إبقاَء 
َ

السيطرة

 منها لضربٍة أو اختراق.
ٌ

ض فصيل أدواِت الضغط فاعلة، إذا ما تعرَّ

خاتمــــة

 الماضية على خّطين 
َ

 كتائب »حزِب هللا« عملت الفترة
َّ

ُيمكن القول إن

 
ّ

ــى العملياِت ضد
َّ
حة تتبن

َّ
 وهميــة مســل

َ
متوازييــن؛ األّول: تأســيُس فصائــل

المصالِح األمريكية والغربي�ة. والثاني: تأســيُس ذراٍع دينٍي وسياسي، يكفُل 

 لها مساحاٍت للمناورة 
ُ

 المشاركة السياسية، وُيتيح
َ

 إمكاني�ة
ً

لها ُمستقبال

السياسية.

ها تتبُع الولي 
ّ
علن دون مواربة أن

ُ
 »عهد هللا« ت

َ
 حركة

َّ
لكن في الوقت نفسه، فإن

 عن واليِة الفقيه، وتحاوُل 
ً

 للُحكم بديلة
ً

ها ال ترى نظرية
ّ
الفقيــه في طهران، وأن

 مخاوِفهــا إزاَء ذلك الطرح، 
َ

 المرجعيــة الُعليــا في النجف، وتشــتيت
َ

تهدئــة

بخطاٍب هادٍئ مجاِمل على المستوى النظري.

وتنظُر إيران إلى كثرِة تلك الحركات والفصائل الوالئي�ة باالرتي�اح، بما يكفُل 

ة المســتويات، على صانِع القراِر العراقي، وعلى 
َّ
لها أدواِت ضغٍط على كاف

 أيَّ محاوالٍت حقيقية إلدماِج تلك الفصائل 
ُ

المرجعيِة الديني�ِة العراقية، ويكبح

 رايــِة الدولِة 
َ

ســات الوطنيــ�ة العراقيــة، أو توحيد الســالح تحت فــي المؤسَّ

https://www.makingpolicies.org/ar/posts/ShiitemilitiasIraq.php?fbclid=IwAR2NJ6givA-wH15MKdrCMYp2etzQcpPeVNEnuUXIQSNf8HxVQ-YG6E_shKs
https://www.makingpolicies.org/ar/posts/ShiitemilitiasIraq.php?fbclid=IwAR2NJ6givA-wH15MKdrCMYp2etzQcpPeVNEnuUXIQSNf8HxVQ-YG6E_shKs
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ُّ

َعد
ُ

سات الدولة العراقية؛ وكذلك ت ريد المرجعية ومؤسَّ
ُ

وحدها، على نحِو ما ت

 على وضع بعض الفصائل على قوائم اإلرهاب 
ً

 تلك الحركات تحاُيال
ُ

كثرة

خرى لممارسِة الُعنف بأسماٍء مجهولٍة ووهمية، 
ُ
األمريكية، وإيجاِد مساحاٍت أ

 كياناٍت هرميٍة واضحة.
َ

دون

د 
ُّ

عد
َ
أّما في حالِة حركِة »عهــد هللا«؛ فتأتي بالتأكيد ضمَن الجهود اإليراني�ة لت

 الديني والمذهبي 
َ

 النسيج
ُ

ها تستهدف
َّ
ة يب�دو أن أوُجهها في العراق، لكن هذه المرَّ

تها وإستراتيجيتها لمرحلِة 
َّ

 ُعد
ُّ

ِعد
َ
 الُعليا؛ وت

َ
ّبه المرجعية

ُ
بالدرجِة األولى، وفي ل

ما َبعد آية هللا السيستاني.

 خطيًرا يجــري فــي الســاحِة الدينيــ�ِة العراقية، بتمأُســس 
ً

ال  تحــوُّ
ّ

 فــإن
ً
أخيــرا

فين الشيعة الموالين لطهران في الحياِة السياسيِة والديني�ة، على أمِل  المتطرِّ

، وهو ما يضُع 
ً

يٍة ُمستقبال
ِّ
ل

ُ
 للولي الفقيه بصورٍة ك

ً
أن تصبح العراق تابعة

خبِة المدني�ِة العراقية.
ُّ
ا ثقيلة على الن مهامًّ
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