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 صــــراع الميليشيــات
والنفـــوذ اإليرانــــي في العـــراق

مقـدمــة
ُتَعد العســـكرة مرحلًة متقدمة ضمن المراحل األساسية لدورة المشروع اإليراني 
العابر للحدود، وســـمًة رئيسية ضمن سمات السياسة الخارجية اإليرانية بعد أن 
تمكـــن النظـــام الثوري من توطيد أركانـــه مطلع ثمانينات القرن العشـــرين، وتبرز 
الميليشـــيات المســـلحة كأحد أهم األدوات واآلليات اإليرانية في تنفيذ المشروع 
المذهبـــي فـــي المجاالت الحيويـــة المختلفة للجمهورية اإليرانيـــة، ويعتمد عليها 
صناع القرار اإليرانيون بشـــكل رئيس في تنفيذ المخططات المذهبية التوســـعية 
في ســـاحات النفوذ وال ســـيما الساحة العراقية، فقد شـــكلتها وعززتها ودعمتها 
إيران بالمال والسالح والمقاتلين، حتى باتت عموًدا فقرًيا وذراًعا عسكرًيا فاعاًل 
في تنفيذ المشـــروع اإليراني ليس فقط في الســـاحة العراقية وإنما في الســـاحة 
الشرق أوسطية برمتها، وأداة بارزة بيد إيران ضد الحكومات العراقية المتعاقبة 

في الحفاظ على مكتسباتها وتمرير بقية مخططاتها التوسعية.

د. عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي

باحث في الشؤون اإلقليمية والدولية باملعهد الدولي للدراسات اإليرانية )رصانة(
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يكشف اندالع االنقسام بين الميليشيات في العراق وغيرها من ساحات النفوذ في الشرق 
األوســـط عن معضلة باتـــت تواجهها إيران في الســـاحة العراقية، وتـــزداد المعضلة حدة 
باندالع االنقسامات ليس فقط بين الميليشيات التي تدين بالوالء لمرجعية قم من ناحية، 
والميليشـــيات التي تدين بالوالء للنجف من ناحية ثانية، التي كانت محور دراسات عديدة 
ســـابقة، وإنما باندالع االنقســـامات بين الميليشـــيات التي تدين بالوالء لمرجعية قم ذاتها 
-محور دراساتنا ومحل تركيزنا- في وقت تتراجع فيه شعبية الميليشيات بالعراق، وتواجه 
فيه إيران ســـخًطا شـــعبًيا عراقًيا في قلب محافظات الظهير الشيعي، ما يدفع إيران نحو 
إعادة ترميم االنقســـام بين الميليشـــيات لتعظيم المكاسب والحد من الخسائر في مرحلة 
ما بعد قائد فيلق القدس الســـابق اللواء قاســـم ســـليماني والنائب الســـابق لرئيس هيئة 

الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
تطرح الدراسة إشكالية حول مدى مصداقية ما تروجه إيران منذ سنوات عن التماسك 
بين الميليشيات التي تدين بالوالء لوالية الفقيه ككتلة واحدة، وتداعيات ذلك على النفوذ 
اإليراني في العراق بل والمنطقة برمتها؛ باعتبار أن العراق هو الحلقة األهم لتنفيذ الممر 
الذي يربط طهران بالبحر المتوســـط، إذ إن االنقســـام على أشـــده بين هذه الميليشـــيات 
علـــى المواقع القيادية بالحشـــد الشـــعبي المدعوم من إيران، وكذلـــك على مناطق النفوذ 
وحصد الغنائم وجباية األموال، وال ســـيما أن إخراج الميليشـــيات من ساحات النفوذ بات 
مطلًبا لشعوب بعض ساحات النفوذ، فضاًل عن كونه مطلًبا إقليمًيا ودولًيا لتسوية األزمات 
العالقة في المنطقة؛ ألن الميليشيات أتاحت إليران مناطق نفوذ وأوراق ضغط تستخدمها 
فـــي صراعها مع خصومها على حســـاب أمن واســـتقرار الدول العربية، وال ننســـى الدور 
األخطر للميليشيات في انهيار الدولة الوطنية وبروز ظاهرة الدول الفاشلة في المنطقة.

أّواًل: ثقل ميليشيات إيران بالعراق في اإلستراتيجية اإليرانية
تشـكل ميليشـيات إيران المسـلحة أهم ورقة ضغط إيرانية في السـاحة العراقية، والذراع 
التنفيـذي األقـوى لتمريـر المخططات التوسـعية فـي المنطقة العربية برمتها، فمن خاللها 
استطاعت إيران التحكم في المشهد العراقي، ومنع عودته إلى محيطه العربي ليظل تابًعا 
ضمـن دائـرة النفـوذ اإليرانـي، وتحظـى الميليشـيات التـي تديـن بالـوالء لمرجعيـة قم بنفوذ 

وتأثير كبير داخل المعادلة العراقية، بالنظر إلى عدة عوامل أساسية، وهي:
1. الوزن النسبي للميليشيات:

تمتاز الميليشيات التي تدين بالوالء لمرجعية قم بنسبتها العددية الكبيرة نسبًة للميليشيات 
الشـيعية المنضويـة تحـت لـواء الحشـد الشـعبي، حيـث تمثـل نحـو 65% )44 ميليشـيا( من 
إجمالـي 67 ميليشـيا شـيعية بالحشـد الشـعبي البالـغ إجمالـي عـدد ميليشـياته نحـو 119 
ميليشيا بينهم 43 فصياًل سنًيا و9 فصائل تتبع األقليات في مناطق جنوب إقليم كردستان 
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بجانب الميليشيات الشيعية، وذلك حسب دراسة للخبير العراقي الراحل هشام الهاشمي 
المنشورة في يوليو 2020م)1(. يضاف إلى ذلك، ظهور أكثر من 10 ميليشيات شيعية بعد 
مقتـل سـليماني والمهنـدس غالبيتهـا تديـن بالـوالء لمرجعيـة قـم، وهـي: ربـع اهلل، لـواء ثـأر 
المهندس، سرايا ثورة العشرين الثانية، سرايا قاصم الجبارين، سرايا أولياء الدم، سرايا 
المنتقم، عصبة الثائرين، أصحاب الكهف، قبضة المهدي، الغاشية، وذو الفقار، عهد اهلل 
وذلك بهدف خلق ميليشيات أكثر والًء إليران ونظامها الثيوقراطي. وترتبط مباشرًة بفيلق 
القـدس التابـع للحـرس الثـوري اإليرانـي، وتأتمر بأمره)2(، وذلك كسياسـة إيرانية للحد من 
اآلثار السلبية لالنقسامات التي برزت بين الميليشيات بعد رحيل سليماني والمهندس.

2. االنتشار الجيوستراتيجي للميليشيات:
حيـث تنتشـر هـذه الميليشـيات فـي المحافظـات العراقيـة النفطيـة والحدوديـة والجنوبيـة 
ذات الظهير الشـيعي، وكذلك في الطرق الرئيسـية الدولية والمعابر الحدودية التي تربط 
العـراق بـدول الجـوار مثـل الطـرق الدوليـة والمعابـر العراقيـة مـع إيـران وسـوريا واألردن 
والكويت وتركيا والسعودية)3(، األمر الذي يوفر إليران أوراق ضغط ضد الحكومة العراقية 
مـن ناحيـة، وتوفيـر ورقـة مسـاومة إليـران ضـد القـوى اإلقليمية والدوليـة المتصارعة على 
العـراق ذاتهـا مـن ناحيـة ثانيـة، ويتيـح إليـران تنفيـذ مخططاتهـا األوسـع على سـبيل المثال 

ربط طهران بالبحر المتوسط من ناحية أخرى.
3. الوالء وحدود العالقة مع إيران:

حيـث يؤِمـن قيـادات ومقاتلـو هـذه الميليشـيات بواليـة الفقيـه ويعتقـدون بدورهـم العقـدي 
فـي تمهيـد األرض لظهـور إمـام الزمـان الـذي سـيقيم حكومـة العـدل العالميـة، كمـا أنهـم 
علـى المسـتوى الحركـي يؤمنـون بالمبـادئ الثوريـة اإليرانيـة العابـرة للحـدود؛ وبالتالـي هـم 
منخرطون في مخططات إيران ويلعبون دوًرا أساسًيا في تصدير الثورة وتمددها ونشرها 
فـي سـياق المشـروع األممـي الـذي سـيكون مركـزه إيـران، والـذي تقـع العـراق ضمنـه، لهذا 
تسـعى إيـران إلضعـاف مرجعيـة النجـف لصالـح مرجعيـة قـم. ويقـوم حـزب اهلل العراقـي 

بالترويج لدراسة الفكر الشيعي االثني عشري وتحديًدا نظرية والية الفقيه)4(.
يعكس ما تقدم أن ميليشيات إيران في العراق التي تدين بالوالء لوالية الفقيه هي الوكيل 
الموثوق في تحقيق أهداف إيران، ســـواء التكتيكية المتمثلة في الســـيطرة على كل ساحة 
من ســـاحات النفوذ، أو اإلســـتراتيجية المتمثلة في الســـيطرة الكلية على ســـاحات النفوذ 
وتشبيكها مع بعضها، وذلك وصواًل إلى الهدف النهائي من نظرية والية الفقيه الذي يتمثل 
فـــي تدشـــين نظام دولي تحكمـــه اإلمبراطورية اإليرانية العالميـــة المزعومة بقيادة الولي 
الفقيـــه في إيران، وهو ما يفســـر المســـاعي اإليرانية الحثيثة لمعالجة االنقســـامات بين 
الميليشيات في ساحات النفوذ لما لها من تداعيات خطيرة على األهداف اإليرانية الكبرى.
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ثانًيا: عوامل االنقسام في صفوف الميليشيات
يرجـع انـدالع االنقسـامات بيـن ميليشـيات إيـران التـي تدين بالـوالء لوالية الفقيـه إلى عدة 

عوامل أهمها:
 1. غياب سليماني وضعف خبرة قآاني:

 كان غيـاب الجنـرال قاسـم سـليماني عـن المشـهد فـي العراق وسـوريا واليمـن ولبنان، بعد 
اغتيالـه بغـارة جويـة أمريكيـة قـرب مطار بغداد الدولي مطلـع يناير 2020م، العامل األكثر 

تأثيًرا على االنقسام بين الميليشيات، ويعود ذلك لما يأتي:
أ. موقعـــه فـــي هيـــكل الســـلطة وتأثيـــره في سياســـة إيران الخارجية: كان ســـليماني ثاني 
أقوى رجل بعد خامنئي-ليس من حيث هيكل النظام وإنما من حيث النفوذ والتأثير- األمر 
الذي ســـاعده علـــى تأمين الدعم السياســـي والمالي الالزم إلدارة المعارك في ســـاحات 
النفوذ بعد حصوله مباشـــرًة على الموافقات من خامنئي، وهذه ميزة لن تتوافر ألي قائد 

يخلفه لعدم بلوغه مكانة سليماني المؤثرة بالنسبة للنظام اإليراني.
وقـــد تجلـــى ثقل ســـليماني لـــدى النظام فـــي التســـجيل الصوتي المســـرب في مارس 
2021م لوزير الخارجية الســـابق محمد جواد ظريـــف، الذي ذكر فيه: “كلما نويت إجراء 
مفاوضات كان سليماني يملي مطالبه لعرضها في المفاوضات”، مضيًفا “كنت أتوجه إلى 
المفاوضات من أجل إنجاز مهمات ميدانية، ولكن عندما طلبت منه مثاًل عدم اســـتخدام 
طائـــرات الخطـــوط الجوية اإليرانية بين طهران وســـوريا، لم يقبل بذلـــك، لذلك ضحينا 

بالدبلوماسية من أجل الميدان”)5(.
ب. شـــخصيته الكاريزمية وشـــعبيته الواســـعة: امتلك ســـليماني تأثيًرا وشـــعبيًة واسعة 
في الداخل اإليراني ولدى قادة ومقاتلي الميليشـــيات في ساحات النفوذ، وامتالكه شبكة 
عالقات واســـعة مع الفاعلين من قادة ومقاتلي الميليشـــيات، وســـيطرته المباشـــرة على 
العديـــد مـــن الميليشـــيات لكونه رمز المشـــروع اإليراني العابـــر للحدود وعقلـــه المدبر، 
وتأسيســـه الجزء األكبر منها، وقدرته الكبيرة على شـــحن المقاتلين مذهبًيا في الميدان 
بتعمده الظهور بمظهر الرجل البسيط، وإتقانه اللغة العربية التي ساعدته كثيًرا في كسب 

ثقة القادة المحليين للميليشيات وبناء شبكات دعم إليران في مناطق النفوذ.
ج. رؤيته الجيوسياســـية وخبرته الميدانية: يمتلك ســـليماني إمكانيات واسعة يفتقدها 
الكثيـــر من قادة الميليشـــيات، فيما يتعلق بالتخطيط العســـكري وإدارة المعارك ميدانًيا، 
وذلـــك يعـــود لخبرتـــه وتاريخه العســـكري الكبير في الحـــرس الثوري وإدارتـــه لعديد من 

المعارك في العراق وسوريا ولبنان وغيرها.
د. تواضع تأثير قآاني مقارنًة بســـليماني: ال شـــك أحدث اغتيال سليماني فراًغا قيادًيا 
دفع قادة ومقاتلي الميليشـــيات للتنافس على القيادة أو على أقل تقدير المشـــاركة فيها، 
كما قلَّص من فرص اســـتمرارية االنســـجام والوحدة داخل صفوف الميليشيات وقياداتها 
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وقراراتهـــا فيمـــا يتعلق بالتطورات الجوهرية في ســـاحات النفوذ كتشـــكيل الحكومات أو 
صناعـــة السياســـات الداخلية والخارجية، ناهيـــك عن االرتباك فـــي إدارة دفة المعارك 
التي شـــهدتها المناطق اإلستراتيجية في ساحات النفوذ، بالمقابل افتقد قآاني للخبرات 
الكبيرة وشـــبكة العالقات الواسعة بقادة الميليشـــيات واللغة العربية والكاريزما التي كان 
يحظى بها ســـليماني في تحقيق االنسجام داخل الميليشـــيات، وقد شبهُه أحد المصادر 
بـ »مســـؤوالً معنًيا فقط بإيصال الرسائل والتعليمات«، فجهوده تقتصر على إذابة الجليد 
بين قادة الميليشيات، ورحالته للعراق سريعة وذات طابع عملي، ولذلك باتت العديد من 

الميليشيات ال تنفذ تعليماته كعصائب أهل الحق على سبيل المثال)6(.
2. تراجع الدعم المالي اإليراني:

ت إيـران إلـى خفـض التزاماتهـا الماليـة تجـاه الميليشـيات في العـراق ودول النفوذ  اضطـرَّ
علـى وقـع تفشـي جائحـة كورونـا التـي ألقـت بظاللهـا السـلبية علـى االقتصـاد اإليرانـي، 
فضـاًل عـن تداعيـات العقوبـات االقتصاديـة التـي فرضتهـا الواليـات المتحـدة علـى إيران، 
حيـث تراجعـت صـادرات النفـط اإليرانـي لمسـتوى أقـل مـن 150 ألـف برميـل يومًيـا عـام 
2019م بعدمـا كان متوسـط الصـادرات اليوميـة قبـل االنسـحاب األمريكـي مـن االتفـاق 
النـووي وتوقيـع العقوبـات االقتصاديـة علـى إيـران في أغسـطس 2018م نحـو 2.5 مليون 
برميل يومًيا، واضطرت الحكومة اإليرانية إلى تبني سياسـات مالية تقشـفية واالسـتدانة 
من البنوك المحلية لمواجهة عجز الموازنة، وسـجل نمو االقتصاد اإليراني كسـاًدا كبيًرا 
خالل العالم 2020م، ُصنف من بين أعلى معدالت الكساد عالمًيا وفق تقديرات مختلفة، 
وبينمـا تدهـورت األوضـاع المعيشـية فـي الداخـل، باتت مسـألة تقديم الدعم للميليشـيات 

ضمن عوامل تآكل شرعية النظام في الداخل)7(.
عبَّر عن مدى اســـتفحال هذه األزمة مدير مؤسســـة المســـتضعفين والمدير الســـابق 
للمؤسســـة التعاونية للحرس الثوري اإليراني برفيز فتاح بالقول: إن ســـليماني كان يعاني 
من نقص في األموال المخصصة للميليشـــيات وطلب ذات مرة المساعدة في دفع رواتب 
الميليشـــيات.. وأن الحـــرس الثـــوري اإليراني لم يعد قـــادًرا على دفع رواتـــب لعمالئه”، 
وتحدثـــت أوســـاط إعالمية فيما بعد عن تقديم قاآني الخواتـــم الفضية بدالً من األموال 
النقديـــة لمقاتلـــي الميليشـــيات العراقيـــة أثناء زيارته للعـــراق، وفي مقابلـــة تلفزيونية له 
أجراها في أبريل 2020م)8(. في ظل هذه الظروف اضطرت إيران إلخطار الميليشـــيات 
بضـــرورة البحـــث عن قنوات بديلة لتمويل أنشـــطتها، وذلك وفق خطـــة بديلة “تقوم على 
إشـــراك الحلفاء العراقيين في البحث عن مصادر تمويل بديلة لضمان استمرار الصمود 

اإليراني في وجه الضغوط األمريكية”)9(.
ال شك أسهم انخفاض الدعم اإليراني في خلق أزمة مالية صعبة للغاية لألذرع الموالية، 
حيث تحتاج الميليشيات لتوفير مصادر تمويل بديلة لتغطية نفقاتها المعيشية وأنشطتها 
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التســـليحية والقتالية والتعويضية لمن يقتل من أعضائها ورعاية مالية ألســـرها، وتوفير 
التمويل الالزم لحماية القادة وضمان مســـتوى حياة الئقة بثقلهم ومكانتهم، لمعالجة هذا 
الواقع لم يكن أمام هذه األذرع ســـوى طريقين: األول: تقليص مســـتوى األنشطة التوسعية 
وتقليص عدد المقاتلين، الثاني: النزوع نحو ممارســـة األنشـــطة التجارية وتوظيف النفوذ 

على األرض لصالح جني األرباح المالية من التجارة.
في ســـياق توسيع األنشطة التجارية شرعت الميليشيات في تأسيس شركات سياحية 
للعمل في قطاعات النقل البري والجوي والفنادق، وشـــركات تجارية للعمل في قطاعات 
الزراعـــة والعقـــارات في بغـــداد والموصل فضاًل عـــن محافظات الجنـــوب العراقي التي 
تتمركز بها الميليشـــيات، وشـــركات شـــحن لنقل المنتجات النفطية إلى الدول المجاورة 
إلعـــادة تصديرها إلى العالـــم الخارجي والدول المجاورة، باإلضافـــة إلى توظيف النفوذ 
السياسي والعسكري الواسع في الحصول على قروض مالية تفضيلية وتسهيالت قانونية 
لتنفيذ هذه المشاريع، ليس هذا وحسب بل سيطرت الميليشيات على الكثير من األراضي 
الزراعية أثناء محاربة داعش ولم تعدها لمالكها حتى األن بذريعة تعاونهم مع داعش.

لـــم يكـــن هذا االندفاع نحـــو توفير الموارد ســـوى بادرة لتعارض مصالح الميليشـــيات 
وتقاتلها على الموارد المتاحة في ســـاحات النفوذ، وفي هذا الســـياق تجدر اإلشـــارة إلى 
تجاهل قضية العناصر المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي بحسب الباحث العراقي 
مهنـــد الجنابـــي، والذين أدرجت درجاتهـــم الوظيفية البالغة 35 ألـــف درجة ضمن قانون 
الموازنة العراقية، ما فتح شهية الميليشيات واألحزاب للتنافس على تلك الدرجات، وفي 
ظل غياب التوازن في المكاسب تنشأ الخالفات الموجودة أصاًل وتتصاعد”)10(، وهو ما 
يكشف عن دافع إضافي لتعميق الصراع بين الميليشيات التي تدين بالوالء لوالية الفقيه.
وقد امتدت هذه األزمة في عالقة إيران المالية بميليشياتها إلى ساحات نفوذ أخرى، 
ففي سوريا، ذكرت تقارير إخبارية أن المئات من عناصر الميليشيات غادروا سوريا نحو 
العراق لضعف الرواتب واألجور، وكذلك أكد الخبير العسكري واالستراتيجي العقيد أديب 
عليوي، أن انسحاب عناصر الميليشيات المدعومة إيرانياً من سوريا، ليس األول من نوعه 
بســـبب نقص التمويل اإليراني للميليشـــيات، وأوضح أن هناك “ســـببين رئيسيين لقدوم 
عناصر الميليشـــيات الطائفية إلى ســـوريا، األول الرواتب المرتفعة في الفترة الماضية، 
التي تتجاوز حاجز 1500 دوالر، والثاني هو التجييش الطائفي والخطاب اإليراني الذي 
تحدث عن حماية المراقد الشـــيعية في ســـوريا، وأضاف عليوي، أن الرواتب التي كانت 
تخصصها إيران للعناصر األجانب، تناقصت بشكل كبير خالل العامين الماضيين، بدوره، 
أكد الناشط اإلعالمي السوري مهران الفراتي أن رواتب عناصر الميليشيات من جنسيات 
أجنبية تبلغ حالًيا نحو 700 دوالر أمريكي، وهو ما يؤكد األنباء عن تخفيض إيران رواتب 

عناصر الميليشيات ألكثر من النصف)11(.
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ثالًثا: الخالفات وقضايا الصراع بين الميليشيات
ليس أدل على وجود خالفات بين الميليشيات الموالية إليران من اعتراف السفير اإليراني 
لدى بغداد إيرج مسجدي في ديسمبر 2020م بوقوع خالفات بين الميليشيات)12(، وتأكيد 
أحـد قـادة الميليشـيات أنَّ صنـاع القـرار فـي إيـران “الحظـوا وقـوع انقسـامات بيـن قـادة 
الميليشـيات فـي مسـائل تتعلـق بالمصالـح الشـخصية وصراعـات حـول النفـوذ”، وتأكيـد 
قيـادي آخـر أنَّ “اللقـاءات واالتصـاالت بيننـا وبيـن اإليرانييـن تضاءلـت، ولـم يعـد لدينـا 
اجتماعات منتظمة كما أنهم توقفوا عن دعوتنا إلى إيران”)13(، ويمكن إبراز أهم القضايا 

الخالفية على النحو اآلتي:
1. الخالف على المواقع القيادية بالحشد الشعبي:

حدثـت انشـقاقات كبيـرة بيـن قـادة وصفـوف الميليشـيات المدعومـة مـن إيـران بغيـاب 
سليماني عن المشهد اإلقليمي، فقد شهدت الساحة العراقية انقسامات حادة بين أقوى 
ميليشـيتين مقربتين من إيران وتدينان بالوالء لوالية الفقيه: ميليشـيا عصائب أهل الحق 
بزعامـة قيـس الخزعلـي وميليشـيا حـزب اهلل العراقـي، وذلك في إطار سـعيهما للسـيطرة 
على الموقع القيادي الشـاغر إلدارة دفة شـؤون الميليشـيات والمواقع الحساسـة بالحشـد 
الشعبي بعد رحيل سليماني والمهندس، وزادت حدة الخالفات بين الميليشيتين بتبّنيهما 
سياسـة االسـتقطاب تجاه بقية الميليشـيات لتعظيم القدرات والتحرك نحو فرض النفوذ 

في المدن والمحافظات العراقية لكونه مصدًرا كبيًرا للغاية للثَّراء المادي.
واتسعت هوة التباينات بين الميليشيتين المؤثرتين في المعادلة العراقية بحكم األهمية 
الجيوسياسية واالقتصادية لمناطق النفوذ واالنتشار، بتعيين األمين العام السابق لكتائب 
حزب اهلل العراقي عبد العزيز المحمداوي)14*( المعروف بـ “أبو فدك” في مايو 2020م 
رئيًســـا ألركان الحشـــد المدعوم مـــن إيران خلًفا لرجل الحرس الثـــوري األول في العراق 
أبو مهدي المهندس الذي لقي حتفه برفقة سليماني في غارة جوية أمريكية مطلع يناير 
2020م، وهـــو مـــا أثـــار قلق العصائب؛ لثقل أبـــو فدك الناجم عـــن دوره البارز في تغيير 
قواعد االشـــتباك باســـتحداثه وحدات الهجمات الصاروخيـــة)15(؛ وألن هذه الخطوة من 
شـــأنها تكريـــس نفوذ الحزب داخل الحشـــد ومنحه دوًرا أكبر فـــي قيادته خاصًة في ظل 
تنظيمه القوي وامتالكه منظومة تجسس واسعة وفرق اغتياالت متعددة وقنوات إعالمية 

قوية وهيمنة اقتصادية على هيئة الحشد.
وتعمق الشـــقاق بين الميليشـــيتين الكبيرتين بغضب الخزعلي مـــن رفض المحمداوي 
طلبه عدم المساس بالحصة المالية للعصائب، ومضيه في تقليص المخصصات المالية 
للميليشـــيا )16( في مســـعى لوأد طموحاتهـــا في الهيمنة وتقليص نفوذهـــا المتنامي داخل 
الحشـــد، وتكليـــف المحمداوي في أغســـطس 2021م نجـــل وزير الدفـــاع العراقي عبد 
الرحمن جمعة عناد بمهام آمر الفوج الرابع باللواء 51 في الحشـــد، حيث اعتبر القيادي 
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بالعصائـــب جـــواد الطليبـــاوي تعيين عبد الرحمـــن جمعة بمثابة مجاملـــة لصالح خصوم 
ح بأن دور الحشـــد في تحرير  الحشـــد)17( في إشـــارة إلى وزير الدفاع العراقي الذي صرَّ

العراق من داعش كان ثانوًيا.
وكذلـــك الصـــراع بين العصائب والنجبـــاء حول القيادة، حيث يقول زعماء الشـــيعة إن 
الخزعلـــي يجب أن يكون هو الشـــخص الذي يتولـــى قيادة “المقاومة المســـلحة” لكونه 
األكثر كفاءًة وقوًة من الكعبي، بينما ال يميل اإليرانيون لتسليم الخزعلي القيادة، القتناعهم 
بأنه شخصية سياسة أكثر منها عسكرية )18(، وهو األمر الذي يفسر الشقاق الواضح بين 

العصائب وإيران مقارنًة بعالقة بقية الميليشيات بإيران.
2. الصراع على الموارد وحصد الغنائم:

لم يُدر االنقسـام بين أبرز حليفين إليران في العراق وسـوريا، عصائب أهل الحق وحزب 
اهلل العراقـي علـى أحقيـة قيـادة الحشـد الشـعبي العراقـي بعـد سـليماني فحسـب، وإنمـا 
امتـدت لتشـمل االنقسـام حـول حصـد الغنائـم وجبايـة األمـوال، وصلـت لحـد االشـتباكات 
المسـلحة بيـن مقاتلـي الجانبيـن فـي سـوريا نتيجـة قيـام العصائـب بإغـالق الطريـق العـام 
الواصل لمعبر القائم-البوكمال، بوضع حواجز ومتاريس عند قرية الهري السورية التابعة 
لمدينة القائم السورية أمام الشاحنات التجارية التابعة للحزب، حدث ذلك مرتين خالل 
العـام 2020م، األولـى فـي يونيـو، والثانيـة فـي سـبتمبر)19(، حيـث يسـيطر الطرفـان علـى 
عمليات تهريب المخدرات وعمليات التجارة من المعابر الحدودية بين العراق وسوريا، من 
خالل إحكامهم السيطرة على مدينة البوكمال العراقية ومدينة القائم السورية الواقعتين 

على الحدود العراقية-السورية.
وكذلك وقعت أربعة اشتباكات مسلحة بين: مقاتلي حزب اهلل العراقي وميليشيا قوات 
الدفاع الشـــعبي )NDF()20*(، في عدد من بلدات القلمون الســـورية قرب الحدود السورية-
اللبنانية خالل العام 2019م، أســـفرت عن وقوع قتلى ومصابين في صفوفهما، ألســـباب 
تتعلق باختالفهم على تقاسم عائدات صفقات المخدرات المهربة عبر الحدود بين سوريا 
ولبنان، وعلى الجباية التي يجنيها حزب اهلل من تهريبه مطلوبين للنظام الســـوري مقابل 
مبالـــغ مالية تتراوح من 3 آالف -4500 دوالر أمريكي من الشـــخص الواحد إلدخاله إلى 
لبنان بطريقة غير شرعية)21(، فقد وجدت ميليشيا قوات الدفاع الشعبي في تحويل حزب 
اهلل العراقي للقلمون، التي تتقاسمها معه من حيث السيطرة والنفوذ، إلى ممر لشحنات 
المخدرات القادمة من لبنان، وإلى بقعة واســـعة لزراعة المخدرات وبيعها في ســـوريا)22( 

تهديًدا مباشًرا لمناطق سيطرتها ونفوذها.
كما اندلعت خالفات عديدة، كادت أن تصل لحد االشتباكات المسلحة، بين: عصائب 
أهل الحق وكتائب ســـرايا الخراســـاني المقربة من الحرس الثوري اإليراني، خالل العام 
2020م، في مناطق نفوذهم الموّزعة في العديد من المحافظات العراقية، عندما حاول 
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مقاتلو عصائب أهل الحق فرض رسوم على الشاحنات التابعة لكتائب سرايا الخراساني 
القادمة من سوريا، وذلك للحصول على أموال لتغطية نفقات المقاتلين في ظل األوضاع 

االقتصادية السيئة التي باتت تعيشها الميليشيات منذ تراجع الدعم اإليراني.
وبحســـب سياســـي عراقي شـــيعي بارز مقرب من ميليشـــيات إيران في العراق “فإن 
الخالفـــات بيـــن الفصيلين األكبر داخل الحشـــد الشـــعبي المدعوم من إيـــران تتمثل في 
خالفـــات على األموال واألســـلحة، فـــكال الطرفين يتهـــم اآلخر باالســـتحواذ على موارد 
الحشـــد، وحرمان بقية الفصائل من حقوقها”، مضيًفا: “يريد الخزعلي لعب دور قيادي 
كبير داخل الحشـــد، وال يريد أن تفوز كتائب حزب اهلل بجميع الغنائم )23(، في إشـــارة إلى 

رغبة العصائب في االستئثار بمناطق السيطرة والنفوذ والموارد في ساحات النفوذ.
وجرت خالفات واســـعة خالل العامين 2018 و2019م بين كٍل من: ميليشـــيا عصائب 
أهل الحق وميليشيا أبو الفضل العباس بزعامة أوس الخفاجي وميليشيا النجباء بزعامة 
أكرم الكعبي، حول عمليات تهريب النفط وجباية األموال وســـط وجنوب العراق )24(، وقد 
كشـــفت مصادر أمنية عراقية في فبراير 2020م أن مســـلحين مجهولين اغتالوا القيادي 
بالعصائب محمد رحيم الشـــمري بمنطقة الشعلة بأســـلحة مزودة بكواتم للصوت بسبب 
الصراع على بســـط الســـيطرة والنفوذ والموارد، واتهمت العصائب ميليشيات منافسة لم 
تسمها بقتل الشمري، وبحسب مهند الجنابي فإن االغتياالت غالًبا ما تنفذ ضد معارضي 

النفوذ االيراني، مؤكًدا وقوع حوادث عديدة مشابهة )25(.
وقـــد رأى الباحث العراقي رعد هاشـــم “أن مقتل عنصر مـــن عصائب أهل الحق في 
بغـــداد أو تفجيـــر عبـــوة الصقة بعنصـــر من حزب اهلل فـــي جرف الصخر، تنـــدرج فعاًل 
ضمن التصفيات داخل تلك الميليشيات”، مضيًفا “أن خالفات عميقة تقع بمناطق نفوذ 
الميليشـــيات، التي تتنافس فيما بينها لفرض اإلتاوات وجباية األموال والتهريب واالتجار 

بالمخدرات”)26(.
3. االنقسام حول استهداف القوات األجنبية:

انقسمت الميليشيات حول أولوية وتوقيت قصف األهداف األمريكية )السفارة، القنصلية، 
القواعـد العسـكرية، القوافـل العسـكرية( فـي العـراق خـالل العـام 2020م، وهـي العمليـة 
التـي تقودهـا إيـران بهـدف دفـع الواليات المتحدة إلخراج قواتها من العراق وإبقائه ضمن 
مناطـق السـيطرة والنفـوذ اإليرانـي، العتبـارات تتعلـق بمركزيـة العـراق فـي اإلسـتراتيجية 
اإليرانيـة وألهميتـه الجيوسياسـية واالقتصاديـة واألمنيـة إليران، حيث يشـكل العراق أحد 

خطوط الدفاع الرئيسية إليران ضد الواليات المتحدة وحلفائها اإلقليميين.
في كثير من األحيان رفض حزب اهلل العراقي اســـتخدام ميليشـــيا عصائب أهل الحق 
القوةَ المسلحة ضد األهداف األمريكية، ليس لموقفه رفض استعمالها العتبارات تخص 
الواليـــات المتحـــدة، ولكن امتثـــاالً لألوامر اإليرانيـــة في عهد حكومـــة الرئيس اإليراني 
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السابق حسن روحاني وتمشًيا مع التقدير اإليراني في حينه بعدم التصعيد العسكري بما 
قد يرفع حظوظ ترامب في انتخابات 2020م من ناحية، وكذلك إتاحة فرصة أكبر لدفع 
المفاوضـــات المتعلقة باالتفـــاق النووي قدًما بما قد يؤدي إلى رفـــع العقوبات األمريكية 

على إيران من ناحية ثانية.
في هذا الســـياق عارض حزب اهلل العراقي بشـــدة انتهاك عصائب أهل الحق الهدنة 
الضمنيـــة بيـــن قادة ميليشـــيات إيـــران في العـــراق والواليات المتحدة علـــى عدم ضرب 
األهـــداف األمريكية، بقصفها أهداًفا أمريكية مرتين في نوفمبر وديســـمبر2020م دون 
أدنى تنســـيق مع قادة الميليشيات أو مع الجانب اإليراني، حيث كشف مسؤول في كتائب 
حـــزب اهلل العراقـــي: “تفاجأنـــا بانتهـــاك الخزعلي للهدنـــة، خاصًة بعد زيـــارة الجنرال 
إســـماعيل قاآني -قائد فيلق القدس- واجتماعه بعدد من القادة في 24 نوفمبر 2020م، 
للتأكيد على أهمية عدم استفزاز ترامب في هذه الفترة الحساسة”، وهذا ما تم تفسيره 
بين قادة الفصائل على أنه عالمات على انشقاق العصائب عن الحشد، وأوضح المسؤول 
نفســـه أن: “الجماعات الجديدة التي أعلنت مســـؤوليتها عن استهداف القوات األمريكية 
مثـــل أهل الكهـــف، تابعة للعصائـــب، وتعمل تحت إشـــرافها، دون الرجـــوع إلينا، أو حتى 
مناقشـــتنا فـــي األمـــر”)27(، وهو ما دفع قوات األمـــن العراقية في 23 ديســـمبر 2020م 
العتقـــال مهندس الصواريخ القيادي بالعصائب حســـام األزرجـــاوي بعد العثور على أدلة 
قاطعة على تورطه في الهجمات على األهداف األمريكية، كما ظهرت مقاطع فيديو على 
مواقع التواصل االجتماعي تظهر مسلحين من عصائب أهل الحق يهددون بضرب القوات 

العراقية بأمر من الخزعلي، وهو ما رفضه حزب اهلل العراقي بشدة.
ل رد العصائـــب أبـــرز دليل على االنقســـام بين ميليشـــيات إيـــران ذات المرجعية  شـــكَّ
التـــي تديـــن بالـــوالء لوالية الفقيه، وأقوى مؤشـــر على خروج العصائب عـــن بيت الطاعة 
 )Middle East Eye( ”اإليراني، وهو ما يتوافق مع مضمون تقرير لموقع “ميدل إيست آي
البريطانـــي)28(، أثناء زيارة قاآني لبغداد في 24 نوفمبر 2020م، لحث الميليشـــيات على 
د الخزعلي علًنا بزيارة قآاني، مدعًيا   أن مقاومة الوجود  االمتثـــال لوقف إطالق النار، نـــدَّ
ح أحد القادة البارزين  األمريكـــي مشـــروع قومي عراقي دون الحاجة إليران)29(، كما صـــرَّ
فـــي العصائـــب: “إن العصائب ترفض الوصايـــة اإليرانية، ألن خروج القـــوات األمريكية 
من العراق شـــأٌن خاص بالعراقيين، وليس اإليرانيين، وال دخل لطهران باألمر” مضيًفا: 
“يريـــد اإليرانيـــون تمديد الهدنة مع الواليات المتحدة، من أجل عدم اســـتفزاز الواليات 
المتحـــدة، وطمًعـــا في عودة بايـــدن إلى االتفاق النووي، ونحن نريـــد خروج المحتلين من 
بالدنا، نحن أحرار، عراقيون وطنيون، نفعل ما نراه مناســـًبا لنا ولبلدنا”)30(، وذلك يشير 
إلـــى أن العصائـــب تحاول العمل ضمن مقاربة جديدة تعمل مـــن خاللها على إعادة إنتاج 
خطابهـــا السياســـي بما يؤدي إلى رفع حظوظها في االنتخابـــات البرلمانية، حيث أدركت 
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العصائب أن االبتعاد عن دائرة النفوذ اإليراني المباشر في خضم االنتخابات البرلمانية 
يخدم هذا الهدف.

وفـــي فبرايـــر 2019م اعتقلت قوة ِمن أمن الحشـــد المدعوم من إيـــران قائد لواء أبو 
الفضل العباس أوس الخفاجي وأغلقت مقر ميليشـــيته وســـط بغداد، معتبرًة إياه خارًجا 
عـــن الحشـــد علـــى خلفية االنتقـــادات التي وجهها الخفاجـــي إليران ونفوذهـــا وتنفيذها 
عمليات عســـكرية ضد األهداف األمريكية في العراق)31(، وبذلك غردت الميليشيا خارج 
المحور اإليراني بكشـــفها معلومات عن العمليات التي تنفذها إيران وأذرعها في العراق، 
في سابقة تؤكد عمق الخالفات بين الميليشيات وإيران ومساعي الميليشيا للتخلي عنها 

بعد اشتداد الضغوطات اإلقليمية والدولية على نظام والية الفقيه.
بنهاية يوليو 2021م، جرى خالف جديد بين: كتائب سيد الشهداء النجباء والعصائب 
وتحالـــف الفتح -المدعوم من إيران- الذي يعتبر الممثل السياســـي لجميع الفصائل التي 
تدين بالوالء لمرجعية قم، تجاه البيان المشترك األمريكي-العراقي حول انسحاب القوات 
األمريكية القتالية بنهاية ديســـمبر 2021م، ففيما أعلنت ميليشيات كتائب سيد الشهداء 
والنجبـــاء رفضهمـــا التـــام للبيان نتيجة فقدانهمـــا الثقة بالتزام األمريكييـــن ببنود البيان 
ب تحالف الفتح  كت العصائب، ورحَّ واإلبقاء على قوات أمريكية بالعراق كمستشارين، شكَّ

ببنود البيان، وعدها خطوة إيجابية نحو تحقيق السيادة العراقية الكاملة)32(.
وقد فتح اغتيال مســـلحين مجهولين آمَر اللواء الـ 9 في )الحشـــد الشعبي( أبو صادق 
الخشخشي في أغسطس 2020م في محافظة بابل الحديث عن تحول العراق إلى ساحة 
مفتوحة للتصفية بين عناصر الميليشـــيات أنفســـها، وأن هذا األمر يُنذر بتكرار عمليات 

التصفية والقتل المتبادل بين ميليشيات إيران في كافة ساحات النفوذ)33(.
٤. الخالف حول تسمية رؤساء الحكومات:

بينما كان قادة ميليشـيات إيران في سـاحات النفوذ يمضون وراء آراء سـليماني المدعومة 
مـن مركـز صنـع القـرار اإليرانـي تجـاه التطـورات والمواقـف األكثـر تأثيـًرا فـي المعـادالت 
الداخليـة لـدول النفـوذ وبينهـا تسـمية رؤسـاء الحكومـات، لكـن بغيابـه نشـبت خالفـات بين 
قـادة الميليشـيات تجـاه تسـمية رؤسـاء الحكومـات فـي سـاحات النفوذ، فعلى سـبيل المثال 
اندلعـت الخالفـات فـي العـراق: بيـن عصائـب أهـل الحـق ومنظمة بدر من ناحية وميليشـيا 
حزب اهلل وحركة النجباء من ناحية ثانية على تسـمية الكاظمي رئيًسـا لتشـكيل الحكومة 
العراقيـة فـي أبريـل 2020م، ففيمـا أيـدت العصائب وبدر تسـمية الكاظمـي، عارض حزب 
اهلل العـراق، الـذي يشـهد نفـوذه انحسـاًرا منـذ مقتـل زعيمـه أبـو مهـدي المهنـدس بحسـب 
الفورين بوليسي)34(، والنجباء تسميته بتهمة تورطه في عملية اغتيال سليماني وأبو مهدي 
المهنـدس، وهـو مـا تنفيـه العصائـب)35(، ويبـدو أن هناك اعتبارات أخـرى تكمن وراء رفض 
الحـزب المقـرب مـن الحـرس الثـوري اإليرانـي وميليشـيا النجبـاء للكاظمـي، تتعلـق برغبـة 
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الكاظمـي فـي الحـد مـن النفـوذ اإليرانـي في العراق من خالل تمسـكه باالنتقال من مرحلة 
الالدولة إلى مرحلة الدولة المستقلة ذات السيادة واستعادة دورها اإلقليمي وإعادة التوازن 

للعالقات الخارجية.
يتضـــح مـــن القضايا الخالفية بين ميليشـــيات إيران في الســـاحة العراقيـــة التي تدين 
بالـــوالء لمرجعية قم، أنها قضايا ذات طبيعة ممتدة وقابلة للتصعيد؛ وذلك لكونها قضايا 
جوهرية ترتبط بالصراع على مناطق النفوذ وجباية األموال لتغطية النفقات المعيشية في 
ظـــل عجز إيـــران عن تقديم الدعم المالي، وليس من المتوقـــع أن ترفع الواليات المتحدة 
العقوبـــات على إيران في المســـتقبل المنظور بالنظر إلى المماطلـــة اإليرانية في الرجوع 
للمفاوضات النووية والمماطلة في التفاوض حول القضايا العالقة في االتفاق النووي، ما 
يطيل من أمد المفاوضات، وبالتبعية يطيل من مسألة رفع العقوبات وتقديم الدعم المالي 
للميليشـــيات، كما أنها قضايا خالفية على قيادة الميليشـــيات والمـــوارد المالية بين أبرز 
الميليشـــيات المســـلحة المدعومة من إيران بحكم قوتها التســـليحية، وتنظيمها، ونفوذها 
الواسع في العديد من المحافظات العراقية والسورية وال سيما المحافظات اإلستراتيجية، 
وسيطرتها عل العديد من المنافذ والمعابر الحدودية، وتبرز هذه القضايا الخالفية بشكل 
واضح في الحالة العراقية العتبارات األهمية الجيوسياسية واالقتصادية واألمنية إليران 

وأذرعها العسكرية والسياسية واالقتصادية.
وال يمكن تجاهل االنقسامات بين الميليشيات التي تتبع والية الفقيه والتي تتبع مرجعية 
النجف أيديولوجًيا، بمســـاٍع إيرانية بواســـطة ميليشـــياتها التي تتبع والية الفقية -بعد أن 
اســـتفادت من فتوى السيســـتاني في جمع شتات الميليشيات الشـــيعية التي تدين بالوالء 
لدولـــة واليـــة الفقيـــه- للهيمنة على قرار المرجعيـــة في النجف بعد هيمنتهـــا على القرار 
السياسي، ومحاوالتها التفرد بالقرار القيادي بعد رحيل سليماني، فضاًل عن التباين حول 
ضرب األهداف األمريكية حيث رفضتها الميليشيات التابعة للمرجعية النجفية ألنها تعتبره 
دخواًل في صراع عســـكري غير متكافئ ليس في صالح العراق وال الميليشـــيات، والتباين 
حول االنخراط في العملية السياسة، ففيما تؤيد الميليشيات التي تدين بالوالء لمرجعية 
قم االنخراط في العملية السياســـية ترفض تلك التابعة للمرجعية النجفية، حيث رفضت 
األولى اســـتغالل الثانية انتخابات 2018م باســـم هيئة الحشد الشعبي في السيطرة على 
حقائب وزارية وامتيازات سياسية واقتصادية والقيام بدور كبير في تشكيل الحكومة بقوة 
السالح، وهذا ترفضه الميليشيات التابعة لمرجعية النجف، والتي تتمسك بدورها القتالي 
لمحاربة اإلرهاب وفق فتوى السيســـتاني بعيًدا عن السياســـة أو الحصول على امتيازات 
سياسية، كونها قوات عسكرية تشكلت لدعم األجهزة األمنية في محاربة داعش فقط، كما 
انتهى المطاف بالميليشيات التي تدين بالوالء لوالية الفقيه ميليشياٍت إيرانية خالصة، ما 
دفع بعض الميليشيات التابعة للنجف إلى اإلعالن عن انسحابها من هيئة الحشد الشعبي.



61 مجلة الدراسات اإليرانية

صــــراع امليليشيــات والنفـــوذ اإليرانــــي في العـــراق

رابًعا: الجهود اإليرانية لمعالجة االنقسامات الميليشياوية
إزاء حالـة االنقسـامات الشـديدة التـي تشـهدها أبـرز وأقـوى ميليشـيات إيران فـي العراق، 
وخوف إيران من انفراط التالحم بينها، وضعت إيران سياسـات للحد من اآلثار السـلبية 
المحتملة على مسـتقبل النفوذ اإليراني بالعراق من ناحية، والحفاظ على مكتسـباتها من 
ناحيـة ثانيـة، والمضـي قدًمـا فـي تنفيـذ بقيـة مخططاتهـا التوسـعية مـن جهة ثالثـة، وذلك 

على النحو التالي:
1. تشكيل ميليشيات جديدة أكثر والًء إليران:

يرجع تشكيل إيران ميليشيات مسلحة جديدة وصغيرة أكثر والًء في الساحة العراقية إلى 
الرغبـة فـي إخفـاء البصمـة اإليرانيـة مـن اسـتهداف الميليشـيات لألهـداف األمريكية في 
العراق، إضافًة إلى معالجة االنقسـام الميليشـياوي، حيث تبّنت إيران تكتيًكا جديًدا يقلل 
مـن اعتمادهـا علـى الميليشـيات القديمـة بجمعهـا عشـرات المقاتليـن الموثوقيـن واألكثـر 
والًء وقرًبا إليران وإيماًنا بنظرية والية الفقيه، وشّكلت منهم ميليشيات أصغر وأكثر والًء 
وخضوًعـا للحـرس الثـوري اإليرانـي مباشـرة، وقامـت إيران بتدريبهم خـالل العام 2020م 
علـى يـد مستشـارين مـن الحـرس الثـوري وحـزب اهلل اللبنانـي فـي لبنـان علـى اسـتخدام 
الطائـرات المسـيرة وزرع القنابـل لضـرب خصومهـا فـي العـراق، لتغييـر قواعد االشـتباك 
لصالح إيران، وترى إيران في هذه الميليشيات الصغيرة مزايا تكتيكية لكونهم أقل عرضًة 
لالختراق)36(، من أهم هذه الميليشـيات في العراق ربع اهلل وسـرايا قاسـم الجبارين، لواء 

ثأر المهندس، سرايا ثورة العشرين الثانية، سرايا أولياء الدم، سرايا المنتقم.. إلخ.
2. تفكيك الميليشيات الصغيرة:

 Middle( اعتمـاًدا علـى مصـادر سياسـية وعسـكرية عراقيـة كشـف موقـع ميـدل إيسـت آي
East Eye( فـي 2 ينايـر 2021م، عـن طـرح إيـران لرؤيـة جديـدة تتمحـور حـول: إبقـاء 
ميليشـيات إيران الكبيرة التي تدين بالوالء لمرجعية قم كما هي، مع تفكيك الميليشـيات 
الصغيرة أو ما يسمونه بـ”إزالة النتوءات” مثل كتائب الخراساني، مقابل دعم أي حكومة 
عراقية تقبل بوجود ميليشيا مسلحة برأسين على أن يكون الحشد الشعبي واحًدا منهما 
واآلخـر قـوة المقاومـة المسـلحة وتتكـون مـن فصيليـن كبيريـن أو ثالثـة)37(، وعلـى مـا يبدو 
فإن قيام الجهاز األمني للحشـد الشـعبي باعتقال نحو 30 عنصًرا من كتائب الخراسـاني 
بينهـم قيـادات بالميليشـيا ومداهمـة مقرهـا ومصادرة بعض ممتلكاتها قبل نهاية ديسـمبر 
2020م مؤشـر علـى بدايـة تنفيـذ هـذا المخطـط اإليرانـي في السـاحة العراقية على وجه 
الخصـوص، وهـي تعكـس إدراًكا إيرانًيـا بطبيعـة المرحلـة التـي يمر بهـا نفوذها في العراق 
بعـد رحيـل سـليماني، وعـدم قـدرة قآانـي علـى القيـام بالـدور الـذي كان يقوم به سـلفه في 

تحقيق االنسجام بين الميليشيات وقادتها.
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3. تقسيم الملف العراقي على عدة مسؤولين إيرانيين:
أوكلت إيران مسـؤولية الملف العراقي لثالثة أشـخاص، وهم: أمين مجلس األمن القومي 
اإليرانـي علـي شـمخاني، الـذي قـام بزيـارات متعـددة للعراق لمعالجة االنقسـام، والسـفير 
اإليرانـي فـي بغـداد إيـرج مسـجدي الخاضـع للعقوبـات األمريكيـة منـذ نوفمبـر 2020م، 
والسـفير اإليرانـي السـابق فـي العـراق حسـن دانائـي فـر، علـى أن يتولى قاآنـي فقط ملف 
األذرع العسـكرية)38(، وقـد أجـرى قآانـي زيـارات مفاجئـة عديـدة للعـراق منـذ توليـه مهـام 
رئاسـة فيلـق القـدس للقـاء قـادة الميليشـيات لتوحيـد رؤيتهـم لمرحلـة مـا بعـد سـليماني 
والمهندس)39(، وهو ما يعد إدراًكا إيرانًيا لعدم قدرة قآاني على إدارة الملف العراقي على 
كافـة األصعـدة السياسـية واالقتصاديـة والعسـكرية والثقافيـة مثلمـا كان يقـوم سـليماني، 

غه للملف العسكري لمعالجة االنقسام بين الميليشيات. وضرورة تفرُّ
٤. منح حزب اهلل اللبناني الضوء بالتدخل:

دفـع االنقسـام بيـن ميليشـيات إيـران فـي العـراق إيـران نحو الطلب من حـزب اهلل اللبناني 
الدخـول علـى خـط االنقسـام للحـد مـن تداعياتـه السـلبية علـى النفـوذ اإليرانـي بالعـراق، 
ولذلك نّظم المسؤول عن الملف العراقي في حزب اهلل اللبناني محمد كوثراني اجتماعات 
مـع قـادة الميليشـيات المتباينـة لتقريـب وجهـات النظـر ورأب الصـدع لضمـان اسـتمرارية 

تنفيذ األجندة اإليرانية.
بالمجمل لم تؤِت هذه الجهود أُُكلها في عودة عمل الميليشيات ككتلة واحدة متماسكة، 
فتعـــددت الـــرؤوس، وتباينت التوجهات إزاء القضايا الجوهريـــة التي تخص إعادة ترتيب 
الحشد الشعبي في مرحلة ما بعد سليماني والمهندس، واستمرت الصراعات حول جباية 
األمـــوال وإدارة المعابـــر الحدودية وأنشـــطة التهريب، ومن المتوقع اســـتمراريتها لتصل 
لمراحل مفصلية محتدمة من الصراع ما قد يحد من النفوذ اإليراني بالعراق وال ســـيما 
بعد توافر مساحات فراغ جديدة يمكن الصراُع عليها بعد االنسحاب العسكري األمريكي 

من العراق بنهاية ديسمبر 2021م.

خامًسا: نتائج الصراع بين الميليشيات وانعكاساته على نفوذ إيران في العراق
تكشف المعطيات السابقة عن انقسامات حادة داخل الحشد الشعبي المدعوم من إيران بين 
الميليشيات التي تدين بالوالء لمرجعية قم، ويشكل ذلك االنقسام تحدًيا إضافًيا أمام النفوذ 
اإليراني بالعراق، بحكم وقوعه بين أقوى ميليشيات موالية إليران مثل العصائب وحزب اهلل، 
ووقوعه في ساحة النفوذ األهم في اإلستراتيجية اإليرانية أال وهي الساحة العراقية، ويثير 
هذا االنقسام قلق إيران ألن هذه الميليشيات لعبت الدور األكبر في أحكام القبضة االيرانية 
على العراق، وتعتمد عليها إيران في تنفيذ المشروع اإلقليمي، فانقسامها يؤثر سلًبا على النفوذ 
اإليراني في عموم اإلقليم، وفيما يلي أبرز ما كشفت عنه الدراسة تجاه االنقسام الميليشياوي:
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1. التشكيك في مصداقية الترويج اإليراني حول تماسك ميليشياتها:
بغياب سليماني الذي كان يحظى بقوة وتأثير كبيرين على تحقيق التناغم بين الميليشيات 
فـي سـاحات النفـوذ، وتولـي قآانـي قيـادة فيلـق القـدس، تراجـع التماسـك بيـن ميليشـيات 
إيـران التـي تديـن بالـوالء لواليـة الفقيـه، وذلك على خالف ما تروجه األوسـاط السياسـية 
واإلعالمية اإليرانية منذ سنوات عن التماسك بين ميليشياتها، إذ تبدو الميليشيات موحدة 
ومنسـجمة شـكاًل، لكنهـا واقًعـا لـم تُعـد جسـًدا واحـًدا، حيث تصاعدت التوتـرات بين هذه 
الميليشـيات المؤثرة في سـاحات النفوذ منذ مقتل سـليماني والمهندس، وبوقوع انقسـام 
سـابق بيـن الميليشـيات التـي تديـن بالـوالء لمرجعيـة قـم والميليشـيات التـي تديـن بالـوالء 
لمرجعيـة النجـف علـى خلفيـة اتسـاع دائـرة التبايـن حـول الشـؤون الداخليـة للعراق وُسـبل 
معالجة الملفات المعقدة وتحقيق األمن واالستقرار، وبهذا نكون أمام معادلة ميليشياوية 
جديـدة فـي العـراق يسـقط خاللهـا الترويج اإليراني للميليشـيات ككتلة متماسـكة، ولذلك 
تبدو إيران اليوم قلقًة للغاية من انفراط التالحم بين أهم أذرعها في تنفيذ استراتيجيتها 

التوسعية في ساحات النفوذ.
2. تراجع تأثير الميليشيات كأحد أقوى األدوات اإليرانية:

ضـرب انقسـام الميليشـيات الكبـرى التـي تحظـى بنفـوذ وتأثيـر كبيرين داخل الحشـد مثل 
عصائـب أهـل الحـق وحـزب اهلل العراقـي والنجبـاء -أقـوى حلفـاء إيـران- بحكـم سـيطرتها 
علـى المواقـع الحساسـة بالعـراق، وعـدد مقاتليها، ومناطق نفوذها اإلسـتراتيجية، وكذلك 
سـيطرتها علـى العديـد مـن المعابـر الحدوديـة والمناطـق اإلسـتراتيجية والُطـرق الدوليـة 
التي تربط بين سـاحات النفوذ، هذه من ناحية، كما أن االنقسـام بينهم يدور على قضايا 
إستراتيجية قابلة للتصعيد في أي وقت مثل التباين حول القيادة والسيطرة على المراكز 
الحساسـة بالحشـد، وهـي قضيـة راسـخة فـي عقـول وأذهـان قـادة الميليشـيات، وقضيـة 
السـيطرة علـى مـوارد ومصـادر جبايـة األمـوال فـي ظـل الضائقـة الماليـة التـي تمـر بهـا 
الميليشـيات نتيجـة عجـز إيـران عـن تقديـم الدعـم المالـي، يمثـل ذلك تحدًيا رئيسـًيا أمام 
النفوذ اإليراني، وإضعاًفا لنفوذها وتراجًعا لتأثيرها على ساحة النفوذ األهم في الخارج، 
ومـن المتوقـع اسـتمرارية هـذه التحديـات فـي ظـل خبرة قآانـي الضئيلة مقارنًة بسـليماني 
في هندسة النفوذ اإليراني بالعراق، واستمرارية عجز الدعم المالي اإليراني باستمرارية 

العقوبات نتيجة تعثر المفاوضات النووية في فيينا.
3. تنامي ظاهرة تمرد الميليشيات ضد الولي الفقيه:

كشفت الدراسة عما يسمى بظاهرة “تمرد الميليشيات” على الراعي أو المؤسس اإليراني، 
وال سيما من أبرز وأقوى الميليشيات التي تدين بالوالء إليران ولوالية الفقيه مثل عصائب 
أهل الحق، حيث أعلن الخزعلي صراحًة رفض الوصاية والمطالب اإليرانية بوقف ضرب 
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األهداف األمريكية قبل انتهاء والية ترامب، مدعًيا   أن مقاومة الوجود األمريكي مشـروٌع 
قومي عراقي دون الحاجة إليران، وهو ما يعني أن العصائب أدركت التحديات التي تواجه 
المشروع اإليراني في ساحات النفوذ في توقيت تحاول فيه العصائب العمل ضمن مقاربة 
جديدة لتقديم نفسها للشعب العراقي على أنها حركة وطنية تعمل لصالح العراق للتأثير 
على الصوت االنتخابي في انتخابات أكتوبر 2021م، وهو ما أتاح لبعض الميليشيات أن 
د على إيران وتبحث عن مصالح مقاتليها الخاصة، وهذا بدوره ربما يعكس هشاشَة  تتمرَّ
العالقة العقائدية بين هذه الميليشيات ووالية الفقيه بعكس التصور السائد التي تروجه 

إيران عن غلبة الوالء األيديولوجي الصارم على هذه الميليشيات.
٤. إرباك المشهد العراقي وتراجع صورة إيران:

بالنظر إلى أن الصراع بين ميليشيات إيران التي تدين بالوالء لوالية الفقيه أكثر ارتباًطا 
بالحالـة العراقيـة، فإنـه تـرك تأثيـره على هذه السـاحة، فالميليشـيات باتـت مصدر تهديد 
لألمن واالستقرار، بحكم انتشارها في المناطق الجنوبية الغنية بالنفط، وسيطرتها على 
شـبكات عمليـات تهريـب النفـط اإليرانـي الخام ومشـتقاته بواسـطة الصهاريج إلى سـوريا 
ولبنـان عبـر الحـدود العراقيـة السـورية أو ممارسـة تجـارة غيـر مشـروعة بتهريـب النفـط 
علـى األراضـي العراقيـة لجبايـة األمـوال، أو الحصـول علـى إتـاوات مـن شـركات النفـط 
األجنبيـة نظيـر اإلفـراج عـن اآلالت والمعـدات النفطيـة وذلـك بحكم سـيطرتها على حركة 
المناولـة بالموانـئ العراقيـة، وقـد اعتـرف وزيـر النفـط العراقـي حسـان عبـد الجبار فـي 
جلسة بالبرلمان في الرابع من يوليو 2021م العراقي بأن البيئة االستثمارية واألمنية في 
البالد قد تدهورت، فأجبر ذلك شـركات النفط العالمية على إعادة تقييم مواقفها، وفي 
تقرير للمونيتور األمريكي يقول الكاتب سالم زيدان: إن عدًدا من شركات النفط الغربية 
بـدأت باالنسـحاب بعـد تعـرض منشـآتها لهجمـات ولعمليـات ابتـزاز من هذه الميليشـيات، 
وقـد كان لـدور الميليشـيات وصراعاتهـا تأثيـر فـي لفـظ الشـارع العراقي إليـران وأذرعها، 
وال شـك أسـهمت حركة االحتجاج الشـعبية بالعراق في وجود حكومة عراقية عازمة على 
نقـل العـراق إلـى مرحلـة الدولـة وحصـر السـالح بيـد الجيـش، وتزامـن ذلـك مع المسـاعي 

اإلقليمية والدولية الفاعلة في الساحة العراقية للحد من النفوذ اإليراني.

خالصـة
على ضوء معطيات الدراسة يمكن القول: إن إيران تواجه تعقيًدا إضافًيا لحزمة التعقيدات 
التـي تواجههـا فـي العـراق، وذلـك بانـدالع الصـراع ليـس فقـط بيـن الميليشـيات المواليـة 
لمرجعية قم والميليشيات الموالية لمرجعية النجف، بل باندالع الصراع بين الميليشيات 
المواليـة لمرجعيـة قـم فيمـا بينهـا، وهـو ما يمثل أحد أعقد المخاطر أمام النفوذ اإليراني 
بالعـراق؛ لكونهـا األداة األهـم والحليـف األقـوى الموثـوق فـي تنفيـذ المشـروع التوسـعي 



65 مجلة الدراسات اإليرانية

صــــراع امليليشيــات والنفـــوذ اإليرانــــي في العـــراق

فـي سـاحات النفـوذ، بحكـم عقيدتهـا الوالئيـة، ومـن ثـم، فـإن اندالع االنقسـامات بين هذه 
الميليشـيات يعنـي شـلَّ أهـم ذراع خارجـي إليـران فـي تنفيـذ مخططاتهـا التوسـعية، وهـو 
ما يفسـر مضّي إيران في اتباع تكتيكات جديدة في العراق تسـتهدف تشـكيل ميليشـيات 

جديدة بقيادات جديدة أكثر والًء وإيماًنا وتنفيًذا للمخططات اإليرانية.
تها  يتســـع نطاق االنقسام بين الميليشـــيات مع كل خطوة تخطوها لتعظيم مكانتها وقوَّ
ونفوذهـــا في الســـاحة العراقيـــة، خاصًة أن االنقســـام يدور ليس حول قضايا هامشـــية 
يمكـــن تجاوزها، وإنما حول قضايا جوهرية تتعلق بصميم عمل الميليشـــيات وقوتها على 
الساحة، كالصراع على قيادة دفة أمور الميليشيات والمواقع القيادية الحساسة بالحشد 
الشـــعبي المدعـــوم من إيران، واالنقســـام حول مناطـــق النفوذ وال ســـيما المناطق الغنية 
بالموارد والمواقع اإلستراتيجية مثل المناطق النفطية والمعابر الحدودية والُطرق الدولية 
المفصلية لجباية األموال في توقيت قلَّ فيه الدعم المالي اإليراني، وكذلك مع عدم تحلي 
إســـماعيل قآاني بصفات كثيرة توافرت في ســـليماني مثل الكاريزما والعالقات الوطيدة 
مع قيادات الميليشـــيات وشـــعبيته بيـــن عناصرها، كان يمكن أن تعالـــج هذه الصراعات 
وتحقق االنســـجام والتماســـك بين الميليشـــيات، فضاًل عن تزايد الفرقة مع الميليشيات 
التي تدين بالوالء لمرجعية النجف، وســـحب مرجعية النجف غطاءها للميليشـــيات التي 
تدين بالوالء لمرجعية قم، بإعالن أبرز ميليشـــياتها االنفصال عن الحشد الشعبي، حيث 
سحبت مرجعية النجف -أعلى سلطة دينية شيعية بالعراق- ضمنًيا الشرعيَة الدينية التي 
حظيـــت بها الميليشـــيات التي تدين بالوالء للولي الفقيه منـــذ فتوى الجهاد الكفائي التي 

منحتها إياها لمحاربة تنظيم داعش في العراق.
ومـــن المتوقـــع أن يصَل االنقســـام بين الميليشـــيات التـــي تدين بالـــوالء لوالية الفقيه 
إلى مســـتويات حادة بعد االنســـحاب العســـكري األمريكي وإنهاء المهام القتالية للقوات 
األمريكيـــة المتبقيـــة في العراق نهاية ديســـمبر 2021م، ألن أحد االحتماالت المطروحة 
بعد االنســـحاب األمريكي تعميُق االنقســـام بين الميليشـــيات إذا ما استمّر الخالف حول 
السيطرة على المناطق التي تتركها القوات األمريكية، وتقلَّصت فرص عودة الدعم المالي 
اإليرانـــي علـــى المدى القريب للميليشـــيات في ســـاحات النفوذ نتيجـــَة ضبابيِة الموقف 
اإليراني من مفاوضات فيينا بعد تولي الرئيس المتشـــدد إبراهيم رئيســـي مهام الحكومة 
فـــي إيـــران، وتبّني إيران سياَســـة التصعيد فـــي مواجهة الضغوط األمريكيـــة للعودة إلى 
االتفـــاق النـــووي كما كان قبل العام 2018م بدون أية تعديالت عليه إلدراك إيران بتراجع 

قوة الردع األمريكية واختالف أولويات السياسة الخارجية.
وعلى ما يبدو أن إيران تواجه تعقيدات غير مســـبوقة في الســـاحة العراقية تُقلل من 
ُفرص اســـتمرارية تنفيذ مشروعها التوسعي بالطريقة المرجوة إيرانًيا، وذلك ليس فقط 
باندالع االنقســـامات وقابليتها للتطور لحد االشـــتباكات المسلحة داخل أهم وأقوى ذراع 
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تنفيذي تعتمد عليه إيران في تنفيذ مشـــروعها التوســـعي، وإنما إذا ما ربطنا ذلك بثاني 
أبرز تحٍد وأخطِر تعقيٍد تواجُهه إيران في العراق المتمثل في نمو إدراك األجيال الشابة 
العراقيـــة الرافضة إليران وأذرعها ومخططاتها التوســـعية بلفظها إياها من خالل تقديم 
ضربـــة قوية ألذرعها السياســـية في االنتخابات البرلمانيـــة للعام 2021م بعدم التصويت 
ة أمام المشـــروع  ألبرز التحالفات المدعومة من إيران؛ وهو ما يكشـــف عن تحديات جمَّ
اإليراني في العراق تبرز فشل القوة الناعمة في خلق الظهير الشيعي والحواضن الشعبية 
للمشـــروع اإليرانـــي، وكذلك اندالع االنقســـامات بين الميليشـــيات بما يُبطـــئ من تنفيذ 
المشـــروع اإليراني وال ســـيما فـــي ظل تعدد مظاهِر عراٍق جديد راغـــٍب في االنتقال إلى 
مســـار الدولـــة وفق قاعدة وطنية مدنيـــة بداًل عن القاعدة المذهبيـــة الطائفية في إدارة 

العالقات الداخلية والخارجية للبالد.
من شـــأن كل هذه التطورات التي تشـــهدها الميليشيات في الساحة العراقية الحد من 
ســـطوة إيران وقوتها على صعيد المعادالت الداخلية للدول في ساحات النفوذ، وتقليص 
فرص إيران وإضعاف مشـــروعها وقابليته للتطبيق، وإتاحة مســـاحٍة يمكن استغاللها في 
تعافـــي هذه الدول وتقوية مؤسســـاتها بما يعطي األولوية الســـتقاللية قراراتها الداخلية 

والخارجية، واالنتقال من مرحلة الالدولة إلى مرحلة الدولة.
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