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املقدمة 

يعد موضوع احلشد الشعبي من املوضوعات احليوية التي فرضت نفسها بقوة عىل 
الواقع السيايس واألمني يف العراق، ولعل اإلنتصارات التي حتققت عىل أيدي النخبة 
املجاهدة من أبناء احلشد قد ألقت بظالهلا عىل املرسح السيايس العراقي، أضحى احلشد 

يمثل رادعًا سرتاتيجيًا ذا توجهات روحية ومبدئية. 

السياسية  التجاذبات  ابرز  عىل  الضوء  إللقاء  كمحاولة  البحث  هذا  يأيت  وعلية 
واألمنية التي حتمت بنهايتها ظهور احلشد الشعبي كحقيقة سرتاتيجية صاعدة وفاعلة 
يف ضبط وحتجيم التحديات الكربى اهلادفة اىل حتطيم بنيوية البالد السياسية والدينية 
والطائفي  الديني  الرصاع  متالزمة  وتنشيط  بعث  خالل  من  والثقافية،  واالقتصادية 
وبناء  األمريكان  تواجد  مع  العراق  يف  شيوعًا  اكثر  أمست  والتي  واآليديولوجي، 

اسرتاتيجياهتم اجلديدة. 

الباحثان 
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املحور االول: 

اال�سرتاتيجية االأمريكية وموقف املوؤ�س�سة الدينية ال�سيعية منها

 – الثانية)1931  العاملية  احلرب  من  األمريكية  املتحدة  الواليات  خروج  مثل 
بالرغبة  متثلت  جديدة  وسياسية  اسرتاتيجية  مرحلة  بوالدة  إيذانًا  منترصة   )1945
اجلاحمة التي اجتاحت األوساط السياسية األمريكية، برضورة ان تأخذ واشنطن بزمام 
– فرنسا( يف  الدولية، سيام إهنا أدركت مبكرًا ضعف احللفاء )بريطانيا  السياسة  قيادة 
يف  اساسًا  املتمركز  الشيوعي  االمتداد  مقدمتها  ويف  احلرب  مابعد  التحديات  مواجهة 
)القطبية  بـ  ماسمي  االسرتاتيجي  الوجود  سطح  عىل  طفا  وبذلك  السوفياتية،  القوة 
الثنائية( والنسق الثنائي القطبية )Bipolar system(، وبالرغم من ان واشنطن كانت 
قد اعتمدت يف اسرتاتيجياهتا تلك عىل آليات وأدوات دعائية )ProPaganda( اتسم 

بام سمي املحافظة عىل السلم الدويل والوقوف بوجه اخلطر األمحر السوفيايت. 

بيد أن النظرة املتفحصة هلذه االسرتاتيجية واملتمعنة ملفرداهتا وحيثياهتا جتد سعيًا 
متواصاًل وكبريًا لتحقيق هدف رئيس هو )أمركة العامل( إذا اعتقد صانع القرار السيايس 
كانت  حيث  البعيدة،  املديات  ذات  األهــداف  لتحقيق  املثىل  الوسيلة  اهنا  األمريكي 
واشنطن وقادهتا حيلمون بقيام عامل امريكي واحد تكون فيه الكرة األرضية جمرد مساحة 

يمكن الترصف هبا حسب ما خيدم املصالح األمريكية)1(.

واشنطن  أرست  –السوفياتية(  )األمريكية  املواجهة  لتطورات  ونظرًا  وعليه 

)1( صفوان قديس، السياسة املسلحة، دراسات يف الفكر السيايس املعارص، منشورات وزارة 
الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، 1974، ص89-88.
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أسس اسرتاتيجية بنيت عىل بدهيية وجود )عدو داهم( حتى لو كان ومهيًا من أجل أن 
تكون استعداداهتا بمستوى األحداث، مع مراعاة اجياد وسائل مساعدة يف ادارة هذه 
االسرتاتيجية واالزمات التي قد تقع وحتتل تلك بام يعرف باخليارات املفتوحة واملتعددة 

.)1()open options(

استخدامها  األمريكية  املفتوحة(  اخليارات  )اسرتاتيجية  سامت  أبرز  كان  وقد 
من  اخلمسينيات  مرحلة  أفرزته  ما  املضادة())(وهو  القوة  او  النوعي  )الضد  أسلوب 
القرن العرشين، إذ استطاعت اإلدارة األمريكية جتنيد الفكر القومي والفكر االسالمي 
بدايات  مع  واضحًا  ظهر  األول  فاالجتاة  السوفيايت،  االحتاد  مع  رصاعاهتا  يف  السلفي 
عام  من  آذار  ففي  مرص،  يف  السلطة  مقاليد  عبدالنارص  مجال  املرصي  الرئيس  تسنم 
ان االدارة األمريكية  اال  ان يشكل تكتاًل دوليًا اسالميًا،  1954 رغب عبدالنارص يف 
التي وقفت اىل جانبه من أجل احكام سيطرته عىل السلطة وازاحة الرئيس حممد نجيب 
كان هلا رأي آخر، اذ مل ترحب اخلارجية األمريكية هبذه اخلطوة وحبذت أن تظهره )أي 
وإشاعتها  القومية  الروح  عىل  الرتكيز  خالل  من  تقدمي  فكري  بمظهر  النارص(  عبد 
العربية، رشيطة ان جيعل من مرص حصنًا كبريًا ضد الشيوعية، هذه الرؤى  املنطقة  يف 
 )H.Byroode(األمريكية كان قد نقلها الدبلومايس األمريكي املعروف هنري بايرود
الزعيم املرصي والذي  اىل  مساعد وزير اخلارجية األمريكي لشؤون الرشق األوسط 

(1) Roland Dannreuther، The Gulf conflict: A Political and 
Strategic Analysis، New York: Palgrave Macmillan، 1992، PP 10 
-12. 
))( اسرتاتيجية سياسية وعسكرية اعتمدهتا االدارة األمريكية يف مطلع اخلمسينيات، اعتمدت 
اساس التلويح بالقوة فقط مع استخدام القوة االقليمية املضادة عن طريق دعمها باملعونات العسكرية 
واملساعدات االقتصادية، ويمكن القول أهنا بداية السرتاتيجية القوة الناعمة. عن ذلك ينظر: امحد 
نوري النعيمي، عملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية، الواليات املتحدة األمريكية انموذجًا، دار 

زهران للنرش، عامن، 011)، ص630.
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بدوره راح يتناغم معها.)1( 

أن  عىل  واشنطن  عملت  فقد  السلفي  الفكر  يف  واملتمثل  الثاين  النوعي  الضد  اما 
مع  االسالمي  للعامل  زعامتها  يف  رأت  والتي  السعودية  الدولة  يف  اساسًا  يرتكز  جتعله 
مع  التعامل  حرية  األمريكية  للحكومة  مايوفر  املقدسة  االسالمية  األماكن  وجود 
األحداث السياسية التي تنتاب املنطقة، مع حرص واشنطن عىل مراعاة توازن القوى 
بني االجتاهني من أجل ادامة روح الرصاع وجتيريه لصاحلها يف مواجهاهتا مع الشيوعية 
املنشورة هلذه االسرتاتيجية بكل وضوح  األمريكية غري  الوثائق  اشارت  العاملية، وقد 
من خالل دعمها االقتصادي والفكري للرتويج للفكر السلفي السعودي، إذ أشارت 
توجهات  لدعم  نفسه  كرس  سعود  آل  عبدالعزيز  امللك  أن  الرسية  الوثائق  إحدى 
االدارة األمريكية يف املنطقة السيام محاية املصالح الغربية يف املنطقة من مجيع التهديدات 
أيدي  آرتر  والسيد  سعود  ابن  بني  مجع  لقاء  ففي  الشيوعيـــــة،  التحديات  خصوصًا 
بتاريخ 19/  )A.EDDy( أحد كبار رجال املخابرات األمريكية يف السعودية، وذلك 
مايس عام 1951، ركز فيه امللك السعودي عىل أمهية إقامة حتالف سعودي اسالمي مع 
الواليات املتحدة والقوى الغربية ضد مجيع التحديات بام فيها املد الشيوعي، وطالب 
امللك برضورة دعم املذهب الوهايب الذي يسعى إلحكام سيطرته عىل العامل االسالمي، 
ان  اىل  واشار  للحج،  اململكة  عىل  يتقاطرون  مسلم   )100،000( من  اكثر  وأن  سيام 
املنطقة ويقيم حتالفًا  الوهايب سوف حيقق هلا مصاحلها يف  له وللمذهب  دعم واشنطن 

اسرتاتيجيًا مع معظم زعامء العامل االسالمي))(.

)1( كوبالند، لعبة األمم، ترمجة مروان خريي، مركز احلرمني لالعالم االسالمي، د.م، د. ت، 
ص181 – )18. 

(2) Depart ment of Stats، confil entail – Securty In forma-
tion، Dhahran، Saudi، Arabia، from، W.A. EDDY، to Miss Dorothy 
Thompson، 237.E.48 th st. New York، June 7، 1951.
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جامعات  دأبت  لذلك  كبري،  أمريكي  اهتامم  مثار  كانت  السعودية  الرغبة  هذه 
نيوجريس  وجامعة   )Princeton university( برنستون  كجامعة  رصينة  امريكية 
 )Library of congress( الكونكرس  ومكتبة   ))NEwjersy university(
األشكال املتعدد  الرد  اسرتاتيجية  ضمن  وتوجيهها  االسالمية  الثقافة  دراســة   عىل 
وثائق  أشــارت  وعلية  السوفيايت،  االحتــاد  مع  رصاعها  يف   )Multideterrence(
مع  الرصاع  يف  اإلسالم  وعقائد  االسالمية  الثقافة  توجيه  رضورة  اىل  رسية  أمرييكية 
لتقبل هذه األفكار وأكثر  اكثر طواعية  التي تكون  الوهابية  العقيدة  الشيوعية والسيام 
الثقافية  البنية  لتطوير  األمريكية  اخلطى  تسارعت  كام  تطبيقها)1(،  يف  وتطرفًا  صالبة 
مع  الغرض  هلذا  حلقات  شكلت  إذ  السلفية،  والسيام  االسالمية  للعقائد  واألصولية 
دراسة كافة اخلطوات الالزمة من مالية اىل ثقافية اىل مطبوعات اىل إظهار حرص امريكا 

عىل االسالم بني الشعوب االسالمية كجزء من دعاية أمريكية هادفة))(. 

والثقافة  الفكر  قادة  ملعظم  دعوات  وجهت  االسرتاتيجية  تلك  حتقيق  وألجل 
التمويل  دار  مدير  اهلاجري  أمحد  بن  حممد  الرشعي  القايض  من  كل  وهم  االسالمية، 
السعودي باإلضافة اىل احلاج أمني احلسيني والباحث يف شؤون احلركات  االسالمي 
االسالمية ووزير الرتبية والتعليم املرصي السابق حممد عيل الوبا، كام وجهت الدعوة 
املعروف  واملرجع  الكبري،  املجتهد  اىل  بغداد  يف  األمريكي  السفري  قبل  ومن  الرسمية 
الدعوة  رفض  بدوره  والذي  القادة،  فخ  وضمن  الغطاء  كاشف  حسني  حممد  الشيخ 
وأكد عدم جدية واشنطن عىل ترسيخ مبادئ الفكر االسالمي يف املجتمعات العربية)3(.

(1) Ibid.
(2) Department of stats، office of the secretary، confilential. 

security In formation،: Subject، collo quiun on Is lamic culture 
under the Joint sponsorshio of the Library of congress and Princ-
eton University، Januar y، 13، 1953. 

(3) United states Government، Colloquium On Is Lamic Cu-
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الواضح  موقفها  األرشف  النجف  يف  الدينية  املؤسسة  سجلت  ذلك  ضوء  ويف 
والراسخ من أن الغرب اليمكن أن يتعاطفوا مع اإلسالم او يروجوا ألدبياته، أضف اىل 
ذلك حرص املرجعية الدينية عىل النأي بنفسها ونفوس أتباعها من الشيعة عن الدخول 
يف معرتك الرصاعات الدولية يف تلك املرحلة التارخيية والسياسية التي اتسمت بحدة 

خالفاهتا الفكرية واآليديولوجية. 

االسالمية  الثقافة  لدراسة  والندوات  املؤمترات  تلك  أقيمت  ذلك  من  وبالرغم 
والرتويج هلا ضمن مديات احلرب الباردة بني القطبني العظيمني آنئذ، واضطلعت بتلك 
املهمة احلكومة األمريكية متمثلة بالكونكرس وجامعة برنستون، وحدوث ميزانية مالية 
كبرية إلنجاح هذه الدراسة قدرت بنحو)5) مليون دوالر أمريكي(، فضاًل عن ذلك 
خاطب الكونكرس رشكة أرامكو العاملة يف السعودية للمسامهة يف دعم الفكرة ماليًا 
وللمسامهة يف إصدار كتب اسالمية لكتاب سعوديني حتث عىل مقاومة املد الشيوعي 
ألمن  ورضوريــة  حيوية  اسرتاتيجية  ذلك  واعتبار  املتحدة  الواليات  مع  والتحالف 

املنطقة واألمن القومي األمريكي)1(.

خصوصًا،  والعراق  عمومًا  املنطقة  انتابت  التي  السياسية  األحداث  اتساع  ومع 
ملجريات  العميق  والفهم  باملبدئية  وإيران  العراق  يف  الدينية  املؤسسة  مواقف  اتسمت 
االسرتاتيجية األمريكية ومفرداهتا اجلافة اىل جعل ارسائيل القوة الكربى والفاعلة يف 
ثورة  من  املتحدة  الواليات  موقف  يف  بدقه  ومالحظته  تأشريه  مايمكن  هذا  املنطقة، 
مصدق يف إيران، إذ رأت واشنطن ان هذه الثورة يمكن أن تكون بداية النهاية للمصالح 
والعسكرية  والدعائية  ماكنتها االعالمية  أعدت  لذلك  واملنطقة،  اخلليج  األمريكية يف 
لالجهاز علــى هــذه الثـــورة رغم حتفظ املؤسسة الدينية الشيعية يف إيران عىل اآلليات 

lure، Under The Auspices of The Library of con Gress and Princ-
eton University، May 8،1953. 

(1) Ibied.
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واإلجراءات التي اختذها مصدق سيام تقريبه لعنارص احلزب الشيوعي االيراين )توده( 
وموقف رجاالت هذا احلزب من الدين والقومية)1(، إال أن زعامء الدين الشيعة رفضوا 
األسلوب الذي حتاول الواليات املتحدة ورجاالت البالط اإليراين ومن ورائهم الشاه 
اللجوء إليه للقضاء عىل مصدق وثورته وباألخص سياسة الضغط االقتصادي وجتويع 

الشعب اإليراين))(.

وطبقًا لذلك جاءت االدارة األمريكية كام توقعتها املؤسسة الدينية، إذ استخدمت 
 ،)3()propaganda of the decided( واشنطن مايسمى باسرتاتيجية دعاية الفعل
وفيه لعبت وكالة املخابرات املركزية األمريكية )CIA( دورها يف القضاء عىل مصدق 
عمليات  مدير  وتنفيذ  بإرشاف  احلكومة  عىل  لالنقالب  خطة  أعدت  وقد  وحركته، 
قبل  من  ميدانية  ــإدارة  وب  ،)4(  )K.Roosevelt( روزفلت  كريمت  األوســط  الرشق 
الكونيل شوار تزكوف )Schwarzkopf( )14(، قائد عمليات بعثة الدرك األمريكية 

العاملة يف ايران.)5(

(1) HAKIMEH Saghay –Biria، Unted States. Propagandain 
Iran:1951-1953. Submitted to the Gradu at faculty of the Louisi-
ana State University، 2009، P 84.

(2) Homa Katouzian، Musaddig، and The struggle for Power 
in Iran. London، 2009. PP. 267 -71.
بمعونة  العسكرية  اإلنقالبات  اسلوب  يستخدم  النفسية  باحلرب  يرتبط  دعائي  مصطلح   )3(
دولة أخرى او أسلوب اإلغتياالت السياسية واحلزبية لغرض التأشري عىل جممل اإلجتاهات السياسية 
واالجتامعية، أضف اىل ذلك قد يدخل ضمن هذا املصطلح الدعائي ماتقدمه بعض الدول من معونات 
املقدمة للمعونة، عن ذلك ينظر: امحد بدر، االتصال باجلامهري بني  اقتصادية جللب األنصار للدولة 

اإلعالم والتنمية، الكويت، )198، ص195.
)4( كريمت روزفلت هوحفيد الرئيس األمريكي فرانكلني روزفلت، أشهر رجال املخابرات 
األمريكية يف مرحلة اخلمسينات عمل يف مرص والعراق وإيران ومعظم اجزاء الرشق األوسط، حممد 

حسنني هيكل، بني الصحافة والسياسة، ط5، بريوت، 1984، ص195-190.
)5( حممد وصفي ابو مغيل، العالقات االيرانية – األمريكية وأثرها يف اخلليج العريب 1941 – 
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ولعل إدراك املؤسسة الدينية خطورة التحركات األمريكية يف إيران واختاذها موقف 
الرافض واملندد كان يف حمله؛ ألهنا كانت مدركه متام االدراك بأن دخول واشنطن عىل 
خط األزمة الداخلية بني مصدق والشاه، سيجعل إيران ساحة لتطبيق االسرتاتيجيات 
إيران  أضحت  إذ  متامًا،  ماحدث  وهذا  السوفيايت،  االحتاد  مع  ورصاعاهتا  األمريكية 
بأمريكا  إيران  الشاه  ميدانًا رحبًا لعمليات املخابرات األمريكية، أضف اىل ذلك ربط 
ربطًا وثيقًا، إذ كانت كل التعليامت تصدر من السفارة األمريكية يف طهران تنفذ دون 

جدال مهام كانت حتى التافهة منها)1(.

يف  الدينية  املرجعية  رؤية  جاءت  إيران،  يف  الدينية  املؤسسة  موقف  مع  وبالتناغم 
النجف متوافقة معها بأمهية إبعاد بالد املسلمني عن تأثريات السياسة األمريكية، وقد 
متثلت تلك الرؤية يف مواقف سامحة املرجع الديني األعىل السيد حمسن احلكيم إذ 
الغربية،  والقوى  الشيوعية  بني  املادي  الفكري  للتنافس  أدوات  املسلمني  اختاذ  رفض 
سيام بعد وصول حزب البعث اىل السلطة يف العراق عقب نجاح انقالب )8 / شباط 
1963( الدموي، فبالرغم من الشعارات التي رفعها قادة البعث بأهنم ضد توجهات 
بام  اىل فضحهم  أفضت  املتعاقبة  أن سياساهتم  بيد  املنطقة،  األمريكية يف  االسرتاتيجية 
الوقائع  اثبتت  إذ  األمريكية،  االدارة  تتالعب هبا  أدوات  أهنم جمرد  اليساوره شك يف 
املتآمرة  الفئة  هذه  وصول  يف  الفصل  القول  لُه  كان  األمريكي  التدخل  بأن  والشواهد 
ملركز احلكم يف العراق، ولعل قول امللك األردين حسني بن طالل خري دليل وبرهان 
عىل الدور األمريكي يف نجاح اإلنقالب، حيث أشار بقوله: )ان ما احدث يف العراق 

يوم 8/شباط 1963 كان بتأييد كبري وواضح من املخابرات املركزية األمريكية())(

1979 م، البرصة، )198، ص0-17).
(1) Hakimeh Saghay – Bira، OP cit، PP 77 – 78.

الثورة اىل الدكتاتورية، العراق منذ  ))( نقاًل عن ماريون فاروق سلوغب، بيرت سلوغت، من 
1958، ترمجة، مالك النربايس، منشورات اجلمل، 003)، ص6)1.
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ذلك  يف  األمريكية  اخلارجية  وزارة  موظفي  من  عدد  ذكر  فقد  ماتقدم  اىل  أضف 
السلطات  مع  اتصاالت  أجــروا  قد  البعثيني  من  وبعضًا  حسني  صــدام  بأن  الوقت 
األمريكية يف أواخر اخلمسينيات وأوائل الستينيات من القرن املنرصم، إذ كان االعتقاد 
السياسية  القوة  هو  البعث  بأن  آنذاك  األمريكي  السيايس  القرار  صناع  لدى  والسائد 
للمستقبل ويستحقون الدعم األمريكي ضد حكم الزعيم قاسم)1(. ولعل من يستقرئ 
هذا اجلزم لقادة الواليات املتحدة بأن البعث هو القوة السياسية للمستقبل، قد اليندهش 
ذلك  ومع  متغري،  عامل  ضمن  املمكن  فن  هي  إذ  فيها،  الجزم  السياسة  أن  )خصوصًا 
احلزب  ان هذا  لساسة واشنطن  تأكد  إذ  واقع صلب  بنيت عىل  األمريكية  الرؤية  فإن 
وقادته الحتدهم يف فعالياهتم السياسية او حتددهم ثوابت او مبادئ اوقيم مماجيعلهم اكثر 

طواعية ملتطلبات السياسية األمريكية يف املنطقة. 

أشار  إذ  حتليلنا  يف  إلية  ماذهبا  صحة  يؤكد  العلوي  حسن  األستاذ  ماذكره  ولعل 
الشارع واجلامهري ضد احلزب  البعثيني قد استخدموا أسلوبًا وضيعًا يف تأجيج  اىل أن 
البعث  حزب  اعضاء  من  عدد  اقدم  حيث  الشيوعي(،  احلزب  بذلك  )يقصد  املنافس 
عىل حرق القرآن الكريم امام انظار الناس وادعائهم بأن شيوعيني قاموا بذلك  مما أدى 

باجلامهري اىل اختاذ مواقف عدائية ضد احلزب الشيوعي وأنصاره))(.

فقد   ،1963 عام  يف  انقالهبم  انجاح  يف  للبعثيني  األمريكي  الدعم  اىل  وبالعودة 
أشار أحد أبرز قادهتم وهو عيل صالح السعيد حينام سئل يف صيف عام 1976 م عن 
صحة مانقل عنه خالل جلسات املؤمتر القومي السابع للبعث )بأهنم جاؤوا اىل احلكم 

(1) F.R.U.S، 1961 -1962، Vol xvII، Memorandum، from Depart 
– ment of states، Executive Secretary to the President›s Special 
Assistant for National Secretary، Washington، June، 20،1962،

مايون فاروق سلوغت، بيرتسلوغت، املصدر السابق، ص6)1 -7)1. 
))( حسن العلوي، مقابلة تلفزيونية مع قناة البغدادية الفضائية بتاريخ ))/014/3).
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يف العراق بقطار أمريكي، حيث أكد صحة قوله وأن الدعم األمريكي كان له الفضل 
األكرب يف امتام السيطرة عىل احلكم يف العراق()1(.

املتعلق  آليات االسرتاتيجية األمريكية السيام  البعث معظم  قادة حزب  لقد طبق 
املعلن  العداء  من  اجياد حالة  مع  إذ قسم عىل أسس عرقية وطائفية  العراقي  باملجتمع 
مع املؤسسة الدينية يف النجف األرشف، إذ اقدمت السلطات البعثية عىل تسفري معظم 
أولئك  رأس  عىل  وكان  سياسية  أدوارًا  يامرسون  أهنم  بحجة  العراق  عن  الدين  علامء 
بـ  النجف عرب ماسمي  إيران من مدينة  الثورة يف  يقود  السيد اخلميني والذي كان 
إيران عرب هتريب ارشطة  اىل  السيد  إيصال تسجيل حمارضات  الكاسيت())(أي  )ثورة 

الكاسيت. 

بيد أن االسرتاتيجية األمريكية وخياراهتا املتعددة ازدادت )برمجاتية()3(.

برؤى شديدة التطبيق يف عام 1979، لعل األحداث التي انتابت املنطقة حتمت 
انتصار  التشدد، فاحلدث االول متثل يف اعالن  اىل هذا  اجلنوح  األمريكية  اإلدارة  عىل 
الثورة االسالمية يف إيران، بقيادة السيد اخلميني واسقاط حكم الشاه، والثاين االجتياح 

الكالم  هلذا  مصداقًا  ص6)1،  السابق،  املصدر  بيرتسلوغت،  سلوغيت،  فاروق  مايون   )1(
ويف   )(000( عام  الفضائية  ظبي  ابو  قناة  مع  له  لقاء  يف  عثامن،  حممود  الكردي  السيايس  ماأكده،، 
برنامج بني زمنني، إذ اشار عثامن أنه ألتقى السعدي يف باريس وأكد األخري صحة الدعم األمريكي 

ومصداقية مقولته حيث إشار )أن الغاية تربر الوسيلة(.
))( عن ذلك ينظر: حممد حسنني هيكل، مدافع آية اهلل، قصة إيران والثورة، ط4، دار الرشوق، 

القاهرة، 1988.
)3( الربمجاتية )PRAGMA( مصطلح مشتق من اللفظ اليوناين ومعناه العمل وهو مذهب 
فلسفي يقدر ان العقل اليبلغ غايته إال إذا اوصل صاحبه نحو النجاح، فالفكره الصحيحة هي الفكرة 
الناجحة ولقد سيطر هذا االجتاه الفلسفي عىل الفكر والسلوك السيايس األمريكي الذي يبغي البحث 
مجيل  ينظر:  للمزيد  والروحية،  االنسانية  والقيم  للمبادئ  النظر  دون  والفصيل  العميل  النجاح  عن 

صليب، املعجم الفلسفي، بريوت، 1971، ص03) -04).
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السوفيايت ألفغانستان وتنصيب حكومة شيوعية موالية ملوسكو برئاسة نجيب اهلل، ويف 
يف  بعمالئها  وتستعيني  األمور  بزمام  تأخذ  أن  املتحدة  الواليات  عىل  كان  ذلك  ضوء 
املنطقة حتى يمكن ان حتتوي تداعيات الثورة يف إيران، سيام وأن معظم علامء النجف 
األرشف قد أعلنوا عن تأييدهم الكبري هلذه الثورة وقادهتا وعليه رتبت عملية وصول 
الشاه  دور  يؤدي  حتى   1979 17/متوز  يف  وذلك  العراق  يف  للسلطة  حسني  صدام 
الذي ختلت عنه واشنطن وأصبح يف حكم املعادالت السياسية عملية خارسه لإلدارة 
األمريكية، خصوصًا وأن معظم سياسات البيت األبيض ترسم عىل أسس دعائية تروج 

ملفاهيم لربالية واحرتام ارادة الشعوب)1(.

االحتاد  اوصــال  يف  دب  الذي  الضعف  ضوء  ويف  املايض  القرن  تسعينيات  ويف 
ميخائيل  الرئيس  عنها  اعلن  التي   Perostricka البناء  اعادة  عملية  رغم  السوفيايت 
الدخول  تريد  كانت  بوش  جورج  برئاسة  األمريكية  االدارة  أن  إال  غورباتشوف 
واعطته  الكويت  مع  سياسية  أزمة  بافتعال  صدام  أمرت  لذلك  اخلليج  يف  العسكري 
لغزو  األخرض  الضوء   A.Galasbi جالسبي  )أبريل  بغداد  يف  األمريكية  السفري 

الكويت))(. 

الدينية واضحًا حيال هذه االسرتاتيجية  الشيعة واملؤسسة  لقد كان موقف علامء 
أكدت  إذ  املنطقة،  يف  واشنطن  حلفاء  محاية  بحجة  املسلمني  أقاليم  الحتالل  اهلادفة 
مراجع النجف وإيران ولبنان، عىل رضورة الوقوف ضد التوجهات األمريكية الرامية 
اىل تفتيت املنطقة وإحكام سيطرهتا عىل ثرواهتا ودعم إرسائيل بشكل الحمدود يف مد 
نفوذها يف الدول االسالمية، ولعل خوف املرجعية عىل املنطقة وشعوهبا كان يف حملة، 
إذ اعرب املتحدث باسم البيت األبيض عقب انتهاء عمليات عاصفة الصحراء وحترير 

دار  باحللفاء،  الغدر  واسرتاتيجية  األمريكان  أصدقاءها،  أمريكا  تبيع  كيف  كامل،  جمدي   )1(
الكتاب العريب، القاهرة، 009)، ص91.

))( املصدر نفسه، ص)93-9.
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الكويت قائاًل )إن احلرب قد انتهت والغرب يتوجه نحو اسرتاتيجية إقامة )نظام عاملي 
جديد يف الرشق األوسط والسياسة التي ستتبع من اآلن فصاعدًا هي: استمرار احلرب 

يف املنطقة ولكن بوسائل أخرى()1(.

ويبدو أن هذا املوقف الرافض لسياسة واشنطن ومن ورائها ارسائيل يف املنطقة كان 
له تداعياته عىل الواقع العراقي، امتد لعقد من الزمن، إذ وقفت واشنطن اىل جانب نظام 
صدام حسني يف اجهاض االنتفاضة الشعبانية عام 1991 ورضب اجلموع املهامجة قرب 
بغداد بالطائرات حلامية النظام، وتثبيت حكمة يف اضطهاد االغلبية الشيعية، والتحول 
عىل  والتقنية  االقتصادية  العقوبات  صيغة  تكرس  جديدة  اسرتاتيجية  الختاذ  بعد  فيام 
)containment pair( العراق وإيران وهي ماسميت باسرتاتيجية االحتواء املزدوج
ومع كل اخلدمات التي قدمها صدام حسني إال أن األمريكان أختذوه ذريعة ألستنزاف 
األموال اخلليجية، وهذا ماعربعنه السفري األمريكية لدى قطر يف ))/1993/3 قائاًل: 

)ان نجاح سياساتنا التعتمد عىل ذكائنا وإنام عىل عناد أعدائنا())(.

وبالرغم من كل النجاحات التي حتققت لواشنطن بوجود صدام حسني عىل رأس 
بوش  جورج  األمريكي  الرئيس  اتبعها  التي  االسرتاتيجية  أن  إال  العراق،  يف  السلطة 
العراق وقرر  قانون حترير  اىل إصدار  إذ عمد  كلنتون،  بيل  اختلفت عن سلفه  االبن، 
اإلطاحة بالنظام العراقي يف بداية عام 003)، بيد أن املتأمل هلذا التغيري يف االسرتاتيجية 
األمريكية يمكن أن يؤرش مجلة معطيات طفت عىل سطح األحداث وكان هلا النصيب 
األكرب من ذلك التغيري، منها أن واشنطن سعت إلجياد موازنة لتفرد السعودية لسوق 
النفط العاملي بإدخال العراق اىل ذلك السوق وتوفري طاقة رخيصة مع مراعاة خطورة 
اعتامد الواليات املتحدة عىل امدادات النفط السعودي والتي بلغت يف عام 000) الــى 

)1( غازي السعدي، ارسائيل يف حرب اخلليج )وجهة نظر ارسائيلية(، دار اجلليل للنرش، عامن، 
1991، ص119.

))( جمدي كامل، املصدر السابق، ص)93-9.
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اكثر من 64% بحسب تقارير )املجموعة القومية لسياسة تطوير الطاقة( 

)National Energy policy Development Group( )NPD( األمريكية)1( 

باإلضافة اىل رسوخ الرغبة األمريكية اجلاحمة يف اجياد بؤر للتوتر تكون معاجلاهتا 
عن طريق اختاذ اجراءات عابرة للحدود، السيام بعد التخيل عن اسرتاتيجية الرد الشامل 
.)(( Proxywars وتعويضها باسرتاتيجية احلرب بالوكالة Massive Rwetali ation

لتفعيلها،  الكفيلة  السبل  توفري  دون  االسرتاتيجية  هلذه  التنقل  اليتم  وبالتأكيد 
القومية  ملفاهيم  متجاوزة  تكون  متطرفة  ارهابية  مجاعات  إجياد  طريق  عن  تم  ما  وهو 
تبنته  الذي  قانون مكافحة اإلرهاب  الدول، وهذا مارشح عنه اصدار  وعابرة لسيادة 
الواليات  الوطنيةيف  قانون  باسم  األمريكي  الكونكرس  من  اصداره  بعد  واشنطن، 
املتحدةاألمريكية وسمي بـ )US patrot Act( الذي يعني جتمع قوى امريكا وتعزيزها 

لصد االرهاب)3(. 

املتحدة،  للواليات  هتديدًا  األقسى  اإلرهاب  بأنه  االسالمي  الفكر  لرؤية  ونظرًا 
والسيام أن معظم كتاب امريكا دائاًم مايثريون ان هناك تيارات اسالمية المتيز بني الدين 
والسياسة ويدخلون تعاليم الدين ضمن ممارساهتم السياسية مما يشوه الدين والسياسة 

بحسب قول اولئك الكتاب)4(.

وعليه ويف ضوء ذلك فقد اتشح قانون مكافحة االرهاب برداء فكري آيديولوجي 
القاعدة  بقتال  أمرين  اهلل  )إن  بقوله:  ذلك  عن  عرب  إذ  بوش،  األمريكي  الرئيس  رفعه 

(1) Naif Bin Hethlain Saudi Arabia and the US Since 1962: 
Allies in conflict، London، 2013، PP،331-31.
))( أ. ادلفي، التقنية اجلديدة وسياسة األمن الغريب، ترمجة مديرية التطوير القتايل، وزارة الدفاع 

)كتب حمدودة التداول(، بغداد، 1999، ص13-9. 
(3) Naif Bin Hethlain، OP، cit، P.312. 
(4) Ibid، PP.312-14. 
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اخلري  بني  )إنتاج رصاع  قوله:  ففعلت()1(،كذلك  نظام صدام  وإزالة  وطالبان وحماربة 
والرش، وامريكا سوف تسمي الرش باسمه())(.

يف ضوء هذه التحديات الفكرية واألمنية، أيقيت املؤسسة الدينية مديات اخلطورة 
برز دورها من خالل  لذلك  القانون األمريكي لإلسالم وشعوبه،  التي يضمرها هذا 
املنطقة مع االبتعاد  الغرب يف  التنبه ملشاريع  إذ أكدت فيها رضورة  املرحلة،  خطابات 
عن كل مامن شأنه أن يثري اخلالف بني الشعوب االسالمية؛ ألن أي خالف يقع سيكون 

مدعاة للتحرك األمريكي لتنفيذ خططها وسياساهتا املرسومة مسبقًا. 

وهذا ما تم بالفعل من خالل إجياد قوى اكثر تطرفًا مثل داعش والنرصة وغريها 
بمعاونة من حلفائها يف املنطقة. 

دار مكتبة  الباردة،  بعد احلرب  األمريكية،  السياسة اخلارجية  القيادة يف  )1( يارسعبداحلسني، 
عدنان، بغداد، 015)، ص)36.

))( املصدر نفسه، ص363.
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املحور الثاين:

املرجعية الدينية والتحديات الغربية )احل�سد ال�سعبي اأمنوذجًا( مثلث 
االأحداث االأمنية التي �سربت العراق واملنطقة يف حزيران عام 2014 

واملتمثلة بظهور داع�س كقوة ا�سرتاتيجية وكمراآة عاك�سة حلقيقة 
املخططات الغربية. 

نحدد  عدة  تساؤالت  إثارة  لنا  يمكن  املوضوع  هذا  حيثيات  يف  اخلوض  وقبل 
ضمنها خطورة املوضوع وتداعياته، منها اىل متى يمكن القول أن داعش مثل رضورة 
اسرتاتيجية أمريكية يف املنطقة والعامل ؟ وهل كان رد الفعل الديني والشعبي يف العراق 

بمستوى هذه الرضورة االسرتاتيجية ؟ 

وقبل اإلجابة عن هذه األسئلة البد لنا ان تفرج عىل الذاكرة التأرخيية ونتصفح ما 
حفظته لنا من ممارسات امريكية سابقة، فبعد االجتياح السوفيايت ألفغانستان يف كانون 
السوفيات  الستدراج  مؤاتية  الفرصة  أن  األمريكية  االدارة  رأت   ،1979 عام  األول 
نحو حرب طويلة األمد ورد الدين الذي بذمتها نحو موسكو يف حرب فيتنام، لذلك 
اعتمدت واشنطن عىل اسرتاتيجية حرب االستنزاف )War of Attirition( من خالل 
بمعاونه دول  اجياد ودعم قوى حملية متارس حرب عصابات مكلفة ضد موسكو)1(، 
تنظيم  وتأليف  إجياد  عنه  ماتتخصص  وهو  األمريكية  السياسة  تلك  يف  تدور  أقليمية 
معاون  حتالف  توليف  مع  وخليجي  سعودي  مايل  ودعم  واشنطن  من  برسم  القاعدة 
من مرص وباكستان للدعم اللوجستي، وقد برز اول دعم أمريكي للقاعدة من خالل 

(1) Naif Bin Hethlain، Op.cit، P. 148
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املذكرة التي رفعها برجنسكيBrzezinski  مستشار األمن القومي األمريكي للرئيس 
زيادة  بأمهية  توصيات  املتضمنه  االول  كانون   /(6 يف   )G. carter( كارتر  جيمي 
املساعدات األمريكية للتنظيم مع رضورة أن ترغب باكستان بأمهية املساعدة مع مراعاة 

ان تعمل ذلك بتنسيق كامل مع الدول االسالمية والعربية)1(.

عىل  بالعمل  االسالمية  للدول  االحياء  أمهية  عىل  املذكرة  ركزت  ملاتقدم  بإضافة 
اطالق محلة دعائية واعالمية واسعة للتعريف بالتنظيم عىل أنه يمثل قاعدة للجهاد ضد 

األحلاد الشيوعي))(. 

وبالتناغم مع املوقف األمريكي أخذت السعودية وبالتنسيق مع وكالة املخابرات 
املركزية األمريكية )CIA( جتمع األموال لتدعم التنظيم ووضعت خطة أمريكية تعتمد 
عىل املال السعودي بتكليف مرص برشاء سالح سوفيايت وهتريبه اىل باكستان بالتعاون 
مع )CIA( حتى يصل اىل القاعدة دون إثارة السوفيات ،والجياد خرق معنوي باالحياء 
بإرسال هذه األسلحة، فضاًل عن فتح  اىل وجود عنارص سوفيتية داخل اجليش تقوم 

باب اهلجرة اىل أفغانستان عن طريق احلدود الباكستانية للجهاد والقتال)3(.

ولعل النظرة املتفحصة هلذه االسرتاتيجية جتدها مشاهبة اىل حد كبري لالسرتاتيجية 
األمريكية حيال داعش وإن اختلفت يف بعض اآلليات املستخدمة، فالدول التي تدعم 
القاعدة سابقًا هي ذاهتا الداعمة لداعش مع توافر األموال اخلليجية والرغبة األمريكية 
الستدراج روسيا وإيران، السيام أن موسكو عكفت منذ سنني عىل انضاج اسرتاتيجية 
التنمية  وزارة  ففي عام 007) نرشت  العامل،  قيادة  ماهية دورها يف  فيها  روسية حتدد 
الروسية بالتعاون مع وزارة اخلارجية االسرتاتيجية الروسية حتى عام 0)0) واملتمركزة 

(1) NSA، Memorandum from Brzezinski to cartere، Reflec-
tions on sovit Intervention in Afghanistan، 26 Deceimber 1979.

(2) Ibid.
(3) Naif Bin Hethain، OP،cit PP.160 – 63.
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أصاًل عىل رضورة عودة روسيا كدولة وقوة قيادية يف االقتصاد العاملي، أضف اىل ذلك 
تركيز زعامتها يف جمال التحديث يف العامل، وانطالقًا من تلك الرؤية الروسية املستقبلية 
وخطورهتا، أكدت وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة كوندليزا رايس عام 007) )أن 
اىل  الطاقة والرامية  لنا وللعامل مل يكمن يف سياستها يف جمال  الرئييس  الرويس  التحدي 
السيطرة الكاملة عىل هذا اجلانب()1(، ويبدو أن نظرة رايس كانت منطقية اىل حٍد كبري 
خصوصًا وأن موسكو تكتسب امهيتها كمصدر رئيس للنفط والغاز اىل حلفاء واشنطن 

يف اوربا الغربية إذ تغطي روسيا مانسبته 50% من احتياجات الغاز األوربية))(.

وعليه كان عىل واشنطن اجياد بؤر للتوتر قريبة من مصالح روسيا االسرتاتيجية 
أماًل يف اشغاهلا عن خططها املستقبلية وهذا ما تم عن طريق اجياد داعش كقوة مشاهبة 
للقاعدة يف العراق وسوريا، يتمحور يف ثالثة ابعاد رئيسية هي قوة ارهابية عابرة للحدود 

الوطنية، وشبه دولة، وآيديولوجية سياسية ذات اصول دينية متطرفة)3(.

ويف ضوء االسرتاتيجية األمريكية املصادفة اىل اجياد مناطق توتر تشغل دول املنطقة 
والذي  الغربية،  واملنطقة  املوصل  يف  العراق  ملناطق  الداعيش  االجتياح  جاء  والعامل 
للوجود  هتديد  بأنه  العليا  باملرجعية  واملتمثلة  النجف  يف  الدينية  املؤسسة  فيه  وجدت 
ولكيان الدولة العراقية، ففي يوم 10/حزيران 014) وصلت املجاميع االرهابية عىل 
املرجعية  أصدرت  ايام  ثالثة  وبعد  اآلمنني،)4(  السكان  هتدد  وأخذت  بغداد  مشارف 
فتواها الرشعية برضورة محل السالح وجهاد هذه الفرق املارقة يف خطبة اجلمعة بتاريخ 
منرب  عىل  من  الكربالئي  عبداملهدي  الشيخ  سامحة  ألقاها  والتي   (014 13/حزيران 

)1( يارس عبداحلسني، منطقة الفراغ يف العالقات الدولية، الرهان األمريكي – الرويس يف عامل 
متغري، اصدارات مركز بالدي للدراسات االسرتاتيجية، بغداد، 016)، ص151 -)15.

))( املصدر نفسه.
)3( املصدر نفسه، ص9)1.

)4( جريدة الصباح اجلديد 11/حزيران 014).
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اجلمعة يف العتبة احلسينية املطهرة، إذ اشار ان سامحة املرجع االعىل السيد عيل السيستاين 
اعلن فتواه باجلهاد الكفائي ملحاربة داعش ومن يقف وراءها)1(.

وانسجامًا مع الفتوى اجلهادية يمكن للمنصف أن جيد حقيقة تارخيية راسخة هي 
ان نظرة املرجعية كانت حريصة أن تويل رعايتها جلميع العراقيني دون استثناء لقومية او 

طائفة او دين وهلذا جاءت فتواها عىل شكل دعوة للكل))(.

يف حني حاول بعض السياسيني والسيام الكرد حتقيق مكاسبهم ومصاحلهم عن 
طريق استغالل األزمة األمنية، وهذا ماعرب عنه رئيس األقليم مسعود البارزاين بقوله: 
اىل  مابعد 6/10( وهو يشري هنا  ماقبل 6/10 سيختلف كثريًا عن عراق  )ان عراق 

رضورة تقسيم البالد وتوسيع رقعته اجلغرافية من خالل التهديد الداعيش)3(. 

هذا املوقف الكردي كان قد تناغم مع مواقف القوى األخرى والسيام من سياسيي 
املنطقة الغربية وبعض زعاماهتا الذين أخذوا ينشدون إقامة أقليمهم اخلاص بدعم من 

الدول اإلقليمية والسيام العربية منها)4(.

الوسط  العراق يف  أبناء  اجتهد  التحديات  املرجعية ومواقفها حيال  لرؤى  وطبقًا 
واجلنوب لتلبية نداء ودعوة املؤسسة الدينية وهو مانضج عنه تشكيل فصائل جهادية 
شعبية ملجاهبة التحديات، وعليه رأت فصائل احلشد الشعبي النور والتي مثلت رادعًا 
ضد  العسكرية  املعادلة  تقلب  الفصائل  هذه  وبدأت  املرجعية،  أمرة  حتت  اسرتاتيجيًا 
الثقة  انتصارات رسيعة كانت غاية يف األمهية كوهنا أرجعت  داعش من خالل حتقيق 
العراق  الغربية يف  املخططات  إفشال مجيع  بقدرهتم عىل  املجاهدين  نفوس  الكاملة يف 

الفضائية،  االنوار  قناة  بتاريخ 13/حزيران 014)،  الفضائية، خطبة اجلمعة  قناة كربالء   )1(
بتاريخ 13/حزيران /014).

))( جريدة البيئة، بتاريخ 16/حزيران 014).
)3( جريدة الصباح اجلديد، بتاريخ 14/حزيران / 014).

)4( املصدر نفسه.
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واملنطقة)1(.

وإذا ماأردنا أن نضع تقيياًم للحشد الشعبي يف امليزان االسرتاتيجي، فيمكن القول 
ان احلشد أصبح يمثل رقاًم صعبًا يف املواجهات مع قوى التطرف السيام بعد العمليات 
التي خاضها وحقق فيها انتصارات كبرية بحسب املراقبني األمريكان، ويشيد األستاذ 
هادي العامري رئيس منظمة بدر وأحد أبرز قادة احلشد أن االنتصارات التي حتققت 
من  الفتوى  اصدار  رسعة  مها  مهمني  عاملني  لتوفر  متوقعة  كنتيجة  جاءت  للحشد 

املرجعية مع رسعة استجابة الشعب هلذه الفتوى))(.

وتناغاًم مع ماتقدم يمكن االشارة اىل أن االنتصارات التي حتققت يف دياىل وصالح 
الدين وخصوصًا يف بيجي وحترير آمريل وتطويق األنبار واملوصل، جعل قوات احلشد 
األمريكية يف  السياسة  أحرج  الفعل، وهو  اىل صناعة  الفعل  رد  اسرتاتيجية  تنتقل من 
بإلقاء  األمريكية  الطائرات  قامت  إذ  داعــش،  قتال  يف  جديتها  عدم  وأظهر  العراق 
املساعدات العسكرية العاجلة اىل فلول داعش أماًل يف اجياد نوع من املعادلة العسكرية 

مع احلشد)3(.

أضف اىل ذلك فقد تناقص عدد الطلعات اجلوية األمريكية عىل داعش ليصل اىل 
اقل من 10 طلعات جوية يف اليوم الواحد دون حتقيق اهدافها القتالية)4(.

ويف ضوء ذلك جلأت اجلهات األمريكية اىل اعواهنا يف العراق الطالق محلة دعائية 
واعالمية لتشوية صورة احلشد واحلط من قوته وشأنه من خالل افتعال اعامل ختريبية 

)1( خطبة املرجعية الدينية العليا يف يوم اجلمعة املوافق 11/متوز /014).
))( قناة الغدير الفضائية بتاريخ ))/متوز 014).
)3( قناة العهد الفضائية بتاريخ 8)/آذار 015).

)4( املصدر نفسه، مل تكن واشنطن جادة يف حرهبا عىل داعش مقارنة مع عدد طلعاهتا اجلوية 
 (000 من  اكثر  اىل  اليومية  اجلوية  الطلعات  عدد  بلغ  إذ   ،1991 عام  معه  حرهبا  أبان  العراق  عىل 

طلعة،غازي السعدي، املصدر السابق.



(3 احل�سد ال�سعبي من �سمو الفكرة اىل حرفية التطبيق

مع رسقة بعض احلاجيات املنزلية وإلصاقها بقوات احلشد)1(، من أجل ابعاد مقاتليه عن 
ساحة العمليات وتوفري الوقت لداعش من أجل اعادة تنظيم قطعاته. 

ان هذه  العراقي، السيام  الشارع  لدى  قبوالً  لتلقى  تكن  مل  احلملة  أن هذه  ويبدو 
األساليب مل تكن ببعيدة عن ذاكرته، حيث استخدم حزب البعث وقادته هذه احلملة 
أبان االنتفاضة الشعبانية عام 1991 حينام تم توجيه جهاز املخابرات العراقي بحرق 
املخازن الغذائية واملستشفيات واملنشآت احليوية واطالق محلة دعائية بأنَّ هذه االعامل 

قامت هبا فصائل املقاومة يف وقتها. 

العراقي كان يف مستوى  الدينية والشعب  املؤسسة  ان  القول  لنا من  وأخريًا البد 
احلدث الذي انتاب البالد وهدد هويته ووجوده، وعليه فقد استطاعت املرجعية الدينية 
عىل  املتحقق  الواقع  بقبول  األمريكية  الدوائر  وارغام  الدفاعية  اسرتاتيجيتها  افراغ 

األرض واعتبار املبادرة ترتكز هبذه املؤسسة الراعية لكل أبناء العراق.

)1( قناة الرشقية الفضائية بتاريخ )/نيسان 015).
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التو�سيات 

مثل موضوع احلشد الشعبي والبحث يف مفرداته أمهية قصوى، كونه أوضح فيه 
حيوية املجتمع العراقي يف تفاعالته مع حركة املؤسسة الدينية ودورها األبوي جلميع 
فئات الشعب العراقي، لذلك كان احلشد القوة احلقيقية الرادعة للتوجهات األقليمية 

واألمريكية املعادية، لذا أخذت تلك اجلهات تسعى الفشال فعالية هذا احلشد. 

أمهية  ويعطيه  احلشد  دور  مايرصن  فيها  نجد  عدة  توصيات  طرح  يمكن  وعليه 
اسرتاتيجية كربى مستقباًل وهي مايأيت:- 

السيايس  اجلانب  ادارة  تأليف وإنشاء هيئة سياسية كربى تكون مسؤولة عن   .1
للحشد تكون مؤلفة من مراجع النجف األرشف الكبار او من ينوب عنهم، من أجل 

ضبط االيقاع السيايس وتوحيد اخلطاب الديني واملعنوي للحشد. 

). رضورة تشكيل هيئة أركان مشرتكة تضم مجيع فصائل احلشد الشعبي من أجل 
تنسيق وادارة العمليات العسكرية. 

3. ختصيص موازنه مالية كبرية للحشد تدرج ضمن ميزانية الوقف الشيعي من 
أجل تأمني اجلانب املايل لقواته. 

4. انشاء مؤسسات علمية وتعليمية لتأهيل قوات احلشد من خالل اقامة الدورات 
العسكرية واالستعانة باخلرباء، مع أمهية ادخال ضباط احلشد بدورات علمية يف دراسة 

األركان والعلوم العسكرية واالسرتاتيجية. 

القيام  له  يتسنى  حتى  ثقيلة  اسرتاتيجية  بأسلحة  احلشد  قوات  دعم  رضورة   .5
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بواجباته اجلهادية بأقرص األوقات وأقل اخلسائر. 

6. التأكيد عىل ابعاد احلشد الشعبي عن رصاع املزايدات السياسية وجتنيبه الدخول 
يف أروقة احلكومة مع احلرص أن يكون ارتباطه الرسمي بشخص رئيس الوزراء حرصًا 

كونه القائد العام للقوات املسلحة. 

7. التفكري اجلدي برضورة استيعاب أفراد احلشد الشعبي ضمن مؤسسات الدولة 
ملرحلة مابعد داعش، حتى يكونوا عىل مقربة من املستجدات السياسية واألمنية وأكثر 

استعدادًا لتلبية الدعوات اجلهادية عند الرضورة. 


