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مقدمه

ظهور پدیده ی تروریسم تکفیری در منطقه ی غرب آسیا سبب شد، بخش های 

قابل توجهی از غرب کشور عراق تحت سیطره ی »داعش« دربیاید. در چنین شرایطی، 

ناکارآمدی ارتش عراق در مبارزه با تروریسم )۱( و نیز تصمیم هیئت وزیران در دوره  

صدارت نوری المالکی مبنی بر تشکیل یک نیروی مردمی برای دفاع از تمامیت ارضی 

عراق و بیرون راندن تروریست ها از این کشور )۲(  و در نهایت صدور فتوای جهاد 

کفایی از سوی مرجعیت عالی عراق جهت حضور اقشار مختلف مردم در مجاهدت ضد 

داعش )۳(  پایه الحشدالشعبی را بنا نهاد.

الحشدالشعبی توانست در مراحل مختلف در مبارزه با تروریسم نقش مهمی ایفا کند 

و بسیاری از مناطقی که تحت تسلط داعش بود، از جمله آمرلی، جرف الصخر، دیالی، 

فلوجه، موصل و تلعفر را آزاد نماید .)۴( از این منظر می توان به این نیروی مردمی به عنوان 

یک الگوی موفق در عرصه ی ملی عراق نگاه کرد. امری که مقام معظم رهبری در دیدار 

با نخست وزیر عراق در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ به آن اشاره داشتند و تاکید کردند:»ظرفیت 

بزرگ نیروهای داوطلب مردمی، برای آینده و پیشرفت عراق در عرصه های مختلف 

بسیار کارآمد و تاثیرگذار خواهد بود.«)5(  اما با تصویب قانون »هیئه الحشدالشعبی« در 

پارلمان عراق، ضمن اینکه الحشدالشعبی در کنار دیگر نیروهای مسلح عراقی به رسمیت 

شناخته شده است)بند دو ماده ۱(، منتسبین این سازمان از همه ی چارچوب های حزبی، 

سیاسی و اجتماعی منفک، و نیز از انجام عمل سیاسی منع شده اند)بنده دو ماده 5(.)6(  با 

تصویب چنین قانونی به نظر می رسد که دولت عراق خود را از ظرفیت نیروی بسیج مردمی 
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محروم ساخته است. به همین جهت نوشتار حاضر عهده دار تبیین ظرفیت هایی است که 

الحشدالشعبی می توانست در صحنه ی عراق ایفا کند و از عرصه ی امنیتی فراتر برود و به 

توسعه ی همه جانبه ی این کشور کمک کند.

ظرفیت های الحشدالشعبی در عراق

که  شود  اشاره  است  الزم  الحشدالشعبی  فعالیت  های  زمینه  به  پرداختن  از  پیش 

گسترش فعالیت های بسیج مردمی عراق آن گونه که بسیاری از نویسندگان به آن اشاره 

کرده اند )7( به معنای معارضه با قدرت سیاسی دولت قانونی این کشور و نیز موازی 

کاری با نهادهای ذیربط نیست، بلکه الحشدالشعبی قادر است با حفظ ویژگی مردم محوری 

و استفاده از ظرفیت جوانان عراقی ذیل برنامه ی نهادهای عالی عراق به فعالیت بپردازد.

الف( وحدت ملی

با توجه به اینکه الحشدالشعبی با محوریت نیروهای مردمی و فارغ از قومیت و 

مذهب شکل گرفته  است و به گفته ی ابومهدی المهندس نایب رئیس هیئت الحشدالشعبی، 

حدود یک چهارم تا یک سوم اعضای حشد از غیر شیعه و از قومیت های دیگر از جمله 

مسیحی ها، ایزدی ها و عشائر و غیره هستند)۸(  و نیز تاکید آیت اهلل سیستانی مرجعیت 

عالی عراق، مبنی بر حقوق یکسان همه ی مردم عراق با قومیت ها و مذاهب)۹( ، می توان 

الگوی الحشدالشعبی را به عنوان یک نمونه موفق از اتحاد ملی مردم عراق در مساله مبارزه 
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با تروریسم تلقی کرد و آن را به دیگر مسائل و مشکالت عراق تسری داد، همچنان که 

آمار و اطالعات نیز از محبوبیت نیروهای محلی و مردمی به صورت کلی در عراق حکایت 

دارد)شکل یک)۱۰ ( و می توان از این سرمایه برای گسترش وحدت ملی در دیگر حوزه 

ها استفاده کرد.

شکل۱: ستون سمت چپ نشان دهنده اعتماد 5۴ درصدی مردم عراق به نیروهای 

محلی است که نسبت به سال های قبل افزایش یافته است.
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ب( سازندگی

پس از هجوم داعش به مناطق مختلف عراق و درگیری های به وجود آمده بین 

نیروهای امنیتی و تروریست ها، مناطق زیادی از این کشور نیازمند بازسازی هستند. به 

عنوان نمونه، میزان ساختمان هایی که فقط در شهر موصل تخریب شده یا آسیب جدی 

دیده اند ۹۹۲5 عدد احصا شده است)شکل ۲)۱۱( (. الحشدالشعبی با عقبه ای که در زمینه 

ی سازندگی به خصوص در سازمان بدر)منظمه بدر؛ سیاده، اعمار، عداله( دارد و با توجه 

به اینکه رئیس آن هادی العامری مدتی وزیر راه و ترابری عراق بود )۱۲(، قادر است این 

مناطق را ترمیم و بازسازی نماید. طبیعتا وجود نیروی آماده به کار و بومی می تواند از 

میزان بیکاری در عراق که بالغ بر ۱6 درصد)۱۳(  برآورد شده است، بکاهد. استفاده از 

نیروی مردمی اهل سنت برای سازندگی ذیل مدیریت کالن الحشدالشعبی، از حساسیت 

های موجود در جامعه ی عراق نسبت به افزایش قدرت شیعه یا اتهام فرقه گرایی یا عملکرد 

جانبدارانه خواهد کاست. استفاده از الگوی موفق ایران تحت عنوان جهاد سازندگی، عراق 

را در انجام بهتر سازندگی با محوریت مردم کمک خواهد کرد.



حشد الشعبی و نیازهای عراق؛ ارائه الگویی از مشارکت مردمی

۱۰

شکل۲: شکل باال نشان دهنده تعداد انواع بناهای موصل است که پس از نه ماه 

درگیری تخریب شده اند.

ج( مبارزه با فساد

فساد اداری و مالی مقوله ایست که اقشار مختلف مردم عراق از آن رنج می برند به 

نحوی که وزارت مالیه و اداره ی اقتصادی دولت عراق از مواردی چون فساد های فردی 

و اجتماعی و سیستمی در زمینه های رشوه، قاچاق کاال، افشا اسرار معامالت و قراردادها، 

غش در گمرک و غیره نام برده است )۱۴(. فساد در زمینه های سیاسی، فرهنگی و غیره 



اندیشکده راهبردی تبیین

۱۱

نیز از این موضوع مستثنی نیستند. مسئله ی فساد در عراق سبب ایجاد تنش هایی در اقشار 

شیعه و سنی علیه حکومت شده است، که از جمله ی آن می توان به اعتراض طرفداران 

مقتدی صدر به فساد موجود در حاکمیت عراق اشاره کرد که موجب ایجاد بحران در 

عراق شد)۱5(. از سوی دیگر باید به حساسیت آیت اهلل سیستانی مبنی بر مبارزه با فساد و 

نیز تاکیداتی که بر شاخصه ی ضدیت با فساد برای انتخاب کاندیدای اصلح در انتخابات 

سال ۲۰۱۴ داشتند اشاره داشت. به این ترتیب نمایندگی خواسته ی مردم در نسبت با فساد 

رایج در حکومت می تواند از نقش هایی باشد که الحشدالشعبی با ساختار منسجم خود آن 

را نمایندگی کند. این نمایندگی از طرق مختلفی قابل اعمال خواهد بود؛ اوال ایجاد جریان 

رسانه ای ضدیت با فساد و مطرح کردن آن به عنوان یک خواست عمومی، ثانیا ایجاد 

مجموعه های مردم نهاد با محوریت ضدیت با فساد و ثالثا استفاده از ظرفیت افرادی از 

الحشدالشعبی که در سطوح باالی حاکمیت دارای مسئولیت هستند برای اثرگذاری بر ایجاد 

رویکرد ضد فساد در مسئولین عراقی. طبیعی است که چنین اراده ای در حشد الشعبی، 

نیازمند مبرا بودن خود از هرگونه فساد مالی خواهد بود.

د( آوارگان

پس از شروع درگیری ها در عراق در سال ۲۰۱۴، بیش از ۳ ملیون نفر به علت 

جنگ از مناطق مختلف این کشور جا به جا شده اند.)۱6(  در سال ۲۰۱7 بالغ بر ۱۱هزار 

نفر از شهروندان عراقی به دلیل جنگ به کام مرگ رفته اند)۱7( )شکل ۳(. خانواده های 

این قشر از مردم عراق به شدت آسیب پذیر شده اند چرا که  سرپرست یا خانه خود را از 
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دست داده اند. از سویی رسیدگی به آوارگان، بی خانمان ها و خانواده های بی سرپرست از 

مواردی هستند که مورد اهتمام آیت اهلل سیستانی فارغ از مذهب و قومیت افراد بوده است 

.)۱۸( بنابراین الحشدالشعبی ضمن خدمت رسانی به این افراد قادر خواهد بود در ارائه ی 

وحدت ملی و مواجهه با اهل سنت و نیز تصحیح تصویری که برخی رسانه ها در رابطه با 

تروریستی بودن و طائفه گرایی این نیرو ارائه می دهند، گام های مثبتی بردارد.

شکل ۳: تعداد شهروندانی که در جنگ عراق از سال ۲۰۰۳ تا آگوست ۲۰۱7 کشته 

شده اند.
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ه( بهداشت و سالمت

پایین بودن سطح بهداشت و درمان در کشور عراق امر مشهودی است که وضوح 

آن بر کسی پوشیده نیست. به جهت افزایش سطح بهداشت عمومی، نیاز به یک حرکت 

عمومی مردمی مشاهده می شود، امری که آیت اهلل سیستانی از طرحی شبیه آن )اطبا بال 

حدود: پزشکان بدون مرز( حمایت کردند .)۱۹( بنابراین یکی از عرصه هایی که قابل 

به مردم  بهداشتی  الحشدالشعبی است، حضور در عرصه ی خدمات  برای  سرمایه گذای 

مستضعف عراق است.

و( آموزش

نیز روش های سنتی  با توجه به پایین بودن سطح سواد در عموم مردم عراق و 

با کمیته ی مشترک  آموزش در این کشور، وزیر آموزش و پرورش عراق در دیدار 

الگوگیری از جمهوری اسالمی در زمینه های مشارکت های  به مسئله  ایران،  آموزشی 

مردمی در امر آموزش اشاره کرد.)۲۰(  از جمله ی این الگوها طرح خیرین مدرسه ساز 

و نهضت سواد آموزی است که در دیدار مذکور مورد بحث قرار گرفت. با وجود چنین 

شرایطی و آماده بودن زمینه های فعالیت مردمی، الحشدالشعبی با توجه به ساختار نسبتا 

منسجمی که ایجاد کرده است قادر خواهد بود در این زمینه فعالیت هایی را آغاز نماید و 

به دولت عراق در این راستا مساعدت کند.
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ی( خدمت رسانی به زائران

مسئله ی خدمت رسانی به زائران عتبات عالیات، از قبیل تامین امنیت مشاهد مشرفه، 

نظافت مسیرها و اطراف حرم ائمه ، اسکان زائران و نیز ایجاد زیرساخت برای ساماندهی 

مناسبت هایی که مکان  اربعین حسینی، عاشورای حسینی و  مثل  ایام خاص  زائران در 

های مقدس عراق پر ازدحام می شوند، از موضوعاتی است که دولت از پس آن به خوبی 

برنیامده است، لذا حضور در این عرصه نیز از مواردی است که می توان به الحشدالشعبی 

پیشنهاد حضور در آن را داد.



اندیشکده راهبردی تبیین

۱5

نتیجه و جمع بندی

مختلف  امور  در  آنان  مشارکت  و  مردمی  نیروی  بر  گذاری  سرمایه  موضوع 

کشورداری در فصل جدیدی که پس از کم رنگ شدن حضور داعش در عراق گشوده 

شده، امری است که برای توسعه ی این کشور ضروری است. نگارش حاضر بر این مسئله 

اذعان دارد که پیشنهاداتی که برای حضور الحشدالشعبی در عرصه های مختلف ذکر شد، 

شدیدا تابع شرایط میدانی، اجتماعی و سیاسی کشور عراق خواهد بود. در نتیجه ممکن است 

برخی از آنها قابل اجرا در این کشور نباشد و یا نیازمند مقدماتی برای اجرا باشد. اما آنچه 

هدف این نوشتار است، احصای برخی از عرصه هایی است که برای حضور الحشدالشعبی به 

عنوان یک الگوی موفق در عرصه ی مشارکت مردمی در عراق قابل طرح است. هیچ یک 

از مواردی که مطرح شد نباید به ماموریت خاص الحشدالشعبی یعنی برقراری امنیت صدمه 

بزند.
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http://www.almayadeen.net/programs/episode/16762/
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