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﮲
الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى-د﮵�﮲�﮵�د س﮴�ا�﮲ل﮵ىصورة مں

 مساءلة ﮶س﮳��ت السلطة المر�﮲ة والم﮴�ك﮵�ّ﮲�ة ال﮴�﮵ى �﮴﮴�وض
﮲

 ﮲حالل ال﮲�هح� اله﮵�لك﮵ى﮵�مكں
﮲

الدولة العرا﮴�﮵�ة ﮲�﮴�ط مں

االٔح﮲راب الس﮵�اس﮵�ة الر�﮵ٔ�سة اال﮲ٔحرى ﮲�﮵ىلٕالصالح، ح﮵�ث �﮶﮴سمل هذه ال﮶س﮳��ت ﮴�ّوات الح﮶سد ال﮶سع﮳�﮵ى و﮳حم﮵�ع

العراق.

 ال﮴�ّواتمع صعود الدولة إالسالم﮵�ة المعل﮲�ة ذا�﮵﮴�ًا واس﮴�﮵�ال�ٔها
﮲

 �﮶لث أرا﮲ص﮵ى العراق مں
﮲

على ما ﮵�﮴�رب مں

ال﮳حمع﮲�﮵ىالمالك﮵ى�﮲وريالسا﮳�قالوزراءر�﮵ٔ�سرد�﮴م﮶�ّل،2014عام﮲�﮵ىالم﮲�هارةالعرا﮴�﮵�ةالمسّلحة
﮲

﮳�﮵�ں

ا ل﮴�﮶سك﮵�ل ﮴�ّوات الح﮶سد ال﮶سع﮳�﮵ى. �﮲مت هذه المؤسسة ال﮳حد﮵�دة، ال﮴�﮵ىال﮳حماعات ﮶س﮳�ه العسكر﮵�ة المو﮳حودة مس﮳�﮴�ً

﮳�هامع﮴�رفأم﮲�﮵�ة﮴�ّوةل﮴�ص﮳�حالوزراء،ر�﮵ٔ�سمك﮴�بٕا﮶سراف�﮴حت��﮲ت
﮲

أك﮶�ر�﮲﮴صمالحكومة﮴�﮳�لمں
﮲

150مں

دوالرمل﮵�ار2.6﮴�درهاس﮲�و﮵�ةم﮲حصصاتمع﮲�ردألف
﮲

الوط﮲�﮵�ة.الم﮵�﮲را�﮵﮲�ةمں
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﮶س﮳��ت السلطةومع ذلك، ﮲�﮳�حسب ور﮴�ة ﮳�ح﮶�﮵�ة ﮳�ع﮲�وان "
﮲

،" �﮲مت ﮴�ّوات الح﮶سد ال﮶سع﮳�﮵ى ل﮴�ص﮳�ح أك﮶�ر ﮳�ك﮶�﮵�ر مں

اال�﮴﮲�﮲حا﮳�ات ال﮳�رلما�﮵﮲�ة، وع﮵�ّ﮲�ت أع﮲صا�ٔها ﮲�﮵ىم﮳حرد م﮲�ظومة أم﮲�﮵�ة. ﮲�﮴�د ﮲حا﮲صت ال﮳حماعات ال﮴�ا﮳�عة لها ﮲عمار

و�﮴صر﮲�ت كدولة ﮲�﮵ى �﮲واح ك﮶�﮵�رة. ور﮲عم ذلك،م﮲�اصب حكوم﮵�ة عل﮵�ا، وأدارت مؤسسات ا﮴�﮴�صاد﮵�ة عامة و﮲حاصة،

﮴�﮵�ادة ذات ه﮵�لك﮵�ة وا﮲صحة سواء دا﮲حل الحكومةلم �﮴ص﮳�ح ﮴�ّوات الح﮶سد ال﮶سع﮳�﮵ى أ﮳�ًدا م﮲�ظومة م﮴�ماسكة لها

 ذلك، اح﮴�﮲�ظت ﮳�سلسلة
﮲

 ال﮶س﮳��ت.الرسم﮵�ة أو ﮲حار﮳حها �﮴ماًما. ﮳�دًال مں
﮲

مں

 ا�﮲دم﮳حت أ﮲حرى مع ﮳�ع﮲صها،�﮴وسعت هذه ال﮶س﮳��ت و�﮴حولت، ح﮵�ث ا�﮴﮲�سمت ﮳�عض الم﮳حموعات
﮲

﮲�﮵ى ح﮵�ں

 لك هذا هو
﮲

أن الح﮶سد ال﮶سع﮳�﮵ى ل﮵�س حالة ﮶ساذة. ﮲�اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ا�﮴هالك﮲�ها ﮲طلت مر�﮲ة و﮴�ا﮳�لة لل﮴�ك﮵�ّف. االٔهم مں

 الس﮵�اسة العرا﮴�﮵�ة، و�﮴مارسها
﮲

﮳حم﮵�ع االٔطراف الر�﮵ٔ�سة المر�﮳﮴�طة ﮳�الدولة العرا﮴�﮵�ة.وأ�﮶﮲سط﮴�ها ه﮵ى ﮳ح﮲رء ال ﮵�﮴�﮳ح﮲رأ مں

ا ه﮵�لك﮵�ًا ﮶سامًال لٕالصالح.�﮴عمل ﮶س﮳��ت السلطة هذه على �﮴ع﮴�﮵�د الحوكمة و�﮴﮴�طلب �﮲ه﮳حً

﮶س﮳��ت السلطة ال﮴�ا﮳�عة ل﮴�ّوات الح﮶سد ال﮶سع﮳�﮵ى

﮳�كو�﮲ها﮳�عض ال﮶س﮳��ت�﮴﮴�سموعال﮴�﮴�ها ﮳�الدولة.﮵�و﮲�ر ﮲�هم ه﮵�لك﮵�ة لك ﮶س﮳�كة رؤى حول اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ا�﮴ها و﮴�درا�﮴ها

 ﮴�﮵�اد�﮴ها ﮲صع﮵�﮲�ة ال﮴�ماسك.﮲ص﮵�﮴�ة أال﮲�ق، و﮳�ار�﮳﮴�اط ﮴�وي ﮳�﮴�اعدة ا﮳ح﮴�ماع﮵�ة م﮴�ٔ�صلة ﮲�﮵ى
﮲

الم﮳ح﮴�مع العرا﮴�﮵ى، لكں

م﮲�﮴�سمة ٕاال أ�﮲ها �﮴م﮴�لك ﮴�اعدة ا﮳ح﮴�ماع﮵�ة ﮴�ّو﮵�ة �﮴م�﮴ع﮴�﮳�ر سرا﮵�ا السالم الصدر﮵�ة م﮶�اًال على هذه ال﮲�ٔ�ة. ﮲�﮴�﮵�اد�﮴ها

ال﮴�ماسك﮴�ّو﮵�ة﮳�﮴�﮵�ادة�﮴﮴�م﮴�عٕاذطال�ٔع﮵�ة،أ﮲حرى﮶س﮳��توه﮲�اك.2018لعامالوط﮲�﮵�ة﮳�اال�﮴﮲�﮲حا﮳�اتلل﮲�وزح﮶سدها

 لد﮵�ها ار�﮳﮴�اط ﮲صع﮵�ف مع أي ﮴�اعدة ا﮳ح﮴�ماع﮵�ة ﮲�﮵ى العراق.
﮲

�﮴ع﮴�﮳�ر ك﮴�ا�ٔب ح﮲رب الله م﮶�ال على هذه ال﮲�وعلكں

 ال﮶س﮳��ت. ﮵�ع﮲�﮵ى ه﮵�لكها الطال�ٔع﮵ى أن ﮴�﮵�اد�﮴ها االٔساس﮵�ة
﮲

﮵�مك﮲�ها ٕا�﮶﮲ساء م﮳حموعات م﮲ح﮴�ل﮲�ة ل﮴�ح﮴�﮵�ق أهدا﮲�ها،مں

 ﮲�صا�ٔل الم﮴�اومة ﮳�عد
﮲

ا﮲ع﮴�﮵�ال الوال﮵�ات الم﮴�حدة ال﮳ٔ�و مهدي المه﮲�دس،وهو ما �﮳﮴حلى ﮲�﮵ى ٕا�﮶﮲ساء العد﮵�د مں

 م﮴�ا�﮴ل﮵�ها ال ﮵�عر﮲�ون ﮴�اد�﮴هم، و﮲عال﮳�ًا ما ﮵�﮴�مالذي �ن ال﮴�ا�ٔد ال﮲�عل﮵ى ل﮴�ّوات الح﮶سد ال﮶سع﮳�﮵ى. كما أن
﮲

الك﮶�﮵�ر مں

 م﮳حموعة ٕالى أ﮲حرى.
﮲

�﮴﮲�لهم مں

 السلطة، أراد أ﮳�و مهدي المه﮲�دس
﮲

 ال﮶س﮳��ت الم﮲ح﮴�ل﮲�ة ٕالى﮲�﮵ى ٕاطار مساع﮵�ه ﮳�ح﮶�ًا عں
﮲

�﮴حو﮵�ل هذه السلسلة مں

﮲�﮴�د عا�﮲ى ﮲�﮵ى ذلك االٔمر الٔن لك ﮶س﮳�كة لها�﮲﮴�ظ﮵�م م﮴�ماسك �﮴حت ٕا﮶سراف ه﮵�ٔ�ة الح﮶سد ال﮶سع﮳�﮵ى. ومع ذلك،

مصالحها الس﮵�اس﮵�ة واال﮴�﮴�صاد﮵�ة واالٔم﮲�﮵�ة ال﮲حاصة.

ا ﮳�عال﮴�ة �﮴�﮲�ل﮵�ة مع اال﮳ٔحه﮲رة الاالٔم﮲�﮵�ة واالٔح﮲راب الس﮵�اس﮵�ة واال﮴�﮴�صاد ﮲�﮵ى العراق. ﮲�ه﮵ى�﮴﮴�م﮴�ع هذه ال﮶س﮳��ت أ﮵�﮲صً

﮲
ا على س﮵�اس﮵�﮵�ں  ﮲�حسب، ﮳�ل �﮶﮴س﮴�مل أ﮵�﮲صً

﮲
 ﮲�﮵ى المؤسسات الحكوم﮵�ة�﮶﮴س﮴�مل على م﮴�ا�﮴ل﮵�ں

﮲
 مد�﮵﮲�﮵�ں

﮲
ومو﮲ط﮲�﮵�ں

.
﮲

على هذا ال﮲�حو، ﮲�ٕان ﮴�ّوات الح﮶سد ال﮶سع﮳�﮵ىالمحل﮵�ة والمرك﮲ر﮵�ة ور﮳حال أعمال وم﮲�ظمات ٕا�﮲سا�﮵﮲�ة ومد�﮵﮲�﮵�ں

عدا�﮵ٔ�ة ولك﮲�ها �﮴عاو�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى معظم أالو﮴�اتم﮴�﮳حذرة ﮳�عمق ﮲�﮵ى م﮲ح﮴�لف ال﮴�طاعات و﮴�د ﮶سلكت عال﮴�ات — أح﮵�ا�ً﮲ا

العرا﮴�﮵�ة ﮲ع﮵�ر الم﮴�ماسكة. و﮵�﮳�﮴�ى ال﮴�ادة المر�﮳﮴�طون— مع ال﮳حهات ال﮲�اعلة اال﮲ٔحرى، و﮳حم﮵�عهم ﮵�﮶سلكون الدولة

 دا﮲حل ﮶س﮳�كة الدولة
﮲

العرا﮴�﮵�ة.﮳�﮴�ّوات الح﮶سد ال﮶سع﮳�﮵ى وسطاء ر�﮵ٔ�س﮵�ں

2

http://chathamhouse.org/sites/default/files/2021-03/2021-02-25-networks-of-power-mansour.pdf
https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9780801479298/networks-of-rebellion/#bookTabs=1


دولة العراق ﮲ع﮵�ر الم﮴�ماسكة

 ط﮳�﮵�عة ﮴�ّوات الح﮶سد ال﮶سع﮳�﮵ى ﮲�حسب،
﮲

ا ط﮳�﮵�عة الدولة العرا﮴�﮵�ة، وال﮴�﮵ىال ﮵�ك﮶سف هذا االر�﮳﮴�اط عں ﮳�ل ﮵�عكس أ﮵�﮲صً

 المؤسسات الحكوم﮵�ة
﮲

 ﮲حالل ٕاطار ﮵�﮲حلط ﮳�﮵�ں
﮲

 ﮲�همها مں
﮲

الرسم﮵�ة وسلطة الدولة. �﮴﮴�م﮴�ع ﮶س﮳��ت ﮴�ّواتال ﮵�مكں

 ار�﮳﮴�اطها
﮲

﮲�﮵ى الموا﮴�ع الرسم﮵�ة و﮲ع﮵�ر الرسم﮵�ة. ﮳�ا﮲ح﮴�صار، ﮵�﮴�م﮶�لالح﮶سد ال﮶سع﮳�﮵ى ﮳�سلطة الدولة، ال﮴�﮵ى �﮴ك﮴�س﮳�ها مں

ال﮲�هم أال﮲�﮲صل للدولة ﮲�﮵ى العراق على أ�﮲ها ﮶س﮳��ت سلطة.

 ﮵�سعون
﮲

ٕالى إالصالح. ا�﮳﮴�عت الوال﮵�ات الم﮴�حدة، على س﮳�﮵�لهذا الوا﮴�ع له آ�﮶ار على صا�﮲ع﮵ى الس﮵�اسات الذ﮵�ں

﮲�لم �﮴ؤد ال﮲صر﮳�ات العسكر﮵�ة والع﮴�و﮳�ات اال﮴�﮴�صاد﮵�ة ٕالىالم﮶�ال، أدوات م﮲ح﮴�ل﮲�ة، لم ﮵�ؤد أي م﮲�ها ٕالى إالصالح.

مسّلحة ﮲ع﮵�ر ﮲حا﮲صعة للمساءلة. لم �﮲﮴�﮴�﮲رع�﮲﮴ع﮵�﮵�رات ﮳حوهر﮵�ة أو ٕالى ٕازالة اله﮵�لك﮵�ات ال﮴�﮵ى �﮲ُ﮴�﮴�ح� ﮳حهات

﮳حماعات الح﮶سد ال﮶سع﮳�﮵ى المر�﮳﮴�طة ﮳�ٓ�﮵�ة اللهالمؤسسات ال﮳�د﮵�لة — م﮶�ل ﮳حهاز م�﮲�حة إالرهاب أو ح﮴�ى

﮲
 ال﮶س﮳��ت. و﮳�دًال مں

﮲
ذلك، أص﮳�حت مؤسسات م﮶�ل ﮳حهاز م�﮲�حةالعظمى عل﮵ى الس﮵�س﮴�ا�﮵﮲ى — السلطة مں

 السلطة اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة و﮲ع﮵�ر مو�﮶و﮴�ة
﮲

ًرا مع﮲رولة عں ﮲رُ ك﮶سر�ء ﮲�﮵ى السع﮵ى �﮲حو إالصالح. كما أن �﮴﮴�س﮵�مإالرهاب ﮳حُ

 ﮲حالل ﮲صرب أحد ال﮳حهات ﮳�اال﮲ٓحر
﮲

و�﮲﮴�﮴�﮵�ت ﮶س﮳��ت الح﮶سد ال﮶سع﮳�﮵ى مں
﮲

ا، ح﮵�ث أن العد﮵�د مں لم ﮵�﮲�﮳حح أ﮵�﮲صً

م﮲�اص﮳�هم وا�﮴﮲�ماءا�﮴هم ووالءا�﮴هم.وسطاء السلطة ﮲�﮵ى ال﮶س﮳�كة ﮵�﮲صطلعون ﮳�ـ "مهام م﮲ردو﮳حة" ﮲�﮵ى

ال﮲�هح� اله﮵�لك﮵ى لٕالصالح

 ذلك، ﮵�﮳حب أن �﮴ع﮴�مد ﮲ح﮵�ارات الس﮵�اسات �﮳﮴حاه ﮴�ّوات
﮲

الح﮶سد ال﮶سع﮳�﮵ى على اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة أك﮶�ر �﮴ماسً�﮳�دًال مں

ال ﮵�﮲�﮳�﮲ع﮵ى أن ﮵�﮴�﮳حاهل إالصالح أو ﮵�رك﮲ر ﮲�﮴�ط علىلٕالصالح �﮴﮴�﮲�هم ط﮳�﮵�عة ﮶س﮳���﮴ها وار�﮳﮴�اطها ﮳�الدولة العرا﮴�﮵�ة.

ال﮲�اعلة اال﮲ٔحرى المر�﮳﮴�طة ﮳�ها ﮲�﮵ى الم﮳حاالت﮴�ّوات الح﮶سد ال﮶سع﮳�﮵ى، ﮳�ل ﮵�﮳حب أن ﮵�رك﮲ر على ﮳حم﮵�ع ال﮳حهات

الحل هو �﮴طو﮵�ر آل﮵�ات ﮵�مك﮲�ها مساءلة ﮳حم﮵�ع ال﮳حهاتالس﮵�اس﮵�ة واال﮴�﮴�صاد﮵�ة واالٔم﮲�﮵�ة. على المدى الطو﮵�ل، ﮲�ٕان

ال﮲�اعلة وال﮴�حرك �﮲حو دولة عرا﮴�﮵�ة أك﮶�ر �﮴ماسً�. ومع
﮲

ذلك، ك﮳�دا﮵�ة، ﮵�﮳حب على صا�﮲ع﮵ى الس﮵�اسات العمل مں

 الٔي
﮲

 االع﮴�﮳�ارات﮲حالل ﮲�هم ط﮳�﮵�عة االر�﮳﮴�اطات دا﮲حل ال﮶س﮳��ت ﮳�ح﮵�ث ﮵�مكں
﮲

ٕاصالح ﮳�عد ذلك أن ﮵�﮶سمل لك مں

االٔم﮲�﮵�ة والس﮵�اس﮵�ة.

﮲�﮵ى �﮶﮴سا�﮴ام هاوس وزم﮵�ل ﮳�احث أول ﮲�﮵ى ال﮳حامعةر﮵�﮲�اد م﮲�صور زم﮵�ل ﮳�احث أول ومد﮵�ر م﮶سروع م﮳�ادرة العراق

، الذي �﮶﮲سر�﮴ه دار �﮶﮲سر ه﮵�ٔ�ةذات مرة ﮲�﮵ى العراقاالٔمر﮵�ك﮵�ة ﮲�﮵ى العراق ﮳�السل﮵�ما�﮵﮲�ة. ﮶سارك ﮲�﮵ى �ٔ﮴�ل﮵�ف ك﮴�اب

 ل﮵�﮲�﮲صم لسلسلة ال﮳�﮵ى
﮲

﮳�﮵ى س﮵ى ال﮴�﮵ى �﮲الت اس﮴�حسا�ً﮲ا ك﮳�﮵�ًرا.إالذاعة ال﮳�ر﮵�طا�﮵﮲�ة ﮳�﮵ى ﮳�﮵ى س﮵ى/﮳�﮵�﮲�﮳حو﮵�ں
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