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النشأة والمسار ...والتهم
اتهامات تؤخر تحرير المناطق المحتلة

وف ـ ـقـ ــا ل ـح ـج ــم ال ـف ـص ـي ــل وت ـج ــرب ـت ــه
وإمكاناته التسليحية.

«التحالف الدولي»
تتعامل قيادة «الحشد» مع «التحالف
ال ــدول ــي» بحساسية عــالـيــة ،وتــرفــض
مشاركته في العمليات التي تنفذها.
وت ـ ـت ـ ـهـ ــم ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة الـ ـتـ ـح ــال ــف
ب ــاإلزدواجـ ـي ــة ،حـيــث أدى دورًا مهمًا
فــي إيـقــاف تمدد «داع ــش» نحو أربيل
ع ــاصـ ـم ــة إقـ ـلـ ـي ــم ك ـ ــردسـ ـ ـت ـ ــان ،ب ـي ـن ـمــا
ب ـق ــي «مـ ـتـ ـف ــرج ــا» ،ع ـل ــى االن ـت ـه ــاك ــات
الـ ـت ــي ي ـم ــارس ـه ــا ال ـت ـن ـظ ـيــم امل ـت ـط ــرف
فــي محافظات األن ـبــار وص ــاح الدين
وديــالــى وكــركــوك وبــابــل .وخشى قادة
«ال ـح ـش ــد» م ــن اس ـت ـهــداف ـهــم ب ـطــائــرات
«التحالف الــدولــي» عن طريق الخطأ،
إذ إن أغلبهم مطلوب للواليات املتحدة.

المعارك
ب ــدأ «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» مــداف ـعــا عن

املناطق التي لم تسقط بيد «داعش»،
وانـتـشــر على نحو كبير فــي مناطق
حـ ـ ــزام ب ـ ـغـ ــداد ،وبـ ـع ــد فـ ـت ــرة ق ـص ـيــرة
ت ـحـ ّـول مــن اسـتــراتـيـجـيــة ال ــدف ــاع إلــى
الهجوم ،واستطاعت «سرايا السالم»
و«منظمة بدر» و«كتائب االمام علي»
و«س ــراي ــا ال ـخ ــراس ــان ــي» و«ع ـصــائــب
أهـ ــل الـ ـح ــق» و«كـ ـت ــائ ــب حـ ــزب ال ـل ــه»
ت ـحــريــر م ـنــاطــق سـلـيـمــان بـ ــاك ،وفــك
الـ ـحـ ـص ــار ال ـ ــذي دام  80ي ــوم ــا عـلــى
مدينة آمــرلــي .بعدها انتقلت معظم
هذه الفصائل إلى مهمة تحرير كامل
مـحــافـظــة دي ــال ــى ،وه ــي امل ـه ـمــة الـتــي
أنـ ـج ــزت ق ـبــل ن ـحــو ث ــاث ــة أش ـه ــر مع
تطهير منطقة املقدادية قرب بعقوبة
من آخر جيوب «داعش».
ق ـبــل ذلـ ـ ــك ،ركـ ـ ــزت ف ـصــائــل «ال ـح ـشــد»
ج ـ ـهـ ــودهـ ــا شـ ـم ــال ــي م ـح ــاف ـظ ــة ب ــاب ــل
(جـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوب بـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــداد) ،ح ـ ـيـ ــث ت ـم ـك ـنــت
بالتنسيق املشترك من تحرير ناحية
جرف الصخر ،في عملية كان لها وقع
إعالمي كبير نتيجة حساسية املنطقة
ً
وقربها مــن مدينة كــربــاء ،فـضــا عن
ت ـج ــذر تـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة» فـيـهــا منذ
بداية االحتالل األميركي للعراق.
وأدى «الحشد الشعبي» دورًا بارزًا في
تحرير معظم مناطق محافظة صالح
الــديــن( ،شمالي الـعــراق) ،حيث تمكن
مــن تحرير نحو ستة آالف كيلومتر
مربع ،امتدت من املنطقة الشرقية لنهر
دج ـلــة ،الـتــي تـبــدأ مــن مــديـنــة ســامــراء
(جـ ـن ــوب ــي ص ـ ــاح ال ـ ــدي ـ ــن) ،وان ـت ـه ــاء
بمطار الضلوعية (شمال بغداد) ،لكن
الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة تــوقـفــت لفترة
من الوقت ،نتيجة احتكاك حصل بني
ق ـيــادة «ال ـح ـشــد» ورئ ـيــس الـحـكــومــة،
حيدر العبادي ،بسبب سماح األخير
لـ ـق ــوات «الـ ـتـ ـح ــال ــف» ب ــامل ـش ــارك ــة فــي
ت ـح ــري ــر م ــدي ـن ــة ت ـك ــري ــت ب ــرغ ــم عـلـمــه
املـسـبــق بـمــوقــف ق ـيــادة «الـحـشــد» من
رفضها لهذا األمر.

كثيرة هي االتهامات التي ألصقت
بالحشد الشعبي ،بعضها صحيح وبعضها
مبالغ فيه ،لكن الغالبية العظمى منها ثبت
أنها افتراءات تستهدف ضرب هذا التشكيل
العسكري الذي برهن أنه القوة الضاربة في
»وجه «داعش
بغداد ــ سالم زيدان
بعد تحرير مدينة تكريت من تنظيم «داعش» ،دعا محافظ صالح
الدين رائــد الجبوري ،ورئيس مجلس املحافظة أحمد الكريم ،إلى
خروج قوات «الحشد الشعبي» من تكريت بسبب عمليات السرقة
والنهب للمحال واملنازل ،ما جعل قيادات «الحشد» تبدي امتعاضًا
كبيرًا من هذه التصريحات التي تهدف إلى تشويه سمعة فصائله،
حـســب ه ــذه ال ـق ـيــادات .وتــدخــل فــي حينه رئـيــس الـحـكــومــة حيدر
العبادي لحل األزمــة التي نشبت بــن الحكومة املحلية فــي صالح
الــديــن و«الـحـشــد الـشـعـبــي» ،عندما أرس ــل قــوة مــن حماية املنطقة
الـخـضــراء إلــى مدينة تكريت لــإشــراف على حمايتها وانسحاب
قوات «الحشد» منها.
وأعلن العبادي اعتقال الـقــوات األمنية بعض املسيئني إلــى سمعة
الجيش و«الـحـشــد الشعبي» حينما قــامــوا بسرقة بعض املـنــازل،
ً
مضيفًا أن عدد البيوت التي حرقت في تكريت بلغ  67منزال ،فيما
ً
تجاريًا.
حرقت هذه «العصابات املسيئة»  85محال
ُ
قيادي في «الحشد» قال لـ«األخبار» إنه «عندما أعلن النصر على
تنظيم «داعش» في تكريت لم يكن هناك أي حدث يتعلق بعمليات
سلب أو نـهــب ،لكن أشخاصًا قليلني ج ـدًا ممن دخـلــوا بعد قــوات
االقتحام للتطهير والتثبيت قاموا بتفجير بعض املنازل ونهبها،
إضافة إلى مؤسسات الدولة».
وأش ــار الـقـيــادي إلــى أن «عمليات النهب والـســرقــة كانت مـحــدودة،
وكــانــت ع ـبــارة عــن ح ــاالت ش ــاذة ول ــم تـصــل إل ــى ح ــدود الـظــاهــرة،
حيث إن تسجيل نحو مئة وخمسني حالة من هذا النوع في مدينة
كبيرة بحجم تكريت يبلغ عــدد الــوحــدات السكنية وامل ـحــال فيها
آالفــا مؤلفة يــدل على هــذا األم ــر» .وأكــد املـســؤول في «الحشد» أنه
قد تمت السيطرة سريعًا على حــاالت السرقة بعد نصب نقطتي

تدريب العشائر
خالل الفترة األخيرة انضمت بعض
ال ـع ـش ــائ ــر «ال ـس ـن ـي ــة» إلـ ــى «ال ـح ـشــد
الشعبي» ،وشــاركــت تحت لوائه في
ت ـحــريــر م ـنــاطــق ف ــي صـ ــاح ال ــدي ــن،
وكذلك هو الحال اليوم في محافظة
األن ـب ــار ،حـيــث ب ــدأ تـطــويــع ع ــدد من
أب ـ ـنـ ــاء الـ ـعـ ـش ــائ ــر ضـ ـم ــن ت ـش ـك ـيــات
خــاصــة فــي الـحـشــد بــدعــوة مباشرة
من مجلس املحافظة ودعــم حكومي
رسمي.

تفتيش ،األولــى في أحد مداخل محافظة صالح الدين والثانية في
املدخل الشمالي للعاصمة بغداد ،وجرى اعتقال جميع الذين نهبوا
وسرقوا» ،مشيرًا الى أن «بعض وسائل اإلعالم استغلت هذا األمر،
واعتبرته فرصة سانحة الستهداف الحشد الشعبي الذي بدأ يحقق
انتصارات كبيرة على تنظيم داعش ومنعه من التقدم في مزيد من
املناطق».
مــن جـهــة أخ ــرى ،أكــد رحـيــم كـنــانــي ،وهــو أحــد املـقــاتـلــن فــي قــوات
«الحشد الشعبي» ،لـ«األخبار» ،أن «تنظيم داعش سلب ونهب جميع
املناطق التي تحت سيطرته ،ولم يخرج سياسي ينتقد ذلك ،بينما
قــام بعض املندسني فــي الـقــوات األمنية والحشد الشعبي ببعض
التصرفات غير املحسوبة ،فخرج سياسيون في وسائل اإلعــام
ليؤكدوا أن الحشد الشعبي محتل وليس محررًا».
وأشار كناني إلى أن «الحشد الشعبي حمى أغلب املدن التي حررها
وسلمها ألصحابها ،كما حــدث فــي منطقة الضلوعية الـتــي نزح
بعض أهلها وشكرونا على دورنا».
ورأى هــادي الـعــامــري ،قائد «منظمة بــدر» التي ّ
تعد أكبر فصائل
«الحشد» ،أنه قد «وقع علينا ظلم كبير ،ولم َنر أحدًا يدافع عنا في
تكريت .لــو حصل أمــر النهب والسلب لكنت اعـتــذرت ألننا نمتلك
الشجاعة» ،مبينًا أن «الهجمة الشرسة التي تعرضنا لها جعلتنا
نعيد حساباتنا بكل العمليات الـقــادمــة ،ألن دمــاء شبابنا ليست
رخيصة».
وشدد العامري على أن «التشهير الذي صدر من بعض السياسيني
ومن حكومة «صــاح الدين جعل الحكومة املركزية تقع تحت هذا
التأثير» ،مبينًا أنــه «بعد تحرير تكريت بالكامل جلسنا مع قائد
عمليات صالح الدين في جامعة تكريت من أجل السرعة في تطهير
محافظة صالح الدين بالكامل واملناطق الجنوبية ملحافظة كركوك».
وأضــاف «عناصر الحشد الشعبي توقفوا وانسحبوا إلى الحدود
االداريــة لصالح الدينّ ،
وأحمل جميع الذين قــادوا الحملة الشرسة
ضد الحشد الشعبي مسؤولية الخسارة في مصفاة بيجي».
في غضون ذلك ،يؤكد املتحدث باسم قوات «الحشد الشعبي» ،كريم
النوري« ،وجــود بعض املندسني الذين حاولوا تشويه االنتصارات
التي حققها الحشد الشعبي من خالل عمليات النهب».
ويقول لـ«األخبار» إن «عناصر الحشد الشعبي ّ
ضحوا بأنفسهم،
فهل من املعقول أن يسرقوا أو ينهبوا شيئًا بسيطًا من هذه الدنيا؟
هم نذروا أنفسهم للوطن وتخليص البلد من التنظيم االرهابي».
ويضيف «الحشد الشعبي يتعرض لهجمة غير مسبوقة من بعض
الــدول ،ويصفونه بامليليشيات من أجل عدم مشاركته في املعارك
املقبلة ،ولكن على الجميع أن يعلم أننا سنشارك في كل معركة إلى
حني القضاء على تنظيم داعش».
من جانبه ،يرى املحلل السياسي ،إحسان الشمري ،أن «االتهامات
التي توجه للحشد الشعبي موجهة من دول عديدة ،ألنها متخوفة
مــن أن يصبح الحشد الشعبي قــوة شبيهة بحزب الله اللبناني»،
مضيفًا أن «الواليات املتحدة االميركية والــدول الحليفة لها تسعى
إل ــى سـحــب ال ـع ــراق إل ــى حلفها مــن خ ــال االت ـهــامــات ال ـتــي توجه
للحشد الشعبي» .وبحسب الشمري ،فإن «الحشد الشعبي أصبح
قوة ضاربة في العراق استطاعت تحرير املناطق إلى جانب القوات
األمنية ،ولذلك فإن الهجمات السياسية واإلعالمية التي يتعرض لها
مقصودة ،والهدف منها إجهاض الزخم الــذي يراكمه الحشد من
خالل انتصاراته التي يعتبرها بعض املوتورين تهديدًا له على املدى
املتوسط والبعيد».

صبغة قانونية
ق ــان ــون ال ـح ــرس الــوط ـنــي وي ـعــد نــافــذا
ّ
ويبي الحديثي أن
لحني اقرار القانون».
«هيئة الحشد الشعبي تعاني معوقات
وم ـش ـكــات كـثـيــرة بـسـبــب ع ــدم وج ــود
هيكل رسمي لها ،وجهة قيادة ترتكز
عليها عند حــدوث أي طــارئ» ،مضيفًا
«ل ــذل ــك ج ــاء ال ـق ــرار بــوجــه الـخـصــوص
الى الــوزارات والحكومات املحلية التي
تكون في تماس مع تلك الهيئة ،منها
وزارة الدفاع والنقل وحقوق االنسان».
رئـيــس ال ـ ــوزراء ،حـيــدر ال ـع ـبــادي ،جــدد
حديثه عــن شرعية «الحشد الشعبي»
خ ـ ــال االحـ ـتـ ـف ــال ب ــال ــذك ــرى ال ـس ـنــويــة
الستشهاد السيد محمد باقر الحكيم
ببغداد ،حيث أكد أن «السالح محصور
ب ـيــد ال ــدول ــة وان ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي له
غطاء قانوني وارتـبــط كهيئة بالدولة
وبالقائد العام بقرار من مجلس الوزراء
ووضــع في موازنة عــام  ،»2015مشددًا

ع ـل ــى أن ـ ــه «ال ي ـق ـبــل م ـ ـسـ ــاواة الـحـشــد
ال ـش ـع ـبــي بــامل ـي ـل ـي ـش ـيــات ،وال ـت ـخــويــف
من الحشد فيه ظلم كبير ،وان الحشد
يشمل جميع مكونات الشعب العراقي».
ويـ ـ ـ ـ ــرى خ ـ ـب ـ ــراء ومـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــون فــي
الـ ـق ــان ــون أن م ــن ش ـ ــأن ه ـ ــذه ال ـخ ـطــوة
ان ت ــوف ــر ح ـمــايــة وح ـص ــان ــة قــانــونـيــة
ملنتسبي «ال ـح ـشــد الـشـعـبــي» وتــؤطــر
عملهم بشكل قانوني خصوصًا وتردع
ك ــاف ــة الـ ـتـ ـج ــاوزات واملـ ــزاعـ ــم بــارت ـكــاب
ان ـت ـهــاكــات ل ـح ـقــوق االنـ ـس ــان م ــن قبل
سياسيني وزعماء قبائل وعشائر.
أسـ ـت ــاذ الـ ـق ــان ــون هـ ـ ــادي ال ـع ــان ــي أك ــد
لـ«األخبار» أن «انتقال الحشد الشعبي
مــن تشكيل تـعـبــوي لــوجـسـتــي تشكل
بـ ـفـ ـت ــوى امل ــرجـ ـعـ ـي ــات ال ــديـ ـنـ ـي ــة ،إل ــى
نـظــام الـهـيـئــة املـسـتـقـلــة ،ثــم إل ــى هيئة
ت ــابـ ـع ــة ل ــرئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة والـ ـق ــائ ــد
الـعــام للقوات املسلحة ،اكسبه صبغة

قـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة ال يـ ـمـ ـك ــن لـ ـجـ ـه ــة م ـع ـي ـنــة
ال ـط ـعــن ف ـيــه م ــن ال ـنــاح ـيــة الـسـيــاسـيــة
والـقــانــونـيــة» .وأض ــاف «الـقــانــون وفق
إعــان العبادي يربط الحشد برئيس
الـحـكــومــة م ــا يـمـنــح الـحـشــد الشعبي

أكد رئيس الحكومة العراقية
أن «الحشد» له غطاء قانونيًا
وارتبط كهيئة بالدولة
صـبـغـتــه ال ـق ــان ــون ـي ــة ،ع ـلــى أن ذلـ ــك ال
ي ـل ـغــي ض ـ ــرورة ت ـكــريــس مـشــروعـيـتــه
الدستورية من خالل تشريع يمر داخل
املجلس النيابي يحدد هويته وطابعه
ومهماته واملبالغ املالية التي يمكن أن
ً
تخصص له من موازنة كل عام ،فضال
عــن مستحقاته الـقــانــونـيــة ،واالح ـكــام

الـعـسـكــريــة ال ـتــي سـتـطـبــق عـلـيــه وفــق
قانون االنضباط العسكري».
يقول الخبير القانوني علي التميمي
لـ «األخبار» متحدثًا عن قرار العبادي
بـ ـش ــأن اعـ ـتـ ـب ــار «الـ ـحـ ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي»
هيئة تابعة له إنه «وفــق املــادة  78من
الــدسـتــور الـعــراقــي فــإن رئيس ال ــوزراء
ه ــو ال ـق ــائ ــد الـ ـع ــام ل ـل ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة،
والـ ـحـ ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي هـ ــو ه ـي ـئ ــة ج ــرى
تشكيلها وفق املاده  108من الدستور
ال ـتــي تـتـيــح ان ـش ــاء الـهـيـئــات وجـعـلــت
هذه الهيئة تابعة لوزارة الدفاع».
وأض ــاف «أم ــا الـغـطــاء الـقــانــونــي فــان
مجلس النواب خصص لهذه الهيئة
م ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة فـ ــي قـ ــانـ ــون املـ ــوازنـ ــة
العامة للبالد ،وهــذا يعطيها الصفة
الـشــرعـيــة وبــالـتــالــي ه ــذا الـحـشــد هو
لـيــس مـيـلـيـشـيــات وال يـخــالــف امل ــادة
 9م ــن ال ــدس ـت ــور ال ـت ــي ت ـم ـنــع وج ــود

املليشيات ،وبالتالي فان هذه الهيئة
يـمـكــن ان يـنـضــم ل ـهــا ك ــل ال ـعــراق ـيــن
ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن ط ــوائ ـف ـه ــم وه ــي
قانونية قطعا».
ويؤكد الخبير القانوني أحمد الشمري
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» إم ـك ــان ـي ــة رف ـ ــع قـ ـي ــادات
«الـحـشــد الشعبي» ورئـيــس الحكومة
بحكم أن «الحشد» ارتبط بــه ،دعــاوى
قضائية ضــد أي شخص يطلق لفظة
امليليشيات على «الحشد الشعبي» أو
محاولة تضليل الرأي العام باعتباره
منظمة او تشكيال خارج عن القانون».
وبـ ـ ـ ـ ّـن أن «صـ ـب ــغ ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ال ـح ـشــد
بـصـبـغــة قــانــون ـيــة يـعـطـيــه الـحـصــانــة
القانونية مــن االسـتـهــداف السياسي،
وتنطبق عليه قــوانــن الـقــذف والشتم
وال ـ ـسـ ــب مـ ــن الـ ـق ــان ــون ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،إذا
اسـتـهــدفـتــه ج ـهــات سـيــاسـيــة داخـلـيــة،
وحتى دولية».

