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Abstract
Over the past three decades, we have witnessed the emergence
and strengthening of socio-political movements among the
nations of the region, especially the Shiites of the Middle East.
Considering the internal and external consequences of these
movements, their effective role can be seen in the levels of
regional and national developments. This article compares the
two contemporary Islamist resistance groups, the Palestinian
Hamas Resistance Movement and the Iraqi Popular Mobilization
Force. Given the current situation in the Middle East, the structure
and organization of these two groups in the form of a conceptual
device and through comparative study is important. The method
of reviewing the present article is descriptive-exploratory and the
main question is what are the differences and similarities between
the popular mobilization forces and Hamas? In response, it must
be acknowledged that the comparison of these two resistance
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groups clearly shows the understanding of the fundamental and
influential recent developments between Iraq and Palestine. and
the influence of these groups as the support arms of the Islamic
Republic is very important
According to the study and using Alan Thorne’s conceptual
framework, there are relatively obvious similarities and differences
between the three components (generality, opposition or conflict
and the principle of identity), so that due to the similarities and
differences between each of these two resistance groups, in some
cases, differences according to the specific circumstances in which
they are placed.
Based on the principle of identity, the Iraqi Popular Mobilization
Force Group has been formed with a focus on recruiting popular
forces, regardless of ethnicity or religion. The emergence of Takfiri
terrorism in the West Asian region has also brought significant parts
of western Iraq under the control of ISIS. In such circumstances,
the inefficiency of the Iraqi army in the fight against terrorism,
as well as the decision of the cabinet during the presidency of
Nouri al-Maliki to form a people’s force to defend the territorial
integrity of Iraq and expel terrorists from the country, and finally
the issuance of a fatwa on jihad. The Iraqi supreme authority
established the Hashad al-Shaabi base for the presence of various
segments of the people in the struggle against ISIL.
Comparing the identities of these two resistance groups, it can
be said that the Iraqi popular mobilization resistance group has a
Shiite Islamic ideology, and the ideology of the Hamas resistance
movement is rooted in the Egyptian Muslim Brotherhood. Also, the
commonalities and differences of these two resistance groups can
be expressed as follows; In both groups of resistance, the leading
leaders of these currents have been influenced by the Islamic

Revolution of Iran and the implementation of these ideas of the
Islamic Revolution is evident. The doctrinal and jurisprudential
principles of this group, which originated from the Egyptian
Muslim Brotherhood, have a more Islamic aspect.
Both resistance groups entered the arena of struggle in order to
create the necessary conditions for the liberation of the country
from oppression and aggression. These groups also have the
support of the masses.
The two groups of the popular uprising in Iraq and Hamas in
Palestine are deeply connected to the Islamic Revolution of
Iran, and the growth and influence of these groups as the support
arms of the Islamic Republic is very important. The Popular
Mobilization Resistance Group and the Hamas Resistance have
common foreign enemies, such as the United States, and with the
extent of their activities and influence, they sometimes attack their
interests with attacks from these countries.
Given the participation of the Hamas resistance movement in the
elections and the acquisition of political legitimacy at home and
abroad, the official Hamas organization in the Palestinian state
structure is more cohesive than the popular mobilization resistance
group in Iraq.
Comparing the identities of these two resistance groups, it can
be said that the Iraqi popular mobilization resistance group has a
Shiite Islamic ideology, and the ideology of the Hamas resistance
movement is rooted in the Egyptian Muslim Brotherhood.
We can also see Hamas’ strategy in changing the regional
approach and distancing the Hamas movement from Iran in recent
years according to its interests. It should be noted that liberation
movements, like any other social phenomenon, evolve over time
and under the influence of conditions and components.
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چکیده
در ســه دهــۀ اخیــر ،در میــان ملتهــای منطقــهبهویــژه شــیعیان خاورمیانــه ،آشــکارا
شــاهد خودآگاهــی و ظهــور و تقویــت جنبشهــای سیاســیاجتماعی بودهایــم .بــا توجــه
بــه پیامدهــای داخلــی و خارجــی ایــن جنبشهــا ،نقــشتأثیرگــذار آنهــا را در ســطوح
تحــوالت منطقــهای و کشــوری میبینیــم .در ایــن مقالــه دو گــروه مقاومــت اســامگرای
معاصــر ،جنبــش مقاومــت حمــاس فلســطین و گــروه مقاومــت حشدالشــعبی عــراق را بــا
یکدیگــر مقایســه میکنیــم .بــا توجــه بــه ش ـرایط کنونــی خاورمیانــه ،ســاختار و تشــکیالت
ایــن دو گــروه در قالــب یــک دســتگاه مفهومــی و بهوســیلۀ مطالعــۀ تطبیقــی اهمیــت دارد.
روش بررســی ایــن مقالــه توصیفیاکتشــافی اســت .در پــی پاســخ ایــن پرســش هســتیم کــه
گروههــای مقاومــت حشدالشــعبی و حمــاس چــه تفاوتهــا و شــباهتهایی بــا یکدیگــر
دارنــد؟ مقایســۀ ایــن دو گــروه مقاومــت ،دالیــل تحــوالت اساســی وتأثیرگــذار اخیر دو کشــور
ع��راق و فلســطین را بهص��ورت ش��فاف مشـ�خص میکنـ�د .گــروه مقاومــت حشدالشــعبی
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عـراق و حمــاس فلســطین ،پیونــد عمیقــی بــا انقــاب اســامی ایـران داشــته و رشــد و نفــوذ
ای��ن گروهه��ابهعن��وان باــزوان حمایت��ی جمه��وری اس�لامی بس��یار اهمی��ت دارد .در مقایســۀ
هوی�تـ ای��ن دو گ��روه مقاوم��ت ،قالــب گــروه مقاومــت حشدالشــعبی عــراق ،ایدئولــوژی
اس�لامی ش��یعی و ایدئولـ�وژی جنب��ش مقاوم��ت حم��اس ریشهــ در اخــوان المســلمین مصر
دارد .شــایان توجــه اینکــه جنبشهــای آزادیبخــش ،همچــون هــر پدیــدۀ اجتماعــی دیگــر،
در گــذر زمــان و تحــتتأثیــر شــرایط و مؤلفههایــی ،دچــار تحــول میشــوند.
کلیدواژهها :جنبش مقاومت ،حشدالشعبی ،حماس ،عراق ،فلسطین.

امــروزه گذشــته از بازیگــران رســمی نظامهــای سیاســی و بینالملــل ،جنبشهــا و
س��ازمانهای متعـ�ددی در تعییــن سیاســتها و نتیجهبخشــی تحــوالت ،تأثیرگذارنــد.
اصنــاف ،تعاونیهــا ،مجامــع ،جنبشهــا و مؤسس ـههایی هســتند کــه داعیــۀ فراملــی دارنــد
و خــود را بــه حــوزهای خــاص محــدود نمیکننــد .ایــن کارگـزاران جدیــد ،در بحــث حســاس
و مهــم مشــروعیت جایــگاه مهمــی بــرای خــود یافتهانــد ،بهگونــهای کــه در فراینــد بســیج
اجتماعــی ،عاملــی مهــم بهشــمار میرونــد و در راهانــدازی ،هدایــت و بــه نتیجهرســاندن
حرکتهــا ســهم بهســزایی دارنــد .بــه بیــان دیگــر ،نظامهــای سیاســی بایــد از هــم اکنــون
در رونــد تصمیمســازی سیاســی خــود جایــگاه درخــوری بـرای ایــن نهادهــا پیشبینــی کننــد
) .(Payne, 2001: 36-37بــا توجــه بــه جنبههــای مختلــف جنبشهــای اســامی کــه
شــامل ابعــاد سیاســی ،اجتماعــی ،فکــری و اعتقــادی براســاس موازیــن اســام و بــا اســتفاده
از شــیوههای مســالمتآمیز ،در جوامــع اســامی بــوده ،میتــوان ایــن حرکــت ســازمانیافتۀ
مردمــی را در جهــت رســیدن بــه حالــت موجــود و مطلــوب تصــور کــرد کــه از یکســو
متأثــر از عوامــل و دســتورات دینــی و اندیش ـهای مبنــی بــر مبــارزه بــا ظلــم و تــاش ب ـرای
رســیدن بــه جامعـهای در مســیر ارزشهــا و از ســوی دیگــر تحــتتأثیــر عوامــل عینــی ماننــد
اســتعمار غــرب ،انحطــاط فکــری و اســتبداد داخلــی ،سکوالرســازی شــتابزدۀ جوامــع
اســامی ،شکس ـتهای نظامــی مســلمانان از بیگانــگان و انحطــاط درونــی اســت Fawzi,
) .( 2011:154گروههــای مقاومــت حشدالشــعبی عــراق و حمــاس فلســطین از گروههــای
مقاومتــی هســتد کــه منشــأ بهنســبت مشــابهی در حــوزۀ ســرزمینی خــود و همچنیــن در
عرصــۀ تغییــر و تحــوالت چشــمگیر داخلــی و گاهــی بینالملــل داشــتهاند.
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ناتوانــی نیروهــای امنیتــی رســمی عــراق بــرای مهــار بحــران ناشــی از ظهــور داعــش،
دولــت ایــن کشــور را وادار کــرد بســیج نیــرو بــرای تشــکیل ســاختار دفاعــی کمکــی را در
دســتور کار قــرار دهــد .ایــن ســاختار دفاعــی بــا نــام حشدالشــعبیبهعنــوان بخشــی از
نیروهــای امنیتــی عـراق رشــد و توســعه یافــت .حشدالشــعبی یــک گــروه ناهمگــن ،متشــکل از
ً
گروههــای مختلــف اســت .حــدود نیمــی از آنهــا شــبهنظامیان پیشــین هســتند و تقریبــا نیــم
دیگــر ،نیروهــای جدیــدی هســتند کــه در گذشــته در خدمــت آیــت اللــه سیســتانی یــا دیگــر
سیاس��تمداران عراقی بودهانــد .اقلیتــی مســیحی نیــز در ایــن گروههــا عضویــت دارنــد.
حمــاس ،جبــش مقاومــت مــردم فلســطین اســت و رویکــردی جهــادی دارد .عقایــد حمــاس
دینــی و مبانــی اســامی را اصلــی ثابــت بــرای هرگونــه مبــارزه علیــه دشــمن صهیونیســتی
میدانــد .ایــن جنبــش ،آزادی همــۀ ســرزمین فلســطین و رهایــی قــدس شــریف را هــدف
مبــارزه و جهــاد خویــش اعــام کــرد ) .(Purqiumi, 2009:9جنبــش حمــاس مبــارزۀ
مســلحانه را تنهــا راه نابــودی کامــل رژیــم صهیونیســتی و آزادی خــاک فلســطین میدانــد.
بازگشــت بیقیدوشــرط آوارگان بــه خــاک و کاشــانۀ خویــش ،برخــورداری از حــق تعییــن
سرنوشــت و تشــکیل حکومــت اســامی از اولویتهــای مهــم مبارزاتــی حمــاس اســت.
بــا توجــه بــه ش ـرایط منطقــۀ خاورمیانــه و جایــگاه کنونــی گــروه مقاومــت حشدالشــعبی
ع ـراق و جنبــش مقاومــت حمــاس و اهمیــت آنهــا ،همچنیــن پیوندهــای نزدیــک انقــاب
اســامی ،تفــاوت و شــباهتهای ایــن دو گــروه مقاومــت از ابعــاد بســیار ب ـرای جمهــوری
اســامی ایــران اهمیــت دارد .در ایــن مقالــه بهدنبــال پاســخ ایــن پرســش هســتیم کــه
گــروه مقاومــت حشدالشــعبی عــراق و حمــاس فلســطین بــا یکدیگــر چــه اشــتراکها و
تفاوتهایــی دارنــد؟
پیشینه تحقیق

ســید مهــدی طاهــری( )1389در مقالــه ای تحــت عنــوان« تاثیرانقــاب اســامی ای ـران بــر
شــیعیان لبنــان بــا تاکیــد بــر جنبــش حــزب اللــه» بیــان مــی کنــد .پژوهــش حاضــر تــاش
داشــته ضمــن اینکــه انقــاب اســامی را بــه عنــوان نقطــه آغــاز خیــزش بیــداری اســامی در
نیمــه دوم قــرن بیســتم دانســته و آن را نویــد بخــش دوره جدیــد از اســام،که شــیعیان لبنــان را
بــه تکاپــو واداشــته اســت .از اینــرو شــیعیان لبنــان و بــه ویــژه حــزب اللــه لبنــان بــا اســتفاده
از ظرفیــت هــای معنــوی انقــاب اســامی توانســته انــد نقــش فزآینــده ای را در عرصــه هــای
142
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سیاســی واجتماعــی ایفــا کنــد .در ایــن راســتا بــه علــت حمایــت ای ـران از شــیعیان لبنــان بــه
ویــژه حــزب اللــه ،بهتــر از جمهــوری اســامی در گام اول درصــدد وحــدت تمــام شــیعیان
بــا اهدافــی همچــون مبــارزه بــا اسـرائیل و  ...برآیــد و درگام دوم نیــز در راســتای همگرایــی بــا
ســایر طوائــف تــاش داشــته باشــد.
ذوالقــدر و نظــری ( )1394در مقالــه ای تحــت عنــوان « بررســی رابطــه ایـران و لبنــان بعد
از پیــروزی انقــاب اســامی» بیــان مــی کننــد کــه حضــور ایـران در لبنــان دارای پیامدهــای
مثبــت و منفــی میباشــد بــه عنــوان مثــال در مبحــث پیامدهــای منفــی متهــم کــردن ایـران بــه
مداخلــه در امــور داخلــی کشــورها و در مبحــث پیامدهــای مثبــت افزایــش قــدرت هوشــمند
ایــران در منطقــه را ،میتــوان نــام بــرد .در پایــان عنــوان مــی کننــد کــه لبنــان بــه عنــوان
پایگاهــی امــن بـرای جمهــوری اســامی ایران جهــت ادامه مبــارزات علیه اسـرائیل بــوده و از
همیــن رو منطقــه را وارد جنگهــای نیابتــی میکنــد منظــور از جنگهــای نیابتــی در ایــن برهــه
لبنــان بــه نیابــت ازجمهــوری اســامی ایـران و اسـرائیل بــه نیابــت از غــرب بــه خصــوص
آمریــکا میباشــد .اساســا نقــش لبنــان بــه خصــوص حــزب اللــه ب ـرای اهــداف جمهــوری
اســامی ایـران بســیار مهــم و کلیــدی میباشــد .و در ایــن برهــه زمانــی کــه شــاهد منازعــات
شــدید در منطقــه غــرب آســیا هســتیم ،مهمتریــن اضــاع محــور مقاومــت را ایـران و حــزب
اللــه لبنــان تشــکیل میدهنــد .کــه در جبهــه منازعــه ســوریه ،حــزب اللــه لبنــان بــه نیابــت از
جمهوری اســامی ایران ســعی در حفظ و تقویت این محور داشــته اســت چرا که آنها بر این
باورنــد جبهــه تکفیریهــا و داعــش اساســا بــه دســت غــرب با کمکهــای اسـرائیل اداره شــده و
در میــدان نبــرد ســوریه وارد جنــگ نیابتــی شــده اند.بــه طــور کلــی میتــوان مــوارد زیــر را بــه
عنــوان مهمتریــن اهــداف رابطــه ای ـران و لبنــان نامبــرد:
بــه خطــر انداختــن موجودیــت اسـرائیل و انتشــار و صــدور انقــاب اســامی و گســترش
تشــییع ویجــاد جبهه مقاوم و مســتحکم در برابر منازعــات و ناامنی منطقه ای.
خواجــه ســروی و رحمتــی( )1392در مقالــه ای تحــت عنــوان « انقــاب اســامی و
گفتمــان سیاســی شــیعه در لبنــان» ایــن دو نویســنده بــا اســتفاده از روش گفتمــان الکال و
مــوف و نظریــه پخــش تــاش مــی کننــد مــی کننــد کــه مدلــی ارائــه دهنــد کــه در نتیجــه
آن فرضیــه اصلــی مقالــه یعنــی اینکــه انقــاب اســامی ای ـران بــا تاثیرگــذاری خــود موجــب
پویایــی ،فعــال و انقــاب شــدن اندیشــه سیاســی تشــیع در کشــور لبنــان شــده اســت .در نتیجه
بــه منظــور اثبــت ایــن فرضیــه هژمونیــک شــدن دال استکبارســتیزی و ایجــاد گفتمــان مقاومــت
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کــه نمــود عینــی آن حــزب اللــه اســت مــورد بررســی ق ـرار گیــرد.
در نتیجــه عنــوان داشــتند کــه شــیعیان لبنــان بــه وســیله احســاس یگانگــی ایدئولوژیــک
بــا ای ـران کــه پــس از اقدامــات صــدر و وقــوع انقــاب اســامی رخ داد توانســتند طــی دوره
ای ســی ســاله ،نقــش خــود را در جامعــه و مهــم تــر از آن  ،شــکل رهبریشــان را بــه گونــه ای
بهــت آور تغییــر دهنــد .جامعــه ای کــه تحــت ســلطه یــک نظــام فئودالــی بــا حاکمیــت زعمــا
(فرمانروایــان مســتنبد محلــی و ســنتی) رنجــور شــده بودنــد ،توانســت ایــن رهب ـران فئــودال
و قبیلــه ای را بــه نفــع رهب ـران امــروزی ،مردمــی و بســیج کننــد .ایــن رهب ـران جدیــد درکــی
روشــن از جامعــه شــیعه و اهدافــی متکــی بــر ارزش هــای شــیعه دارنــد .نمــو عینــی ایــن
رهبــری را در حــال حاضــر مــی تــوان در حــزب اللــه و رهبـران آن ســید حســن نصراللــه دیــد.
وی مقیــد بــه والیــت فقیــه و تحــت تاثیــر پیــام هــا و ارزش هــای انقــاب اســامی قـرار دارد.
چارچوب نظری

بــه عقیــدۀ تیلــی ،پدیدههایــی همچــون انقالبهــا ،شــورشها ،جنبشهــای اجتماعــی،
توطئههــای سیاســی و حتــی بســیاری از کودتاهــا ،انــواع مختلفــی از کنــش جمعــی هســتند
کــه بــا هــدف ایجــاد تغییــر یــا جلوگیــری از تغییــری در جامعــه اتفــاق میافتــد .بدیــن
منظــور نظریهپــردازی دربــارۀ کنشهــای اجتماعــی ب ـرای رســیدن بــه شــناخت دربــارۀ ایــن
پدیدههــا بســیار ضــروری اســت .نظریــۀ جنبشهــای اجتماعــی تیلــی بــا عنــوان نظریههــای
تعــارض سیاســی دســتهبندی میشــود کــه خــود در نظریههــای ســازماندهی و بســیج ق ـرار
دارد .تیلــی چرخشــگاه نظــری خــود را مفهــوم کنــش جمعــی ق ـرار میدهــد و آن را عبــارت
میدانــد از «کنــش مــردم بــا هــم در تعقیــب منافــع مشــترک» .کنــش جمعــی از دیــد او ناشــی
از ترکیبهــای متنــوع و متحــول منافــع ،بســیج و فرصــت اســت ).(Tili, 2017: 11
منظمشــدن روابــط اجتماعــی نتیجــۀ کنــش اجتماعــی اســت و جنبشهــای اجتماعــی
عوامــل جمعــی کنــش اجتماعــی هســتند .از نــگاه آلــن تــورن ،جنبــش اجتماعــی برخــاف
عقیــدۀ نظریهپــردازان ،بســیج منابــع رویدادهــای اســتثنایی نیســت (Nash, 2014: 162-
) .163بــه عقیــدۀ آلــن تــورن در هــر جامعــهای یــک برخــورد اصلــی بیــن جنبشهــای
اجتماعــی مخالــف وجــود دارد ،برخــورد بیــن طبقــۀ متوســط کــه «تاریخمنــدی» را بــه خــود
اختصــاص داده اســت .منظــور تــورن از تاریخمنــدی برخــاف نظریــۀ مارکسیســتها
و معتقــد اســت کــه طبقــات بــرای مالکیــت و کنتــرل ابــزار تولیــد در یــک جامعــه مبــارزه
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نمیکننــد ،بلکــه بــر ســر چیــزی مبــارزه میکننــد کــه از آنبهعنــوان «تاریخمنــدی»
تعبیــر میشــود ) .(Nash, 2014: 164بــه عقیــدۀ تــورن جنبشهــای اجتماعــی نیرویــی
کنشــی هســتند و مبــارزۀ آنهــا در جهــت غلبــۀ شــکلهای فرهنگــی و ســاختاری یــا زندگــی
اجتماعــی اســت کــه بهشــکلی مهــار تاریخمنــدی اســت .بنابرایــن تفاوتــی بیــن رفتــار
جمعــی کــه عمــل واکنشــی بــوده در مقابــل نیــروی کنشــی جنبشهــای اجتماعــی وجــود
دارد ) .( Lecht, 1998: 278جنبشهــای اجتماعــی بهواســطۀ اهــداف تضــاد و روابــط
آشــکار بیــن کنشــگران تعریــف میشــود و بــا توجــه بــه تضــاد اصلــی جامعــه ســه نــوع تضــاد
را بیــان میکنــد .1 :رقیــب :تعریــف و مشخصشــدن جنبشهــای اجتماعــی بهواســطه
رقیبــان؛  .2اهــداف :عرصــۀ تضــاد توســط کلیتهــای فرهنگــی معرفــی میشــود؛  .3هویــت
کنشــگر :کنشــگران بیشــتر ،کنشهــای خــود را بهصــورت گسســت از ارزشهــای فرهنگــی
قالــب و نهادینهشــده خلــق میکنــد ) .(Hajli,2007:82-83اصــول ســه گانــه و پیریــزی
موجودیــت و ماهیــت جنبشهــای اجتماعــی ،براســاس دیــدگاه آلــن تــورن اینگونــه اســت:
الــف) اصــل هویــت :یــک جنبــش اجتماعــی بایــد مشــخص کنــد کــه از چــه اف ـراد و
اشــخاصی تشــکیل شــده اســت وبهعنــوان نماینــده یــا ســخنگوی چــه گروههــا و اشــخاصی
بــوده یــا مدافــع یــا محافــظ چــه منافــع و بـرای چــه کســانی اســت .همچنیــن بـرای درک یــک
جنبــش اجتماعــی پرس ـشهایی از ایــن نــوع مطــرح میشــود :جنبــش از منافــع چــه کســانی
دفــاع و حفاظــت میکنــد؟ بــه نــام چــه اف ـرادی ســخن یــا صحبــت میکنــد و ایــن جنبــش
معــرف چــه کســانی اســت؟
ب) اصــل ضدیــت یــا مخالفــت (دشــمن) :همیشــه نوعــی نیــروی مقــاوم و ایســتاده در
برابــر جنبشهــای اجتماعــی قــرار دارد و بــرای جلوگیــری و درهــم شکســتن مخالفــان یــا
ً
دشــمنان خــود میکوشــد و لزومــا ســدی در برابــر خــود میبینــد .بــدون اصــل ضدیــت/
مخالفــت جنبــش اجتماعــی نمیتوانــد وجــود داشــته باشــد .جنبشهــای اجتماعــی اهــداف
خــود را بــا وضــع موجــود در تعــارض میبیننــد و بــا وضــع موجــود مخالفنــد.
ج) اصــل عمومیــت :ایدههــای بــزرگ و فلســفه یــا ایــدهای مذهبــی و دینــی میتوانــد
آغازگــر یــک جنبــش اجتماعــی باشــد .کنشهایــی کــه در راســتای جنبشهــای اجتماعــی
پدیــد میآیــد ،ممکــن اســت بهصــورت خوشــبختی و رفــاه جمعــی ،آزادی بشــریت ،منافــع
ملــی ،برخــورداری از حقــوق انســانی و غیــره باشــد .تغییــر در جهتگیــری یــک جنبــش
ً
اجتماعــی معمــوال بــا عمومیــت آن هم ـراه اســت و اینهــا همــان ویژگیهایــی هســتند كــه
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آلــن تــورن آن را اصــل عمومیــت مینامــد ).(Ruoshe,1989:130-131
گروه مقاومت حشدالشعبی عراق
زمینهها و عوامل شکلگیری حشدالشعبی

پــس از خــروج آمریــکا ،شــبکۀ تروریســم در عـراق بازســازی شــدند و ناکارآمــدی نیروهــای
امنیتــی عـراق در مهــار بحـران امنیتــی ســبب شــد کــه دولــت بــه مــرور کنتــرل خــود بــر بخش
زیــادی از اســتانهای ُسنینشــین را از دســت بدهــد .چرخشــگاه ایــن رونــد ،فروپاشــی
یکچهــارم اســتعداد نیروهــای امنیتــی عــراق در شــب و روز دهــم ژوئــن  2014و تســلط
داعــش بــر موصــل ،مرکــز اســتان نینــوا بــود .ش ـرایط اضط ـراری حاکــم بــر ع ـراق ،دولــت
را وادار کــرد دوبــاره بســیج نیــرو ب ـرای تشــکیل یــک ســاختار دفاعــی کمکــی را در دســتور
کار ق ـرار دهــد .در ایــن رونــد ،شــاخههای نظامــی اح ـزاب و جریانهــای سیاســی شــیعه بــه
بســتر جــذب نیــروی انســانی در شـرایط اضطـراری تبدیــل شــدند کــه نتیجــۀ آن ،تشــکیل یــک
ســازمان جدیــد نظامــی رســمی بــه نــام حشدالشــعبی بــه مــوازات ارتــش و پلیــس در ع ـراق
بــود ). (Amirhamed and Azad,2019:72
پــس از تصمیــم دولــت بـرای ســازماندهی نیروهــای دفاعــی داوطلــب ،شــیخ عبدالمهــدی
کربالیــی نماینــدۀ آیــت اللــه سیســتانی نیــز در  13ژوئــن  ،2014بــا قرائــت فتوایــی از
ســوی ایشــان ،جهــاد را واجــب کفایــی و تصریــح کــرد ،شــهروندانی کــه توانایــی حمــل
ســاح و مبــارزه بــا تروریســتها و دفــاع از کشــور و ملــت و مقدساتشــان را دارنــد ،بایــد
بــرای پیوســتن بــه نیروهــای امنیتــی داوطلــب شــوند .بعــد از صــدور قــرار شــمارۀ  301و
فتــوای جهــاد کفایــی ،ســازماندهی داوطلبــان در چارچــوب ســاختاری بــه نــام کمیتههــای
حشدالشــعبی (لهــان الحشــد الشــعبی) در دســتور کار قــرار گرفــت و دولــت در جلســۀ
 6جــوالی  ،2014بــا صــدور قــرار شــمارۀ  337داوطلبــان خدمــت در نیروهــای مســلح و
کمیتههــای حشدالشــعبی را مشــمول دریافــت حقــوق و دســتمزد کــرد.
تــا ســال  2015کمیتههــای حشدالشــعبی بــه هیئــت حشدالشــعبی تغییــر نــام داد
و دولــت در  24فوریــۀ  ،2015بــا صــدور قــرار شــمارۀ  ،88مبلــغ  60میلیــون دالر بــه
توانمندســازی حشــد الشــعبی اختصــاص داد(Cabinet Resolution No. 88.1:
 .)2015همچنی��ن تصوی��ب قان��ون ش��مارۀ  40در ســال  ،2016اولیــن تــاش دولــت ع ـراق
ب ـرای تبدیــل حشدالشــعبی از یــک ســاختار گروهــی و وابســته بــه جریانهــای سیاســی بــه
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یــک ســازمان حرف ـهای نظامــی بــود .در ایــن قانــون تصریــح شــده بــود کــه حشدالشــعبی
بخشــی از نیروهــای مســلح عراقــی و تحــت امــر فرمانــدۀ کل نیروهــای مســلح اســت کــه
از فرماندهــی ،ارکان سلســله مراتــب رایــج در نیروهــای مســلح برخــوردار اســت و حتــی در
مــادۀ دوم ایــن قانــون بــا اســتناد بــه تبصــرۀ (ج) از بنــد پنجــم در مــادۀ شــصتویکم از قانــون
اساســی مقــرر شــده بــود کــه تعییــن فرمانــدۀ لشــکر و باالتــر در ایــن ســازمان هماننــد دیگــر
نیروهــای مســلح بایــد پــس از معرفــی نخســتوزیر ،توســط پارلمــان بــه تصویــب برســد
) .)Iraqi facts No. 4429, 2016: 4
حشدالشــعبی بــا محوریــت نیروهــای مردمــی و فــارغ از قومیــت و مذهــب شــکل
گرفته اســت .همچنیــن بـ�ا تأکیــد آیــت اللــه سیســتانی مرجعیــت عالــی عــراق ،مبنــی بــر
حقــوق یکســان همــۀ مــردم ع ـراق بــا قومیتهــا و مذاهــب ،میتــوان الگــوی حشدالشــعبی
رابهعنــوان نمونــهای موفــق از اتحــاد ملــی مــردم عــراق در مســئلۀ مبــارزه بــا تروریســم
دانســت و آن را بــه دیگــر مســائل و مشــکالت عــراق تســری داد .همچنــان کــه آمــار و
اطالعــات نیــز از محبوبیــت نیروهــای محلــی و مردمــی بهصــورت کلــی در ع ـراق حکایــت
دارد و میتــوان از ایــن ســرمایه بــرای گســترش وحــدت ملــی در دیگــر حوزههــا اســتفاده
کــرد .ظهــور پدیــدۀ تروریســم تکفیــری در منطقــۀ غــرب آســیا ســبب شــد ،بخشهــای قابــل
توجهــی از غــرب کشــور عـراق در ســیطرۀ «داعــش» دربیایــد .در چنیــن شـرایطی ،ناکارآمــدی
ارتــش ع ـراق در مبــارزه بــا تروریســم و نیــز تصمیــم هیئــت وزی ـران در دورۀ نخس ـتوزیری
نــوری المالکــی مبنــی بــر تشــکیل نیــروی مردمــی ب ـرای دفــاع از تمامیــت ارضــی ع ـراق و
بیرونرانــدن تروریس ـتها از ایــن کشــور و س ـرانجام صــدور فتــوای جهــاد کفایــی از ســوی
مرجعیـ�ت عال��ی عـ�راق بـرای حضــور اقشاــر مختل��ف م��ردم در مجاه��دت ض��د داعش پایــۀ
حشدالشعبی را بنا نهاد.
حشدالشــعبی توانســت در مراحــل مختلــف در مبــارزه بــا تروریســم نقــش مهمــی ایفــا
کنــد و بســیاری از مناطقــی کــه تحــت تســلط داعــش بــود ،از جملــه آمرلــی ،جــرف الصخــر،
دیال��ی ،فلوج��ه ،موص��ل و تلعف��ر را آزاد کنــد .ایــن نیــروی مردمــی ،الگــوی موفقــی در عرصــۀ
ملــی ع ـراق بــه حســاب میآیــد .امــری کــه مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا نخس ـتوزیر
ع ـراق در خــرداد  ۱۳۹۴بــه آن اشــاره و تأکیــد کردنــد« :ظرفیــت بــزرگ نیروهــای داوطلــب
مردمــی ،ب ـرای آینــده و پیشــرفت ع ـراق در عرصههــای مختلــف بســیار کارآمــد وتأثیرگــذار
خواهــد بــود» .تشــابه ســاختار ســازمان نوپــا و کارآمــد حشدالشــعبی بــه ســپاه پاســداران
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انقــاب اســامی ،ســبب شــد ،عــدهای لــزوم تأســیس ســازمان مشــابه بــا ســپاه ایــران در
ع ـراق را مطــرح کننــد .همچنیــن الگوپذیــری ســازمان حشدالشــعبی ع ـراق از بســیج ای ـران،
بارهــا از مقامــات ارشــد ع ـراق ،همچــون نــوری مالکــی مطــرح شــد.
ساختار تشکیالتی گروه مقاومت حشدالشعبی عراق

بــا قدرتمندشــدن و تجاوزهــای پــی در پــی گــروه تروریســتی داعــش و همچنیــن حضــور ایــن
نیروهــای تروریســتی در منطقــه،بهویــژه در عــراق و ســقوط شــهرهای تکریــت و موصــل
بهدســت آنهــا ،نیروهایــی در قالــب بســیج مردمــی کــهبهعنــوان نوظهورتریــن نیــروی نظامــی
مردمــی و عقیدتــی در چارچــوب مقاومــت و بــا فتــوای مرجعیــت دینــی و اســتقبال گســتردۀ
مــردم ایجــاد شــدند .همچنیــن میتــوان ایــن نیروهــای مقاومــت را همردیــف نیروهــای
مقاومــت حمــاس فلســطین و انصاراللــه یمــن و حــزب اللــه لبنــان بــا کارکردهــای مشــابه در
راســتای دفــاع از امنیــت ملــی و مبــارزه بــا تروریســت برشــمرد .ایــن ظرفیــت بهوجــود آمــده
در حــال حاضــر نقــش بیبدیلــی در ســاختار امنیتــی و اتحــاد مردمــی در دولــت ع ـراق دارد
و زمینهســاز فرصتــی اســت کــه بهجــای تکیــه بــر قــدرت بیگانــگان در زمــان اضط ـرار از آن
ُ
اســتفاده کــرد .بــا توجــه بــه منابــع موثــق و اطالعــات و منابــع میدانــی ،نــه گروهــی کــه در
بیشــتر عملیاتهــای گــروه مقاومــت حشدالشــعبی نقــش پررنگــی داشــتند ،بهشــکلی هســتۀ
مرکــزی ایــن گــروه مقاومــت را تشــکیل میدادنــد و ســپاه پاســداران نیــز بــا تعــداد شــش گــروه
از ایــن تعــداد ارتبــاط مستشــاری داشــتند .همچنیــن هــادی العامــری ،فرمانــدۀ شــاخۀ نظامــی
ســازمان بــدر و ابومهــدی مهنــدس ،هماهنگکننــدۀ امــور گردانهــای امــام علــی (ع) و
حــزب اللــه ع ـراق نیــز جــزو نیروهــای فرماندهــی گــروه مقاومــت حشدالشــعبی برآمــده از
درون ایــن گروههــا بودنــد.
ایــن گروههــا عــاوه بــر ارتبــاط بــا ســپاه پاســداران ،عقیــدۀ پیــروی از والیــت فقیــه را
براســاس خــط مشــی اعالمــی خــود ترویــج میکردنــد .در ایــن میــان بهویــژه چهــار گــروه
گردانهــای حــزب اللــه عــراق ،عصائــب الحــق ،جنبــش نجبــاء و گردانهــای امــام علــی
(ع) ،بهدلیــل نقشآفرینــی علیــه اشــغالگران آمریکایــی بعــد از ســال  1382یــا برخــورداری
از ارتبــاط شــبکهای در ایــن مســیر ،جایــگاه ویــژهای در اســناد و ادبیــات راهبــردی ایــاالت
متحــدۀ آمریــکا دارنــد .بــا توجــه بــه ارتبــاط مســتمر افـراد و گروههــای مقاومــت حشدالشــعبی
بــا ســپاه پاســداران ای ـران ،ایــن گــروه بــه حشــداالیران نیــز شــهرت دارنــد.
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اهــداف و قاعدههــای جمعــی جدیــد امنیتــی و دفاعــی در راســتای تکویــن و توســعۀ ارزش و
فرهنــگ مبــارزه بــا تروریســم در گــروه مــردم نهــاد حشدالشــعبی پدیــدار و موجــب وحــدت
و تقویــت ایــدۀ مقاومــت و امنیــت عـراق از راه کنــش عملــی مبــارزه بــا داعــش شــده اســت.
حشدالشعبی بهمثابۀ گروه تولید امنیت
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الف) هویت و هنجارهای مشترک در حشدالشعبی
هویت
بــا توجــه بــه چگونگــی تکویــن هویــت گــروه مقاومــت حشدالشــعبی بایــد تعریفــی بیــان
کنیــم از بازیگـران و شـرایط محیطــی اثرگــذار بــر هویــت کــه ایــن بازیگـران از خود داشــتهاند.
در ش ـرایط آشــفتگی و ه ـراس عمومــی و ش ـرایط شــکنندگی ســاختار نظامــی و سیاســی در
ع ـراق ،گــروه تروریســتی داعــش توانســت بــا توجــه بــه رشــد و توســعۀ ســریع ،بخشهــای
زیــادی از شــمال و غــرب عــراق را تصــرف کنــد ) .(Nazari , Alseimari,2013:77بــا
توجــه بــه ش ـرایط بحرانــی در کشــور ع ـراق در ایــن دوره از زمــان ،مرجــع عالیقــدر ع ـراق،
آیــت اللــه سیســتانی دفــاع از کشــور را واجبــی مقــدس و مســئولیت ملــی و شــرعی دانســته و
فــارغ از معیارهــای قومــی ،فتــوای جهــاد کفایــی را اعــام کردنــد.
هنجارها
عواملــیبهعنــوان هنجــار ،قوامبخــش هویــت در حشدالشــعبی هســتند .همچنیــن
هنجارهــا میتواننــد مســئولیت کنشــگران را در معانــی ذهنــی آنهــا جایابــی و موجــب
تنظیــم و شناســایی و حتــی تأییــد یــک هویــت خــاص شــوند .گفتمــان اســامی را میتــوان
از مهمتریــن هنجارهایــی دانســت کــه نقــش تقویتکننــدۀ هویــت امنیــت و ضدتروریســتی
را دارد .گروههــای حشدالشــعبی بــا القــا نســبت بــه ارزشهــای دینــی کــه مبــارزه در برابــر
متجــاوزان تروریســت را ارزش میدانــد .همچنیــن جهــاد را بــه هنجــار تبدیــل کــرده اســت
کــه بتــوان محرکــی بــرای پیوســتن مــردم بــه گروههــای مقاومــت باشــد .حشدالشــعبی بــا
توجــه بــه فتــوای مرجعیــت دینــی و واجبدانســتن پیــروی از دســتورات مقــام معنــوی را
بهعنــوان هنجــاری در نظــر گرفتــه کــه نقــش بــه س ـزایی در شــکلگیری هویــت آنهــا دارد
(.) n- terrorist،2016
تهدیدانگاشــتن گــروه تروریســتی داعــش بــرای اماکــن مذهبــی و متبرکــه از مهمتریــن
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هنجارهایــی اســت کــه ســبب تقیــد حشدالشــعبی در ســاختار امنیتــی ع ـراق میشــود .ایــن
هنجــار ناشــی از ســختیهایی اســت کــه امــام حســین (ع) در راه جهــاد بـرای خداونــد متعــال
متحمــل شــده اســت و ســبب تقویــت روحیــۀ جهــادی در ایــن گــروه مقاومــت میشــود و نیــز
از دیگــر هنجارهایــی اســت کــه در اذهــان اعضــای حشدالشــعبی ،موجــب تقیــد آنــان بــه
حضــور در ســاختار امنیتــی ع ـراق شــده اســت ).(Azad,2015:5
ب) ارتباط مستمر و دائم اعضا
وجــود ارتبــاط مســتقیم و دائــم در زمینههــای مختلــف از ویژگیهــای جمعــی انســان
اســت کــه امنیــت در آنهــا بــا ویژگیهــای خاصــی برســاخته شــده اســت .همچنیــن
انســانها شــبکههایی را بــا ارتبــاط و تعامــل بــا محیــط و اجتمــاع ایجــاد میکننــد کــه
س ـرانجام منجــر بــه معنــا میشــود .زمانــی میتــوان بــه تبــادل اهــداف و منافــع و عواطــف
دســت یافــت کــه ارتبــاط فزاینــدهای در اشــتراکگذاری معنــا باشــد .منبــع مهــم تولیــد معنــای
اجتماعــی ،ارتبــاط بیــن اعضــای جامعــه اســت کــه ایــن ارتبــاط ســبب همدلــی و هماندیشــی
و در نهایــت ســاخت قواعــد جمعــی از آن منتــج میشــود ).(Castells , 2013: 13-23
مناسک مذهبیبرنامههــای جمعــی ،مهمتریــن زمینــۀ ارتباطــی اســت کــه تشــکیالت و ســازمانهای
حشدالشــعبی بــه تبعیــت از الگــوی ســپاه پاســداران و بســیج برگــزار میکننــد (Knights,
) .2016:1حضــور اف ـراد حشدالشــعبی در بارگاههــای زیارتــی ائمــۀ اطهــار (ع) کــه گاهــی
بــا یونیفــرم «هیئــه الحشدالشــعبی» بــوده ،ســببتأثیرگــذاری عمیــق بهوســیلۀ معانــی ذهنــی
و بــه اشتراکگذاشــتن آن بهصــورت رو در رو میشــود .همچنیــن دیــدار زائــران عراقــی
و مــردم بــا ایــن گــروه و گفتوگــو بــا ایــن افــراد آنــان را قــادر میکنــد توانایــی انتخــاب
و حضــور راحتــی بــه تشــکیالت را ب ـرای خــود مهیــا کننــد .ایــن ارتبــاط و معانــی مســتقیم
یــک از اثرگذارتریــن عوامــل پیوســتن مــردم بــه حشدالشــعبی اســت (Abdul Jabbar and
).Mansour, 2017:18-20
فرهنگ قبیلهای و قومیگردانهــای حشدالعشــایری و حشــدالترکمانی از گروههــای حشدالشــعبی هســتند
کــه ارتبــاط آنهــا مبتنــی بــر فرهنــگ قومــی و قبیلــهای اســت .گروههــای اهــل تســنن
الحشدالعشــایری بهدلیــل پیونــد مذهبــی مشــترک تعامــل و انســجام بیشــتری در مبــارزه بــا
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داعــش دارنــد .همچنیــن ویژگیهــای زبانــی و قومــی و معانــی ذهنــی ژرف ســبب انســجام
گروههــای ترکمانــی در عرصــۀ نبــرد بــا داعــش شــده اســت.
رسانههای اجتماعیشــبکههای اجتماعــی و رســانه یکــی دیگــر از عوامــل مهــم در ارتباطگرفتــن اعضــای گــروه
مقاومــت حشدالشــعبی اســت کــه بهنحــوی از ایــن راه «شــبکهبندی» در ذهــن افــراد ایجــاد
میشــود .همچنیــن یکــی از مؤثرتریــن روشهایــی کــه میتــوان آن را در انسجامبخشــی ســاختار
ذهنــی افـراد ایــن گــروه مؤثــر دانســت ،بــه اشتراکگذاشــتن تولیــد محتــوای همســو بــا هویــت و
هنجارهــای گــروه حشدالشــعبی در قالــب ســرودهها و نماهنگهــا اســت ).)al. hashed, 2017
ایجاد اهداف مشترک و قاعدۀ جمعی برای انجام مسئولیتبــا توجــه بــه رســالت گروههــای مقاومــت و اولویــت یکپارچگــی ایــن گروههــا در
راســتای اهــداف مشــترک و بلندمــدت ،ارتبــاط مــداوم اعضــا زمینهســاز تجانسهــای
دینــی و قومــی را فراهــم آورده اســت تــا بــر ایــن اســاس اعضــای خــود را در راه فــداکاری و
دســتیابی بــه اشــتراکهای ذهنــی کــه در هویــت و هنجارهــای آنهــا نمــو داشــته هماهنــگ
کننـ�د ) .(Ekhtiari Amiri, 2015:5از مهمتریــن عواملــی کــه منجــر بــه شــکلدادن و
همبســتگی جمعــی بیــن اعضــا بــوده اســت:
مبارزه با داعش و بیرو نراندن آنان از سرزمین عراق در راستای هویت دفاع ملی؛آزادسازی شهرها از وجود تروریستهای تکفیری داعش؛کمکرســانی بــه مردمــی کــه در محاصــرۀ تکفیریهــا بودنــد و نمیتوانســتند بــاتکفیریهــا مقابلــه کننــد؛
حفظ امنیت همۀ مکانهای متبرکه و زیارتی،بهویژه حرمهای ائمه اطهار(ع)؛-جلوگیری از تجزیه و حفظ و یکپارچگی کشور عراق ).(Duman, 2016:10

زمینههای شکلگیری گروه مقاومت حماس فلسطین

«حم��اس» ن�اـم مختصرــ «حركةــ المقاومةــ اإلس�لامیة» جنبــش مردمــی اســت کــه در پــی
ایجــاد ش ـرایط الزم ب ـرای آزادی ایــن کشــور از ظلــم و تجاوزگــری صهیونیس ـتها و حامیــان
آنهاســت .ایــن جنبــش انقالبــی کــه از حمایــت تودههــای مــردم برخــوردار اســت بــر ایــن
بــاور اســت کــه تــا آزادی فلســطین از نهــر تــا بحــر بــه مبــارزات خــود ادامــه میدهــد.
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شــهر ایــن جنبــش در قالــب لوگــوی آن ترســیم شــده اســت .بدیــن معنــی کــه تصویــر
مســجداالقصیبهعنــوان نقشــۀ کوچــک فلســطین تصــور شــده اســت کــه توســط دو علــم
محافظــت میشــود .حمــاس در  15دســامبر  ،1987بیانیــۀ تأســیس خــود را منتشــر کــرد؛
امــا جرقههــای اولیــۀ شــکلگیری آن بــه دهــۀ چهــل قــرن گذشــته بــر میگــردد .ایــن
جنبــش در امتــداد جنبــش اخوانالمســلمین شــکل گرفــت و پیــش از اعــام موجودیــت،
اخوانالمســلمین بــا بیــان مواضــع خــود در برابــر مســئلۀ فلســطین اس ـمهای دیگــری چــون
«جنبــش پیــکار اســامی» و «حامیــان ســرزمین اسـرا» و  ...مطــرح بــود .حــوادث متعــددی
کــه در ســال 1947وبهویــژه بعــد از شکســت ســال  1967روی داد ،زمینــۀ شــکلگیری
جنبــش مقاومــت حمــاس را فراهــم آورد ) .(zarean, 2014: 93-95ایــن جنبــش توســط
شــیخ احمــد یاســین بــا انتشــار منشــور گــروه مقاومــت حمــاس در میــان گروههــای اخوانــی
فلســطین در اوت  1988متولــد شــد .ایــن منشــور عــاوه بــر موضوعــات محــوری و فلســفۀ
جنبــش و مواضــع آن در قبــال موضوعاتــی ماننــد رفــاه اجتماعــی و نقــش زنــان و حرکتهــای
ملیگــرا موضــع میگرفــت ) .(Abu Amr, 1993: 28-51ظهــور جنبــش مقاومــت
حمــاس ،تحوالتــی را در  4مرحلــه پدیــدار کــرد کــه ایــن مســیر نتیجــۀ تحــول راهبــردی در
جنبــش اخــوان بــه مرحلــۀ جهــاد واقعــی بــود:
مرحلــۀ اول :گرفتــن مجــوز تأســیس مجمع اســامی در ســال  1973از رژیم صهیونیســتیو ســازماندهی هســتۀ اولیــۀ کادرهــای حماس؛
مرحلۀ دوم :منسجمکردن و نهادسازی جنبش حماس با گسترش حوزۀ جغرافیایی؛مرحلــۀ ســوم :برنامهریــزی و تنظیــم دســتگاههای اجرایــی ب ـرای رســیدن بــه دوران نفــوذسیاســی و آمادگــی بـرای مبــارزۀ مســلحانه؛
مرحلــۀ چهــارم :ظهــور در صحــن؛ فلســطین در ســال  1988و اعــام راهبــردی بهصورترسمی). (Razavi,2005:105-120
ساختار تشکیالتی جنبش مقاومت حماس فلسطین

جنبــش مقاومــت حمــاس فلســطین بــه ماننــد گــروه اخــوان از کمیتــۀ مرکــزی ،دفتــر
سیاســی ،شــورای عمومــی و ســاختارهای مشــابه شــکل گرفتــه بــود کــه در راســتای ایــن
تشــکیالت کمیتههــای تبلیغاتــی و امنیتی(مجــد) ،سیاســی ،بســیج ملــی و جنــاح نظامــی
و دفتــر رســیدگی بــه مرزهــای ســرزمینهای اشــغالی تشــکیل شــده بــود (Molla
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) .Ebrahimi,2003:218همچنیــن بهوســیلۀ ســه دســتگاه همــۀ فعالیتهــای ،نظامــی و
تبلیغاتــی و سیاســی (گردانهــای قســام) انجــام میگیــرد .حمــاس پــس از شــکلگیری بــا
انجــام فعالیتهایــی در میــان تــودۀ مــردم محبوبیتهایــی کســب کــرد.

ب) تشکیالت ساختاری و غیررسمی حماس در داخل سرزمین فلسطین
جنبــش مقاومــت حمــاس ســاختارهای غیررســمی پیچیــدهای دارد کــه بیشــتر در امــور
مذهبــی و اجتماعــی بــا توجــه بــه اهــداف و فعالیتهــای ایــن جنبــش فعالیــت میکنــد کــه
عبارتانــد از:
رهبران سیاسی محلی
رهب ـران سیاســی وظیفــۀ بیــان دیدگاههــای جنبــش و هدایــت فعالیتهــای میدانــی مــرد را
بــر عهــده دارنــد .همچنیــن ایــن رهبـران جایگاهــی باالتــر و برابــر بــا رهبـران حمــاس مســتقر
در خــارج از فلســطین را دارنــد ،ولــی بنابــر مقتضیــات و تمایــل آنهــا در داخــل ،عهــدهدار
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الف) تشکیالت ساختاری و رسمی حماس در داخل سرزمین فلسطین
پــس از شــرکت جنبــش مقاومــت حمــاس در انتخابــات و گرفتــن مشــروعیت سیاســی در
عرصــۀ داخلــی و خارجــی ،تشــکیالت رســمی حمــاس در ســاختار دولتــی فلســطین شــکل
منســجمی پیــدا کــرده اســت.
 دولت حماسجنبــش حمــاس در انتخابــات پارلمانــی فلســطین در ســال  2006توانســت بــا
بهدســتگرفتن بیشــتر کرســیهای مجلــس قانونگــذاری ،دولــت قانونــی فلســطین را
تشــکیل دهــد .همچنیــن مهمتریــن دالیــل قدرتگرفتــن حمــاس در منطقــۀ غــزه ،نشــأت
گرفتــه از اختــاف ایــن جنبــش بــا فتــح اســت.
 فراکسیون تغییر و اصالحفراکســیون تغییــر و اصــاحبهعنــوان تنهــا فراکســیون جنبــش حمــاس در مجلــس
قانونگــذاری فلســطین اســت .در ســال  2006ایــن فراکســیون بــا کســب  74کرســی
توانســت مأمــور تشــکیل دولــت شــود کــه در آن دوره مســئولیت دبیــر فراکســیون ،محمــود
الرمحــی و مســئول روابــط خارجــی دولــت مشــیرالمصری بــر عهــده داشــتند .رئیــس و نایــب
اول پارلمــان فلســطین نیــز از ایــن فراکســیون هســتند.
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مســئولیتهای رده بــاال و رســمی در حمــاس نیســتند .همچنیــن مواضــع رســمی حمــاس
را ســخنگویانی بیــان میکننــد کــه در داخــل حضــور دارنــد .همــۀ هماهنگــی فعالیــت
بخشهــای مختلــف و ارتبــاط بــا دیگــر گروههــا و تشــکیالت خودگــردان بــه عهــدۀ ایــن
افــراد اســت ).(Razavi and Ghasemi, 2012: 95
تشکیالت اجتماعی
در ایــن گــروه ،ســطوح مختلفــی بــر حســب میـزان پیــروی و اطاعتپذیــری از دســتورهای
مختلــف بیــن افـراد و قشــرها وجــود دارد کــه عبارتانــد از:
دستۀ اول ،بر مبنای اطاعتپذیری کامل از جنبش طبقهبندی شدهاند؛دســتۀ دوم ،اف ـرادی کــه بــر حســب موقعیــت از خواســتههای جنبــش پیــروی میکننــد.ایــن افـراد بــا افــکار و اعتقــادات جنبــش موافــق بــوده ،ولــی در شـرایط اضطـرار و فشــارهای
رژیــم غاصــب بــا تشــکیالت همراهــی نمیکننــد.
دســتۀ ســوم ،وابســته بــه جریانهــای فلســطینی و دیگــر گروههــا،بهویــژه گروههــایفتــح و خودگــردان هســتند ).(Razavi and Ghasemi, 2012:98
تشکیالت امنیتی و نظامی
بــه یقیــن میتــوان بخــش امنیتــی و نظامــی در عیــن مخفیبــودن را از مؤثرتریــن
و مهمتریــن بخشهــای گــروه مقاومــت دانســت کــه در ایــن زمینــه همــۀ فعالیتهــا
و اقدامــات آنتأثیــر زیــادی بــر تحــوالت و معــادالت فلســطین دارد .بــا توجــه بــه اینکــه
گردانهــای نظامــی قســام بهصــورت دو بخــش ،یکــی در کرانــۀ باختــری و دیگــری در نــوار
غــزه بــه دالیــل امنیــت تقســیم شــدهاند .همچنیــن اعضــای کرانــۀ باختــری ایــن گــردان
نامشــخص بــوده و گــردان دیگــر در نــواز غــزه دارای پنــج گــردان مجـزا تفکیــک شــده اســت،
شــامل شــــمال غــــزه ،جنــوب غــزه (رفــح) ،مرکــز نــوار غــزه ،غــزه و خــان یونــس کــه رابطــۀ
ایــن گردانهــا بــا دفتــر فرماندهــی بســیار خــوب اســت ). (zarei, 2011: 12
ج) ساختار و تشکیالت حماس در خارج از فلسطین
شورای مرکزی
شــورایی متشــکل از  50الــی  70نفــر کــه هویــت آن هــم مخفــی بــوده ،جــزو باالتریــن
مرجــع تصمیمگیــری در جنبــش مقاومــت حمــاس هســتند .همچنیــن بــا توجــه بــه مقتضیات،
جلسـ�اتی را هـ�ر  4ســال یــک بــار تشــکیل میدهنــد و نســبت بــه انتخــاب اعضــای آشــکار و
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مخفــی بخشهــای مختلــف تصمیــم میگیرنــد ).(Razavi and Ghasemi,2012:87
دفتر نمایندگی در کشورهای مختلف
ایــن جنبــش در کشــورهای پاکســتان ،عربســتان ،قطــر و کویــت بهشــکل غیررســمی و در
حــال حاضــر در تهـران و خارطــوم و صنعــا و دمشــق و بیــروت بهطــور رســمی دفتــر دارد .ایــن
جنبــش توانســته در کشــورهایی کــه دانشــجویان فلســطینی حضــور دارنــد ،از راه انجمنهــای
دانشــجویی و اتحادیههــا پایگاههایــی را بهدســت آورد.

بــا توجــه بــه رونــد شــکلگیری و ظهــور حمــاس از بــدو فعالیتهــای ایــن جنبــش در ســال
 ، 1988ســه راهبــرد از ســوی ایــن جنبــش در دورههــای زمانــی مختلــف انجــام گرفــت کــه
عبارتانــد از:
مشــارکت در فعالیتهــای سیاســی بــا حفــظ اصــول جنبــش ،از جملــه ادامــۀ مقاومــت وبهرسـ�میت نشـ�ناختن اسـ�رائیل؛
مخالفت شدید با قرارداد اسلو ()1993؛مشارکت جدی در قیام عمومی مردم فلسطین (انتفاضه) ).(Farhadinia,2000:53-77جنبش مقاومت حماس در دوران انتفاضه

انتفاضــۀ مــردم فلســطین نشــأتگرفته از انقــاب اســامی ایــران و ناامیــدی مــردم از
گروههــای سیاســی الئیــک و نظامــی در نجــات فلســطین و ســرکوب و کشــتار بیرحمانــۀ
فلســطینیان توســط رژیــم صهیونیســتی و نارضایتــی و ناامیــدی از دولتهــای عربــی اســت.
ایــن حرکــت ،بــا توجــه بــه بعــد فرهنگــی و دینــی آن در ســال  1987وارد ادبیــات سیاســی
روزمــره فلســطین شــد ) .(Khodadadi, 2004: 63-88انتفاضــۀ مــردم فلســطین حرکتــی
خودجــوش و بــدون ســازماندهی از ســوی گروههــای سیاســی اســت کــه حتــی موجــب
غافلگیــری گروههــای ســازمان آزادیبخــش فلســطین (ســاف) و اخــوان المســلمین شــد.
 .5-5مخالفت حماس با قرارداد اسلو
از دیــدگاه جنبــش حمــاس قــرارداد اســلو حاکمیــت واقعــی و اســتقالل همهجانبــه را
ب ـرای ایــن کشــور بــه ارمغــان نیــاورده اســت .همچنیــن بخشــی از اراضــی فلســطین در ایــن
ق ـرارداد ،از گســترۀ مــرزی آن خــارج شــده اســت .جنبــش حمــاس بــا توجــه بــه باورهــای
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دینــی خــود بهشــدت بــا قـرارداد مخالفــت کــرد .اولویــت و هــدف آزادســازی کرانــۀ باختــری
و کاملکــردن آزادی نــوار غــزه ،از مهمتریــن اهــداف جنبــش حمــاس بعــد از ق ـراداد اســلو
بــوده اســت ).(Farhadinia,2000:53-77
ورود حماس به صحنۀ سیاسی فلسطین

موضــع روشــن جنبــش حمــاس دربــارۀ ســاف ،پــس از قــرارداد غــزه نمایــان شــد .از آن
پــس ،ایــن ســازمان را (ســاف) تنهــا نماینــده ،بخشــی از ملــت فلســطین دانســته و اولویــت
خــود را در رقابــت بــر ســر نمایندگــی ملــت فلســطین بــا ســازمان آزادیبخــش قــرار داد
) .(Al-hamad and Barghouti , 2001: 279بــا توجــه بــه دســتیابی حمــاس بــه
 30درصــد آرا و پیــروزی حمــاس در انتخابــات شــهرداریها ،خواســت ایــن جنبــش،
ورود بــه عرصــۀ انتخابــات مجلــس و برعهدهگرفتــن امــور اجرایــی فلســطین بــود
) .(Pashaghasemi,2007:91-104پــس از تضمیــن ابومــازن ،مبنــی بــر تجدیدنظــر در
ســازمان آزادیبخــش فلســطین و برگـزاری انتخابــات آزاد و ســالم ،جنبــش مقامــت حمــاس
ضمــن آتشبــس یــک ســاله بــا رژیــم صهیونیســتی ،خــود را بــرای ورود بــه انتخابــات
مجلــس قانونگــذرای و شــورای محلــی آمــاده کــرد)(Khosravi, 1385: 1-17
 .مهمتریــن دالیــل ورود جنبــش مقاومــت حمــاس بــا توجــه بــه مصاحبــۀ رئیــس دفتــر
سیاســی حمــاس در  14مــه  2004اینهــا هســتند:
تجدید قوا و استراحت دورهای رزمندگان حماس؛مشکالت فراوان وبهویژه معیشتی مردم فلسطین؛ فسادگستردهدردستگاههایاجراییتشکیالتخودگردان).(Pashaghasemi,2007:91-104راهبرد جنبش مقاومت حماس در مسائل منطقه

شــکلگیری جنبــش حمــاس بــر مبنــای تفکــر اســامی و از دل انتفاضــه فلســطین و برگرفتــه از
انقــاب اســامی ایـران بــوده اســت و در جهــت تحقــق آرمــان فلســطین در محــور مقاومــت،
از ســوی جمهــوری اســامی ای ـران حمایــت شــده اســت .ولــی در تحــوالت اخیــر منطقــه
بازهــم بــا توجــه بــه ارزشهــا و بازتعریفــی کــه از هویــت اخوانی خــود کــرد از محــور مقاومت
فاصلــه گرفــت و منافعــش بــا جمهــوری اســامی در تعــارض قـرار گرفــت .بــا توجــه بــه اینکــه
حمــاس کــهبهعنــوان جنبشــی جهــادی ،همــواره جهــاد و مبــارزۀ مســلحانه بــا اســرائیل را
156

مهمترین رویکردهای جدید جنبش مقاومت حماس فلسطین

الف) تحول فضای عربی ضدحماس
بــا شــروع بیــداری اســامی در منطقــه و ســرنگونی حکومــت دیکتاتــوری حســنی مبــارک
و بــن علــی ،فضایــی ب ـرای جبــش مقاومــت حمــاس فراهــم شــد .در گذشــته بــا توجــه بــه
مخالفــت رژیمهــای عربــی ،قدرتیابــی و حمایــت ایــن کشــورها از حمــاس امکانپذیــر
نبــود .در حــال حاضــر بــا توجــه بــه تحــوالت کشــورهای عربــی و تغییــرات گســترده در
فضــای پیرامونــی جهــان عــرب ،ایــن حمایتهــا آشــکارا و در راســتای قدرتمندشــدن جنبــش
مقاومــت حمــاس شــکل میگیــرد.
ب) توافق دوحه و سازش فلسطینی
بــا توجــه بــه اینکــه حمــاس و فتــح کــه تاکنــون میانجیگریهــای متعــدد و متنوعــی را در
راســتای تحقــق مصالحــه تجربــه کردهانــد ،ایــن بــار تحــتتأثیــر تحــوالت و پیامدهــای
داخلــی آن بــر ســپهر سیاســی فلســطین ،مصالحــه را پذیرفتنــد .اهمیــت ایــن اعالمیــه در
پذیــرش شــرایط فتــح از ســوی حمــاس نهفتــه اســت .تــا پیــش از توافــق دوحــه ،یکــی از
اصلــی پیشــبرد مصالحــه ،نبــود توافــق بــر ســر نخســتوزیر آینــده بــود .در ایــن
موانــع
ِ
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راهــکار مناســب دســتیابی بــه حقــوق غصبشــدۀ ملــت فلســطین میدانســت ،در گــذار
غیررســمی مبــارزه بــه دردســتگرفتن حکومــت ،در نتیجــۀ انتخابــات ســال
از وضعیــت
ِ
 ،2006بــا چالــش مهمــی روب ـهرو شــد .رهبــری حمــاس آشــکارا میدیــد کــه ایــن جنبــش
اکنــون مســئولیت بزرگتــری در قبــال ملــت فلســطین و نــه فقــط اعضــا و طرفــدار ِان خویــش
دارد .ایــن بــدان معناســت کــه هرگونــه کنــش جهــادی حمــاس میتوانســت هزینههایــی را
متوجــه همــۀ فلســطینیها کنــد.
همچنیــن راهبــرد حمــاس در مســئلۀ تغییــر رویکــرد منطقــهای و فاصلهگرفتــن جنبــش
حمــاس از ایــران را در ســالهای اخیــر میبینیــم .مبنــای ایــن شــبهه در مواضــع اخیــر
حمــاس ،ماننــد بیطرفمانــدن آنهــا در صــورت وقــوع جنــگ بیــن ایــران و اســرائیل،
حمایــت حمــاس از شورشــیان ســوری ،نزدیکــی بــا قطــر و ترکیــه ،همســویی بــا اخــوان
مصــر ،ســازش بــا گــروه فتــح قابــل اســتناد اســت .بایــد توجــه داشــت کــه جنبشهــای
آزادیبخــش ،همچــون هــر پدیــدۀ اجتماعــی دیگــر ،در گــذر زمــان و تحــتتأثیــر شـرایط و
مؤلفههایــی ،دچــار تحــول میشــوند.
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ـت هــر چنــد موقتــی بــه ســود محمــود عبــاس گذشــت .بنابرایــن
توافــق ،حمــاس از ایــن پسـ ِ
پــس از تحــوالت جهــان عــرب در اثــر بیــداری اســامی ،حمــاس بــا اشــتباهی راهبــردی در
عمــل از عقایــد و ایدئولــوژی انقالبــی خــود در مواجهــه بــا رژیــم اسـرائیل کوتــاه آمــده و بــر
مواضــع ســازشکارانۀ فتــح مهــر تأییــد زده اســت.
ج) عبور از متحد خود ،سوریه
پــس از انتخابــات ســال  2006فلســطین ،ســوریه یکــی از حامیــان اصلــی حمــاس اســت.
بــا توجــه بــه بحــران ســوریه و حمایتنکــردن حمــاس از ایــن حکومــت و همنوابــودن بــا
معترضــان داخلــی ،جنبــش مقاومــت حمــاس بــا اعــام موضــع صریــح خــود نســبت بــه
بحــران فراگیــر ســوریه ،بــا توجــه بــه منافــع خــود ،نــگاه مســالمتآمیزی بــه کشــورهای
ـی اولیــۀ حمــاس بــا ســوریه،
عربــی و اسـرائیل داشــته باشــد .دلیــل دیگــر صفبنــدی و همراهـ ِ
ـتیبانی مالــی ،تســلیحاتی و سیاســی از آن
تــوان ایــن کشــور در حمایــت از ایــن جنبــش و پشـ ِ
بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه بحرانهــای جــدی و گســتردۀ ســوریه در ســطوح مختلــف ،تــوان
حمایتــی آن از جنبــش حمــاس ســیر نزولــی داشــت .همچنیــن بــا توجــه بــه نیــاز حمایتــی
بــه منابــع مالــی ب ـرای پیشــبرد اهــداف جنبــش حمــاس بهتدریــج منابــع مالــی جدیــدی از
کشــورهای عربــی دریافــت کردنــد کــه دریافــت آن مســتلزم همراهــی سیاســی در منطقــه بــوده
اســت ).(Fathollah, 2013
د) تقسیم حماس به داخل و خارج
بــروز اختــاف گســترده میــان رهبــری داخــل و خــارج از تحوالتــی اســت کــه آغــاز تغییــر
رویکــرد داخلــی و منطقــهای حمــاس را نشــان میدهــد .اگرچــه ایــن اختالفهــا پیشتــر
هــم بــوده اســت ،رقابــت و اختــاف داخلــی میــان طرفــداران دو خــط مشــی متفــاوت اســت؛
گروهــی طرفــدار تــداوم راهکارهــای پیشــین حمــاس در برابــر اسـرائیل ،حکومــت خودگــردان
و محــور مقاومــت و گروهــی خواســتار تحــول ایــن رویکردهــا ب ـرای همگامــی بــا تحــوالت
پیرامونــیبهویــژه در مصــر و ســوریه هســتند.
شباهتهای گروههای مقاومت حشدالشعبی عراق و حماس فلسطین

هرــ دو گ��روه مقاومـ�ت در پــی ایجــاد شـرایط الزم بـرای آزادی کشــور از ظلــم و ســتمگریو تجــاوز بــه صحنــۀ مبــارزه ورود پیــدا کردنــد .همچنیــن ایــن گروههــا از حمایــت تودههــای
مــردم برخوردارند.
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ه�رـ دو گرــوه ،پیونــد عمیقــی بــا انقــاب اســامی ایــران دارنــد و رشــد و نفــوذ ایــنگروههــابهعنــوان بــازوان حمایتــی جمهــوری اســامی بســیار بااهمیــت اســت.
 هـ�ر دو گ��روه ،دشــمنان برونمــرزی مشــترکی ماننــد آمریــکا داشــته و بــا گســتردگیفعالیــت و نفــوذ خــود ،گاهــی بــا حمالتــی از ســوی ایــن کشــورها بــر علیــه منافــع خــود
قــرار میگیرنــد.
در میــان بازیگـران خارجــی ،آمریکاییهــا باهــدف تحدیــد راهبــردی حشدالشــعبی،گزینۀ
انحــال ایــن گــروه را در دســتور کار ق ـرار دادنــد .ایــن گــروه برخــاف گــروه جیشالمهــدی
کــه در  28اوت  2008منحــل شــد ،مخالــف رهاکــردن سالحهایشــان مقابــل اشــغالگری
آمریــکا هســتند.
بــه هــر ترتیــب ،کارنامــۀ آمریــکا در عــراق چــه در خصــوص حمایتهــای بیدریــغ از
داعــش و چــه در صحنــۀ ضربــه واردکــردن بــه نیروهــای مردمــی حشدالشــعبی و بــه شــهادت
رســاندن تعــداد زیــادی از آنهــا ،بــهانــدازهای منفــی اســت کــه بــه عناصــر نفــوذی در عـراق،
اجــازۀ تحرکهــای مدنظرشــان را نمیدهــد .از ســویی ،عملکــرد نیروهــای حشدالشــعبی در
حــذف و ســرکوب نیروهــای داعــش و کمکرســانی بــه مــردم ع ـراق در دورههــای مختلــف
بهانــدازهای افتخارآمیــز و تحســینبرانگیز اســت کــه هیچکــس در عــراق تــوان تضعیــف و
حــذف آنهــا را از صحنــۀ سیاســی ایــن کشــور نــدارد.
یکــی از  12شــرط پمپئــو بـرای دســتیابی توافقــی جدیــد بــا ایـران« ،خلــع ســاح و انحالل
گروههــای شــبهنظامی شــیعه» بــود .بــا توجــه بــه سیاس ـتهای ایــاالت متحــدۀ آمریــکا در
رویارویــی بــا گروههــای مقاومــت،بهویــژه حمــاس و اجــرای سیاســتهای متخاصمانــه
ب ـرای حمایــت از رژیــم صهیونیســتی ،در زمانهــای بح ـران و درگیــری گروههــای مقاومــت
حمــاس و اســرائیل ،ســبب شــده اســت تــا شــمار زیــادی از افــراد و نهادهــای وابســته بــه
حمــاس را در گوشــه و کنــار جهــان تحریــم کننــد کــه ایــن تحریمهــا شــامل خیریههایــی در
نقــاط مختلــف جهــانبهعنــوان مکانیس ـمهای مهمــی ب ـرای جم ـعآوری کمــک مالــی نیــز
بــوده اســت .همچنیــن ایــاالت متحــدۀ آمریــکا بهطــور تنگاتنــگ بــا حوزههــای قضایــی کــه
در برابــر حمــاس آســیبپذیر هســتند نیــز همــکاری میکنــد تــا چارچوبهــای مبــارزه بــا
پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم را در آنهــا تقویــت کنــد.
هــر دو گــروه مقاومــت بــا توجــه بــه تهدیــد منافــع کشــورهای آمریــکا و اســرائیل درلیســت گروههــای تروریســتی قــرار گرفتهانــد.
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ســاختار تشــکیالتی گــروه مقاومــت حمــاس از گــروه مقاومــت حشدالشــعبی عـراق ،بــاتوجــه بــه قدمــت تنشهــا و درگیریهــای موجــود در پیشــینۀ دور از ســاختار منســجمتر و
تشــکیالتیتری برخوردارنــد.
شـرایط اضطـراری حاکــم بــر عـراق ،دولــت را وادار کــرد تــا بســیج نیــرو بـرای تشــکیل
یــک ســاختار دفاعــی کمکــی را در دســتور کار قــرار دهــد .در ایــن رونــد ،شــاخههای
نظامــی اح ـزاب و جریانهــای سیاســی شــیعه بــه بســتر جــذب نیــروی انســانی در ش ـرایط
اضط ـراری تبدیــل شــدند کــه نتیجــۀ آن تشــکیل یــک ســازمان جدیــد نظامــی رســمی بــه
نــام حشدالشــعبی بــه مــوازات ارتــش و پلیــس در ع ـراق بــود.
از ســوی دیگــر ،دولــت ع ـراق بــه مــوازات تشــکیل ســاختارهای دفاعــی کمکــی ،بــا
درخواســت کمــک از شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد و ایاالت متحــده ،میزبــان ائتالف
بینالمللــی عــزم ذاتــی بــا فرماندهــی آمریــکا شــد کــه مأموریــت آن مبــارزه بــا داعــش بــود.
در مــورد ماهیــت اولیــۀ ش ـرایط تشــکیل گــروه مقاومــت حمــاس اینگونــه بــود کــه ابتــدا در
شـرایط اضطـراری ایــن گــروه بــه میــدان وارد نشــد .جنبــش حمــاس ابتــدا براســاس فعالیــت
فرهنگــی اجتماعــی تأســیس شــد ،پــس از چنــد ســال ،اقدامــات نظامــی را بـرای دســتیابی
بــه اهــداف خــود ،ضــروری دانســت.
بــا توجــه بــه قالــب جمعیتــی شــیعی گــروه مقاومــت حشدالشــعبی ع ـراق ،ایــن گــروهنســبت بــه گــروه مقاومــت حماس بــا قالــب جمعیتــی ســنی ،در مشــی مبارزاتــی الگوبــرداری
متفاوتتــری دارنــد و از آن تبعیــت میکنــد.
بــا توجــه بــه شــرکت جنبــش مقاومــت حمــاس در انتخابات و کســب مشــروعیت سیاســیدر عرصــۀ داخلــی و خارجــی ،تشــکیالتی رســمی حمــاس در ســاختار دولتی فلســطین شــکل
منســجمتری نســبت بــه گــروه مقاومــت حشدالشــعبی در عـراق دارد.
ورود حمــاس بــه پارلمــان فلســطین پــس از اطمینــان از مســائل مهمــی بــود كــه در
مــورد آنهــا تصمیــم گرفتــه شــد .۱ :اطمینــان از اینكــه چنیــن تصمیمــی نظــر اكثریــت نهادهــا
و رهبــران بلندپایــه و فرماندهــان حمــاس اســت؛  .۲اطمینــان از اینكــه هــر تصمیمــی كــه
حمــاس بگیــرد بــه زیــان برنامههــا و سیاس ـتهای مبارزات ـیاش تمــام نشــود؛  .۳اطمینــان از
اینكــه هیــچ تصمیمــی هرگــز در چارچــوب پیمــان فاجعــه بــار اســلو نباشــد.
جنبــش حمــاس در حالــی كــه بــر انتخابــات تأكیــد میكنــد از مشــی مقاومــت نیــز
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در ایــن پژوهــش بهدنبــال پاســخ ایــن پرســش بودیــم کــه گروههــای مقاومــت حشدالشــعبی
ع ـراق و حمــاس فلســطین چــه تفاوتهــا و شــباهتهایی بــا یکدیگــر دارنــد؟ بــا توجــه بــه
بررســی انجــام شــده و اســتفاده از چارچــوب مفهومــی آلــن تــورن ،میــان ســه مؤلفــۀ مــورد
نظــر ،عمومیــت ،ضدیــت یــا مخالــف و اصــل هویــت ،مشــابهتها و تفاوتهــای بهنســبت
مشــهودی وجــود دارد .بهشــکلی کــه بــا توجــه بــه مشــابهتها و تفاوتهــای هــر یــک از
ایــن دو گــروه مقاومــت ،در بعضــی مــوارد تفاوتهایــی بــا توجــه بــه شــرایط خاصــی کــه
در آن ق ـرار گرفتهانــد مشــهود بــوده اســت .براســاس مؤلفــۀ اصــل هویــت ،گــروه مقاومــت
حشدالشــعبی عــراق بــا توجــه بــه محوریــت در عضوگیــری نیروهــای مردمــی و فــارغ از
قومیــت و مذهــب شــکل گرفتــه اســت .همچنیــن ظهــور پدیــدۀ تروریســم تکفیــری در منطقــۀ
غــرب آســیا ســبب شــد ،بخشهــای قابــل توجهــی از غــرب کشــور عــراق زیــر ســیطرۀ
«داعــش» دربیایــد .در چنیــن شــرایطی ،ناکارآمــدی ارتــش عــراق در مبــارزه بــا تروریســم
و نیــز تصمیــم هیئــت وزیــران در دورۀ نخســتوزیری نــوری المالکــی مبنــی بــر تشــکیل
یــک نیــروی مردمــی بــرای دفــاع از تمامیــت ارضــی عــراق و بیرونرانــدن تروریســتها از
ایــن کشــور و س ـرانجام صــدور فتــوای جهــاد کفایــی از ســوی مرجعیــت عالــی ع ـراق ب ـرای
حضـ�ور اقش��ار مختل��ف م�رـدم در مجاهــدت ضدداعش پایــۀ حشدالشــعبی را بنــا نهــاد.
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حمایــت میكنــد .مســلم اســت كــه جنبــش مقاومــت اســامی حمــاس اكنــون بــه جنبــش و
گــروه بزرگــی تبدیــل شــده اســت و پشــتوانۀ مردمــی بزرگــی دارد و در بزنگاههــا از ایــن ظرفیــت
معنــوی بیشــترین بهــره را میب�رـد .همچنیــن در مراحــل اول و دوم انتخابــات شــوراهای محلــی
و شــهرداریها در كرانــۀ باختــری و نــوار غــزه وضعیــت خــود را تثبیــت كــرده اســت و اكنــون
ملــزم بــه پاسـخگویی بــه نیازهــای مردمــی اســت كــه حامــی مقاومــت و پشــتیبان آن هســتند.
در مقایســه هویــت ایــن دو گــروه مقاومــت میتــوان گفــت بیشــتر گــروه حشدالشــعبیایدئول��وژی اســامی ش��یعی دارن��د و ایدئول��وژی جنب��ش حم��اس ریشــه در اخوانالمسـ�لمین
مصــر دارد.
در گــروه حشدالشــعبی بیشــترین نزدیکــی بــا شــیعۀ دوازده امامــی بیشــتر جلــوه داشــتهو در جنبــش حمــاس بــا توجــه بــه مبانــی اعتقــادی و فقهــی ایــن گــروه کــه نشــأتگرفته از
اخوانالمســلمین مصــر بــوده جنبــه اســامگرایی آن بیشــتر جلــوه دارد.
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در مقایســۀ هویــت ایــن دو گــروه مقاومــت میتــوان گفــت کــه بیشــتر گــروه مقاومــت
حشدالشــعبی عــراق ایدئولــوژی اســامی شــیعی دارنــد و ایدئولــوژی جنبــش مقاومــت
حم��اس ریشهــ در اخوانالمســلمین مصر دارد .اشــتراکها و تفاوتهــای ایــن دو گــروه
مقاومــت اینگونــه اســت :در هــر دو گــروه ،رهبــران پیشــرو ایــن جریانــات تحــتتأثیــر
انقــاب اســامی ای ـران ق ـرار گرفتــه و پیادهســازی اندیش ـههای انقــاب اســامی مشــهود
اســت .در گــروه حشدالشــعبی بیشــترین نزدیکــی بــا شــیعۀ دوازده امامــی جلــوه داشــته و
در جنبــش حمــاس بــا توجــه بــه مبانــی اعتقــادی و فقهــی ایــن گــروه کــه نشــأتگرفته
از اخوانالمســلمین مصــر بــوده اســت جنبــۀ اســامگرایی آن بیشــتر جلــوه دارد .هــر دو
گــروه مقاومتــ در پــی ایجــاد شـرایط الزم بـرای آزادی کشــور از ظلــم و ســتمگری و تجــاوز
بــه صحنــۀ مبــارزه ورود پیــدا کردنــد .همچنیــن ایــن گروههــا از حمایــت تودههــای مــردم
برخوردارنــد.
دو گــروه مقاومــت حشدالشــعبی ع ـراق و حمــاس فلســطین ،پیونــد عمیقــی بــا انقــاب
اســامی ایــران دارنــد و رشــد و نفــوذ ایــن گروههــابهعنــوان بــازوان حمایتــی جمهــوری
اســامی بســیار مهــم اســت .گــروه مقاومــت حشدالشــعبی و مقاومــت حمــاس ،دشــمنان
بــرون مــرزی مشــترکی مثــل آمریــکا دارنــد و بــا گســتردگی فعالیــت و نفــوذ خــود گاهــی بــا
حمالت��ی از س��وی ایـ�ن کش��ورها علی��ه منافـ�ع خــود قرــار میگیرن��د .بــا توجــه بــه شــرکت
جنبــش مقاومــت حمــاس در انتخابــات و کســب مشــروعیت سیاســی در عرصــۀ داخلــی و
خارجــی ،تشــکیالتی رســمی حمــاس در ســاختار دولتی فلســطین شــکل منســجمتری نســبت
بــه گــروه مقاومــت حشدالشــعبی در عـراق دارد .در مقایســه هویــت ایــن دو گــروه مقاومــت،
درمییابیــم بیشــتر گــروه مقاومــت حشدالشــعبی ع ـراق ایدئولــوژی اســامی شــیعی دارنــد
و ایدئول�وـژی جنبـ�ش مقاوم��ت حم��اس ریشهــ در اخوانالمســلمین مصر دارد .همچنیــن
راهبــرد حمــاس در مســئلۀ تغییــر رویکــرد منطقـهای و فاصلهگرفتــن جنبــش حمــاس از ایـران
در ســالهای اخیــر را بــا توجــه بــه منافــع خــود میبینیــم .شــایان توجــه اینکــه جنبشهــای
آزادیبخــش ،همچــون هــر پدیــدۀ اجتماعــی دیگــر ،در گــذر زمــان و تحــتتأثیــر شـرایط و
مؤلفههایــی دچــار تحــول میشــوند.
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