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Abstract
The Popular Mobilization Forces (PMF) uprising entered the Iraqi equation in
2014 in response to the emergence of clear signs of the collapse of the two main
characteristics of the national government, namely territorial control and the
monopoly on the use of superior military power and the regular army. The
organization achieved significant success on the ground in the fight against ISIS
and, despite internal and external opposition, joined the Iraqi Armed Forces and
defined new missions. The main question of the present article is what changes
has taken place in the process of active of the PMF from its establishment until
2020? Findings show that the popular mobilization activism has evolved from a
non-governmental paramilitary actor to a multidimensional government actor
and that the organization has integrated many of its former missions through
integration into the armed forces while transforming the Iraqi military-security
context. Has also followed. The present article is of explanatory type and the
required information is collected by library method and referring to valid
internet sources.
Keywords: Popular Mobilization Forces, State, Non-State Arm Actors, Iraq,
Iran
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چکیده
«حشد شعبی» در سال  ۴۱۰۲در واکنش به ظهور نشانههای بارز اضمحاللل دو شاصةم
اصلی دولت ملی ،یعنی کنترل سرزمین و انالةار بهرهمندی از قدرت نظامی فائقه و ارتش
منظم وارد صالن معادالت عراق شد .این تشکیلت در صالن میدانی مبارزه علیه داعمش
موفقیتهای قابلتوجهی را به دست آورد و بهرغم مخالفتهای داصلی و صمارجی ،ضمحن
ادغام در نیروهای مسلح عراق مأموریتهای جدیدی را نیز برای صود تعریف کرد .پرسش
اصلی مقال حاضر این بوده که «چرا روند کنشگری حشد شعبی از زمان تأسیس تا سمال
 ۴۱۴۱از یک بازیگر شبهنظامی غیردولتی به بازیگر دولتی چندبعدی تغییر یافته اسمت »
در این ارتباط ،این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که تالمت تمأریر تشمدید ضمعف و
فروماندگی دولت در عراق و دصالت دو عنةر تعارض گروههای قومی -مذهبی ،انشمعابات
درونی حشد شعبی و ایفمای نقمش بمازیگران من قمهای و بمینالحللمی رونمد بمازیگری و
کنشگری عحلیاتی حشد شعبی تغییر یافتمه اسمت .مقالم حاضمر از نموب تبیینمی بموده و
اطلعات موردنیاز به روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع اینترنتی معتبر گمردآوری شمده
است.
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مقدمه
فتوای جهاد کفایی آیتاهلل سیستانی در ژوئن  4112در پاسخ به ههییهیاا ایتیتهی
داعش ،یبتای شکلگیری گروههای داوطلب یردیی را ب عتوان هشهکیتهی یهثرر و
هعیینکتتیه در صحتة یعادالا عراق و یتطق فراهم کرد .در پی سقوط یوصهل به
دست داعش «نوری یالکی» 1بها اشهلا یهکسهو خها عهراق و ریه

حهیود

یکچهار ارهش عراق یواج شی و ب سرعت یجوز فعالیت هفت گروه شب نظهایی
«سازیان بیر»« ،2عصائب اهل الحق»« ،3کتائب حه

اهلل»« ،4کتائهب سییالشههیا» 5و

«کتائب ایا علی» 6را صادر کرد« .نیروهای بسیج یردیهی» 7که بها عتهاویتی چهون
«حشی شعبی»« 8،کمیتة بسیج یردیی» 9و «واحیهای بسهیج یردیهی» 10نیه شهتاخت
ییشونی ،از آن زیان هاکتون نقش برجست ای را ایفها کهردهانهی .در شهکلگیهری و
هیاو این سازوکار عوایهل یتعهیدی همچهون سهاخت یبیله ای و یهههبی عهراق،
ریابتهای سیاسی داخلی ،هقابل ژئوپلیتیک یتطق ای و ییاخلة ییراهای جههانی
1. Nuri al-Maliki
2. Badr Organization
3. Asa’ib Ahl al-Haqq
4. Kata'ib Hezbollah
5. Kata'ib Sayyid al-Shuhada
6. Kata'ib al-Imam Ali
)7. The Popular Mobilization Forces (PMF
8. Al-Ḥashd Ash-Shaʿbī
)9. The People's Mobilization Committee (PMC
)10. The Popular Mobilization Units (PMU

475

روابط خارجی ♦ سال  ♦ 21شماره  ♦ 1پاییز 2222

هأریر داشت انی .حشهی شهعبی ال هوی نهویتی از یتاسهباا ییهان سهاختار دولتهی و
شب نظاییان را برجست نموده است .این روابط در دورة پس از شهکلگیهری حشهی
هحت هأریر یتلیرهای داخلی ،یتطق ای و بهینالمللهی وعهعیت یتفهاوهی را هجربه
کرده است .ب عتوان یثا  ،با نخستوزیهری «نهوری یهالکی»« ،حیهیر العبهادی» 1و
«یصطفی الکاظمی» 2رونی بازی ری و کتش عملیاهی حشی دستخو

هلییر شهیه و

در کتار آن ،دغیغ ها و یتحظاا ایتیتی بازی ران خارجی ب ویژه ایهران و آیریکها
هر یک ب نوعی یتاسباا حکویهت یرکه ی و حشهی را در یقهاطت یختلهث یتهأرر
ساخت است .یقالة حاعر درصید یطالعة رونی هحهو و هکایهل یتاسهباا دولهت
عراق و حشی شعبی و هبیین کتش ری حشی از زیان هأسیس ها سا  4141اسهت و
بهها بهههرهگیههری از ادبیههاا گههروههههای یسههلر غیردولتههی و هههأریراا دولههتهههای
شکستخورده و ععیث بر شکلگیری و هیاو چتین گروههایی رونهی یههکور را
ب صورا هئوریک و هحلیلی بررسی ییکتی.
ادبیات موضوع
دربارة کتش ری بازی ران شب نظایی در عراق و ایفای نقش حشی شعبی در فضهای
پس از ظهور ،ییرایابی ،یلمرو گستری و هضعیث داعش ،یقاالا و هحلیهلههای
یتعیدی ب رشتة هحریر درآییه اسهت« .احهرا » )4111( 3در کتها

«شهب نظاییهان

شب رسمی» 4ب یاهیت و یختصاا بهرهگیری دولتههای عهعیث از شهب نظاییهان
شب رسمی ،نظایینماها و جتگسهاالران پرداخته و به طهور خهاب به وعهعیت
شب نظاییان در عراق دورة صیا اشاره کرده اسهت« .کهاه » )4112( 5یعتقهی اسهت
حشی با خروج پیروزیتیان از جتگ با داعش ،یشروعیت یافت و یهیهای ورود به
ریابتهای سیاسی شی« .گلیحمی» )4141( 6در پژوهش خود با همرک بهر روابهط
1. Haider al-Abadi
2. Mustafa Al-Kadhimi
3. Ahram
4. Quasi-official militias
5. Katz
6. Gulmohamad
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حشی با دولت اصلی حایی خود یعتی ایران یعتقی است ظهور داعش این فرصهت
را در اختیار شب نظاییان شیعی در عراق یرار داد ها دست اههای ایتیتی و نظایی این
کشور را ب گون ای شکل دهتی ک در رونی سیاستگهاری حضهور یهثرر و فعهالی
داشت باشتی« .یالک» )4141( 1در پژوهش خود بر نقش آیتاهلل سیستانی و جیایی
واحیهای حشی عتباا از بین حشی شعبی هأکیی کرده است .از نظهر او ،اخهتت
اصلی یتوج طرفیاری حشی عتباا از حاکمیت عراق و یخالفهت آن بها هرگونه
طرح نیابتی خارجی است« .بیاوی» )4141( 2یعتقی اسهت الکهاظمی بها اسهتفاده از
کمپین فشار حیاکثری آیریکا و همچتین احساساا عیایرانی در جتبش اعتراعهی
سا  4112در یرک و جتو

عراق ،در هت

برای اعما فشار بر شهب نظاییهان و

یاعیهیتی کردن رفتار آنها بوده است.
همچتین در ییان یتابت فارسی «حاییآزاد» ( )1922ب بررسی ال وی هشکیل و
هحییی حشی شعبی در عراق پرداخت است .از یتظر وی ،حشی بر اساس عهرورا
در عراق شکل گرفت ،ایا گروهبتییهای سیاسی -یههبی داخلی در این سازیان و
دشواری عملکرد آنان ،حکویت یرک ی عراق را ب سمت هت

برای هضهعیث آن

از طریق کوچکسازی و انتظا بخشی ،کتتر هحر زییتی ی انهها و ن ههیاری و
به کههارگیری هسههلیحاا سههوق داد .چتانچه یشههخا اسههت ههیچیهک از آرههار و
نوشت های یوجود رونی هحو بازی ری حشی شعبی و عوایهل داخلهی و خهارجی
هأریرگهار بر آن را یورد بررسی یرار نیادهانی.
 .9چارچوب مفهومی
دولتها برای یقابل با ههیییاا داخلی و خارجی انواع نیروهای ایتیتی را به کهار
ییگیرنی .چتین هشکیتهی یشتمل بر انهواع ارههشههای یهتظم( 3ازجمله ارههش،
نیروی دریایی و هوایی) و ایسا نیروهای کمکی 4ازجمل واحیهای نظهایینمها 5و
1. Malik
2. Badawi
3. Regular Military
4. Auxiliary Forces
5. Paramilitary Units
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شب نظاییان 1ییشود .شب نظاییان طرفیار حکویت 2گروههای یسلحی هستتی که از
سوی دولت (یلی یا فرایلی) حمایت یالی ییشونی؛ ولی بخشی از نیروهای ایتیتی
رسمی و یتظم ب حسا

نمیآیتی و دارای سطوحی از سازیاندهی هستتی

( Butler

 .)et al., 2014, p. 813در یقابل ،نظایینمایان واحیهای ایتیتهی نظهایی هسهتتی که
هحت حمایت دولت یرک ی آیوز

دییه و سازیان یافته انهی هها از ارههش یهتظم

پشتیبانی کتتی یا جای ین آنها شهونی؛ بها ایهن حها  ،به طهور رسهمی ج ئهی از
نیروهای یسلر یک کشور یحسو

نمیشونی .این نظاییان نسبت به ارههشههای

یتظم ،از حیث یابلیت بسهیجشهونیگی و یقابله بها چهالشههای داخلهی فهراروی
دولتها گ یتة کارآییهری را ارائ ییدهتی .ب این هرهیب ،هفاوا این دو گهروه از
نقش یتمای آنها در ساختارهای دولتی نشئت یهیگیهرد؛ نظهایینماهها ارهباطهاا
رسمی با حکویت دارنی (هرچتی خارج از زنجیره یتظم فریانیهی و کتتر ارهش)
و در یقابل ،شب نظاییان از طریق دولتها بسیج ییشونی یا ایتک فعاالنه به خهود
شکل ییدهتی.
بتابراین ،در هر دو ستاریو شب نظاییان از حکویت یا دولت حهایی حمایهت و
در عین حا پیونی غیررسمی یا نیم رسمی خهود را بها آن حفهم یهیکتتهی .دی هر
ایتک  ،غالب نظایینمایان بییل یا نیروی یوازن گر نیروهای یسلر رسمی ب شهمار
ییرونی؛ بر این اساس ،عملکردهای ایتیتی نسهبتا یتظمهی را به عههیه دارنهی .در
یقابل ،شب نظاییان نمیهوانتی ب طور یستقل کارکرد یتظمی را بر عهیه گیرنی ،بلکه
طیث وسیعی از کارویژههای نایتظم را دنبا ییکتتی .از اینرو ،دولهت به جههت
ارهباط ن دیکهر با یوه یجریه  ،کتتهر بیشهتری بهر نظهایینمایهان دارد .بهرعکس،
شب نظاییان ب جهت وععیت نیم رسمی یا غیررسمی از سهطر اسهتقت بیشهتری
برخوردارنی ( .)Bohmelt & Clayton, 2017, pp. 2-3جیو  1وجوه همای نیروههای
نظایینما و شب نظاییان طرفیار حکویت را نشان ییدهی.

1. Militias
)2. Progovernment Militias (PGMs
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جدول  .2نیروهای نظامی کمکی؛ نیروهای نظامینما و شبهنظامیان طرفدار حکومت
شبهنظامیان طرفدار حکومت
نیروهای نظامینما
نیمس رسمی /غیررسمی
رسمی
پیوند با دولت
مرجیجاً فعالیزهای غیرو ظم
فعالیز های و ظم و غیرو ظم
کارکردها
باال
پایین
خودمختاری از حکومت
ج اویم سودان
ژانماروری ولی فرانسس ،پلیس ولی اسرائیل ،گارد ولی
مصادیق
ونزوئال ،کارابی یری ایتالیا

()Bohmelt & Clayton, 2017, p. 2

ساختار اجتماعی و سیاسی ناهم ون نی ب نوب خود دایتة کتش عملیاهی بهازی ران
یسلر غیردولتی را اف ایش ییدهی .روایت غالب یبتتی بر این است ک گهروهههای
شب نظایی غیردولتی در نتیجهة عهعث نههاد دولهت شهکل یهیگیرنهی و هحهو و
گستر

یییابتی .با ایهن حها  ،در نتیجهة گسهتر

گهروهههای ی بهور عتاصهر و

یثلف های هشکیلدهتیة دولتی دچار عهعث بیشهتری یهیشهود .دروایهت ،هشهییی
بیرباهی ،ایجاد وععیت جتگ داخلی و درنتیج احتما باالی سقوط نظا سیاسهی
در دولتهای عهعیث و شهکتتیه ،حکویهت یرکه ی را نهاگ یر یهیکتهی که به
شب نظاییان و نظایینماها یتوسل شونی .از این یتظهر ،شهب نظاییهان بهرای رهبهران
دولتهای عهعیث و شهکتتیه در یهییریت و کتتهر بهیربهاهیهها ،شهور هها و
جتگهای داخلی و هرییم نسهبی شهکا ههای ایجادشهیه ییهان دولهت و یلهت و
دولت -ارهش گ یت ای یقرون ب صرف یحسو

ییشهونی .فعالیهتههای بهازی ران

یسلر غیردولتی ،دولتها را ب زانو درییآورد و عمت آنها را ب داین دولهتههای
شکستخورده 1ییکشانی .ب دلیل خشونت اعما شیه هوسط ایهن گهروههها ،نههاد
حاکمیت در این کشورها ها حیودی یاهیهت خهود را از دسهت یهیدههی .یاهیهت
دولت هأیین ایتیت برای یرد است؛ درحالیک این ایر هضمین نمیشود .کمبود یا
نبود زیرساختها نی ب ناکایی دولت در انجا کارویژههایش داین ییزنی.
ازجمل کارویژههای اساسی دولت -یلتها ،هأیین ارز های سیاسی یوردنیهاز
شهرونیان خهود از یبیهل ایتیهت ،آیهوز  ،ایجهاد چهارچوبی یهانونی بهرای نظهم و
سیستمی فیرالی برای اعما آن است .دولتههای شکسهتخهورده از انجها چتهین
1. Failed States
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هعهیاهی ناهوان هستتی .آنها در برابر بهازی ران یسهلر غیردولتهی و سهایر بهازی ران
غیررسمی کارایی خهود را به عتهوان ههأیینکتتهیگان ارز ههای سیاسهی از دسهت
ییدهتی .شهرونیان برای هضمین ایتیت خود و غلب بر هرس ناگ یر از پتاه بهردن به
بههازی ران غیررسههمی هسههتتی (اوالفقههاری و عمرانههی ،1922 ،ب .)93 .اسههتخیا
شب نظاییان ب عتوان نیروی نیهابتی ایهن ایکهان را در اختیهار نیروههای یادشهیه یهرار
ییدهی ک یانت هشکیل دولت یرک ی ییرهمتی شونی (.)Buddhika et al., 2017, p.56
در جریان شکلگیری ،هیاو و هحو یا هلییر شکل بازی ران یسلر غیردولتی
با عتایت ب ناهوانیهای دولتهای شکستخورده در انجا کهارویژهههای رسهمی،
بازی ران یتطق ای و بینالمللی نقش یحوری ایفا یهیکتتهی .بهازی ران یتطقه ای و
بینالمللی ییهوانتی با هبییل دولتهای شکستخهورده به عرصه جتهگ نیهابتی،
اف ایش نقش و جای اه بازی ران یسلر غیردولتی را هسهیل نمایتی .در این ارهبهاط،
بازی ران یتطق ای ب واسطة پیونیهای فرهت ی و یههبی با هویتههای فرویلهی از
نوعی ی یت راهبردی در یقایس با بهازی ران خهارجی و یهیراههای ییاخله گهر
برخوردارنی .این ایر دست آنها را در بههرهگیهری از بهازی ران یسهلر غیردولتهی
ب عتوان اهر فشار سیاسی باز ییگهارد .در یقابل ،ییراهای خارجی برای یقابل
با رونی شکلگیری ،هیاو یا هلییهر شهکل و ادغها بهازی ران یسهلر یعهار

در

ساختار رسمی دولتی از اهر های فشار سیاسی و ایتصهادی خهود علیه حکویهت
یرک ی بهره ییگیرنی .یجموع این شرایط رونی ادایه حیهاا و هلییهر یاهیهت و
شکل این گروهها را هحت هأریر یرار ییدهی.
 .2حشد بازیگر شبهنظامی غیردولتی
در فضای پس از سقوط داعش ،نیروهای حشی ب عتوان جای ین ارههش چتهیپاره
عراق عمل کردنی .نوری یالکی ،فریانیه ویت نیروهای یسلر عراق ک ب سرعت با
بسیج ،هجهی  ،هسلیر و عملیاهی شین نیروهای یردیی روب رو شی ،از ایهن نیروهها
خواست خأل ایتیتهی ناشهی از نفهوا داعهش و ریه

ارههش عهراق را پهر کتتهی.
1

یابلیتهای یحیود حکویت یرک ی 1،درجة باالی بهیربهاهی نههادی و اسهتمرار و
1. State Capacity
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هعمیق هعارعاا داخلی 2،هوسل ب گ یتة شب نظاییان را گری ناپهیر ییکهرد .حشهی
شعبی با برخورداری از  191ها  151ه ار نیروی نظایی که در  51گهروه یختلهث
سازیان یافت بودنی ییهوانست خأل ی بور را پوشش دهی ( .)Hannah, 2019ب رغهم
آنک شیعیان بین و ساخت اصلی این گهروه را هشهکیل یهیدهتهی ،حضهور سهایر
گروههای یویی -یههبی ازجمل اکراد هرکمن ،اهل سهتت ،یسهیحیان و ایه دیهها
یقبولیت عمویی این هشکیتا را ب یی ان یابل یتحظ ای باال برد.
یتاطق عملیاهی حشی یشتمل بر بلیاد ،3بابل ،4دیال  ،5صتحالهیین ،6االنبهار 7و
همچتین شهر کری  8در ن دیکی شهر فلوج  9بهود .نیروههای حشهی در آزادسهازی
یتاطقی چون جر

التصر ،10آیرلی ،11الضلوعی  ،بلهی ،دیاله  ،الهیور ،العلهم ،ناحیه

البلیادی ،هکریت ،12االنبار و یوصل 13از سیطرة داعهش نقهش فعهالی ایفها کردنهی.
حضور این نیروها در یتهاطق یهرزی عهراق و سهوری در اسهتان االنبهار دسهتاورد
یابلهوجهی برای یحور یقاویت ب همراه داشهت .ایسهتههای بازرسهی حشهی در
ایتیاد ب رگراههای اصلی یتطقة یائم و گهرگاه یرزی ایا علی (ع) ک هحت کتتر
نیروهای کتائب ح

اهلل یرار دارد ،بازسازی و احیای خط زییتی هههران -بلهیاد-

دیشق را هسهیل نمود .حضور در االنبار شریی و یرک ی ،حشی را یادر سهاخت از
ب رگراههای یرزی ییان االنبار -بلیاد و االنبار -کربت و یسمت غربهی ایهن اسهتان
1. Institutional Instability
2. Civil Conflict
3. Bagdad
4. Babil
5. Diyala
6. Salah ad-Din
7. Al-Anbar
8. Karamah
9. Falludscha
10. Jurf Sakhar
11. Amerli
12. Tikrit
13. Mossul
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در یجاورا یرز سوری عبور کتی .یتطقة االنبار غربی در ایتهیاد یرزههای عهراق و
سوری حیفاصل گهرگاه یرزی الولیی 1و یتطقة القائم نی ب واسهطة انسهیاد یحهور
التتث 2ب دست نیروهای آیریکهایی بهرای یحهور یقاویهت از اهمیهت ویهژهای در
یعادالا آیتیه برخوردار است (.)Knights, 2019, p. 3
استقرار این نیروها در یتاطق یورد یتایشة حکویهت یرکه ی عهراق بها ایلهیم
کردستان در شما و شما شرق عراق هوانست طرحهایی چون هحکیم نفوا اکهراد
بر استان راهبردی کرکو و ب هبت آن هسهیل یقییاا اسهتقت ایتصهادی ایلهیم را
عقیم سازد ( .)IISS, 2019, p. 141چالش عمیة فهراروی حشهی در شهرایط پهس از
هضعیث داعش در عراق این بود ک در صورا ادغا کایل در سهاختار سیاسهی و
ایتیتی ،یی ان آزادی و استقت عمل سازیان در صحتة داخلی عراق و نقش یکمهل
و ییانجی آن در حلقة اج ای یحور یقاویت هحتالشهعاع یهرار یهیگرفهت .عهی
حضور در ساختار رسمی نی با واکتش گروهههای یعهار

داخلهی ازجمله اههل

ستت و کردها و بازی ران خارجی ب ویژه آیریکا ،اروپا ،هرکی  ،عربستان سعودی و
ایاراا یتحیه عربی یواج ییشی .از این یتظر ،ایفای نقش حشهی به عتهوان یهک
بازی ر یسلر غیردولتی (نقش اولی ) ،کتش ری دولتی (نقش فعلهی) و حرکهت به
سمت وععیت بهیته و یطلهو  ،یعتهی کتشه ری در یحیطهی بیتهابین بها حفهم
اختیاراا و درجة استقت  ،رونی بازی ری و کتش عملیاهی ایهن سهازیان را هعیهین
ییکتی.
 .1حشد جزئی از نیروهای مسلح عراق؛ دیدگاههای داخلی و خارجی
در شرایط پس از افو ییرا داعش ،گ یت هایی چون انحت  ،ادغا  ،خلهت سهتح
و کتتر برای آیتیة حشی شعبی یطرح شی ک هرکیا ب هتاو

از سوی یوافقهان و

یخالفان داخلی و خارجی برجست گشت .یخالفان با اسهتتاد به بتهی « » یهاده 2
یانون اساسی عهراق که اعهتن یهیدارد هشهکیل نیروههای شهب نظهایی خهارج از
چارچو

نیروهای یسلر یمتوع است ،یاهیت وجودی حشی را در شرایط پهس از
1. Al Waleed border crossing
2. At-Tanf
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افو داعش یورد هردیی یرار ییدهتی .در عرصة داخلی ،یقتیی صهیر بها خطها
یرار دادن حشی ب عتوان «شب نظاییان نهابخرد» 1در فوریه  4113خواسهتار انحهت
آنها شی .طرفیاران صیر بهر ایهن باورنهی که ایهران در دوگانهة نهوری یهالکی و
جیشالمهیی جانب یالکی را گرفت ک این ایر در نهایت ب انحت شهاخة نظهایی
جریان صیر در سا  4112یتجر گشت (یورونیوز.)4112 ،
ستاریوی کتتر حشی نی ب طور خاب از سوی حییر العبادی در دستور کهار
یرار گرفت .ب یوجب فریان اجرایهی شهماره  21حیهیر العبهادی در فوریه ،4112
حشی شعبی ب صورا یک هشکیتا نظایی یستقل و نهادی یشهروع و یهانونی در
چارچو

شورای ایتیت یلی عراق درآیی .کمیسیون حشی نیه زیهر نظهر یسهتقیم

دفتر نخستوزیر 2یرار گرفت .از این حیث ،حشی با وزارهخان های دفاع و کشهور
برابری ییکتی و یانتی آنها در شورای ایتیت یلی دارای کرسی اسهت .یویعیهت و
جای اه حشی شعبی از جهت ایجاد فضایی یستقل و یهانونی بها یت لهت «سهرویس
عیهروریسم» 3یابل یقایس است ،با ایهن هفهاوا که حشهی نسهبت به سهرویس
عیهروریسم ییرا اجرایی و عملیاهی بسیار بیشتری دارد (.)Rubin, 2019
در ییان بازی ران خارجی ،آیریکاییها با هی
انحت را دنبا کردهانی .این گروه برخت

هحییی راهبردی حشی ،گ یته

جهیشالمههیی که در  42اوا 4112

یتحل شی ،یخالث رها کردن ستحهایشهان در یقابهل اشهلال ری آیریکها هسهتتی
(عینالهی و یوالیی ،1922 ،ب .)421 .یکی از  14شرط پمپئو بهرای دسهتیابی به
هوافقی جییی با ایران« ،خلت ستح و انحت گهروهههای شهب نظهایی شهیع » بهود.
حکویت یرک ی عراق در یالب ستاریوی ادغا کایل نیروهای حشهی در نیروههای
یسلر هت

کرد ب ن رانیهای ایاالا یتحیه آیریکا نسبت ب شب نظاییهان پاسهخ

دهی ( .)TRT World, 2020دستاورد آیریکاییها از ادغا حشهی ،یاعهیهیتهی کهردن
رفتار این هشکیتا از طریق سازوکار رسمی ارهش عراق و شخا نخسهتوزیهر
است .ب یوجب این ستاریو ،حتی اگر حشی ب صورا هشکیتهی نظایینما درآیهی،
 .1الشرفس الوقیس
)2. The Prime Minister's Office (PMO
3. The Iraqi Counter Terrorism Service
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دولت یرک ی یسئو اییایاا آنها خواهی بود .ب بیان دی هر ،ارهبهاط ن دیهک بها
شب نظاییان ب دولت یرک ی اجازه ییدهی ها بر آنها نظارا یستقیم داشت باشی و
این ایر ب یت لة اعما کتتر بهر ایهیایاا ساختارشهکتان و یسهئولیتپههیر کهردن
گروههای یسلر غیردولتی است .سرویس یبارزه با هروریسم نیه اههر فشهار الز
برای کتتر حشی را در اختیار الکاظمی و واشت تن یرار ییدهی .حمتا نیروهای
وابست ب سرویس یبارزه با هروریسم ب یقرهای حشی شعبی و کتائب حه

اهلل و

دست یری نیروها و رهبران آن در راستای باال بردن ه یته ههای کتشه ری یسهتقل
حشی صورا ییگیرد.
طرح هبییل حشی ب یک اداره کل زیر نظر شورای عالی ایتیت یلهی و ارههش
عراق در نوایبر  4112در پارلمان عراق ب یانون هبییل شی .بر اسهاس ایهن یهانون،
پارلمان عراق با پیوستن نیروهای حشی ب بین ارهش عراق یوافقهت کهرد .یطهابق
یاده  1این یانون ،گروهها و نهادهای وابست ب حشی هشکیتا یهانونی یحسهو
ییشونی ک حقوق و وظایث خاصی یتوج آنها است و این حهق را دارنهی هها از
هویت خود ها زیانی ک ههیییی برای ایتیت یلی عراق یحسو

نشود دفاع کتتهی.

آن گون ک در یاده دو هصریر شیه ،اسایی سابق حشی شهعبی حهه

و عتهاوین

ی انهای نظایی یانتی لشکر ،هیپ و گردان بر آنها اطتق گشهت اسهت و همانتهی
سایر نیروهای یسلر درج نظایی دریافت ییکتتی .یاده سو بر یطهت ارهبهاط ایهن
نیروها با گروههای یتبوع سیاسی هأکیی کرده و یاده چهار ناظر ب خلت ستح ایهن
نیروها ب استثتای یوارد کسب یجوز آنها است .بر اساس یهاده  ،5یتهاطق حضهور
نیروهای حشی ب یوجب یانون و روی حاکم بر نیروهای یسهلر هعیهین یهیشهود.
همچتین هما دفاهر و یقرهایی که نها گهروهههای حشهی را داشهت باشهتی بسهت
ییشونی .بر اساس بتی  ،3حضور هر گروه یسلحی ک ب صورا یحریان یا علتهی
در خارج از چارچو

این دستوراا عمل کتی یمتوع است .ایهن فریهان هرگونه

فعالیت ایتصادی و ایتیتی یانتی ایست بازرسی و سایر اییایاا خهارج از یهوانین و
چارچو

جییی این نیروها را یمتوع اعت کرده است (نجاا.)1922 ،

در نهایت ،ب یوجب فریان  11یادهای عاد عبیالمهیی در ژوئی  4112حشی
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شعبی در نیروهای یسلر عراق ادغا شی .عبیالمهیی پهس از صهیور ایهن فریهان
اظهار کرد« :اکتون حشی شعبی بخش الیتفکی از سهاختار نظهایی عهراق یحسهو
ییشود» و در واکتش ب یخالفان این اییا گفت« :حشی شعبی یک وایعیت بالفعل
است ک نمیهوان حتی ب هضعیث یا نادییه گرفتن آن فکر کرد .هر کس در چتهین
فکری باشی ب این یعتی است ک دلسوزی چتیانی نسبت ب ایتیهت عهراق نهیارد.
حشی بایی در چارچو

سازیانی خود بایی بمانهی و در عهین حها ههیچ سهاختار

یسلحی خارج از چارچو

دولت ب فعالیت نپردازد» .بر این یبتا ،ایهن نیروهها در

هشکیتا ایتیتی عراق ادغا شینی؛ ایا هحهت فریانهیهی وزارا دفهاع یها وزارا
کشور نیستتی .در عو

 ،از وععیت ویژهای برخوردار شیهانی و به طهور یسهتقیم

ب نخستوزیر گ ار

ییدهتی ( .)Rubin, 2019در وایت ،فریانهیهی حشهی هحهت

کتتههر نخسههتوزیههر و فریانههیهی کههل نیروهههای یسههلر عههراق یههرار گرفههت.
یکپارچ سازی ساختار نظایی -ایتیتی عراق و انحصار کاربرد یشروع زور و ییرا
نظایی در اختیار دولت ،هی

یحوری این فریان بود.

ویژگی بارز رونی یادشیه این است ک در یتاطق خاکستری سیاسهی و نههادی
عراق ،حشی از سوی بسیاری از یرد نمایتیة دولهت هصهور یهیشهود (

Redaelli,

 .)2018, p. 10با این حا  ،اعتقاد بر این است ک فریان عبیالمهیی اگرچ در ابتهیا
ب حشی ب عتوان نیروی رسمی یشروعیت بخشییه است ،ایا در بلتیییا انسهجا
آن را از بههین یههیبههرد و حشههی پههس از آن هویههت خههود را در یاهیههت یردیههی و
غیررسمی خویش و ب عتوان هشکیتهی رسمی ک ایهل نظهر فریانهیهی نیروههای
یسلر یرار دارد جستجو خواهی کرد .در سطر راهبردی و عملیاهی نی عمن آنکه
از آزادی عمل این نیروها ییکاهی ،حشی را وادار ییکتی در رفتار و عملکرد خهود
بر اساس یوانین داخلی و بهینالمللهی به شهکل سهاختاری و نههادی رفتهار کتهی
(نکولعلآزاد ،1922 ،ب .)21 .با این حا  ،حشی در هت

است با گستر

حوزة

فعالیت خود ب عرص های سیاسی و ایتصادی ،نقش و جای اه جیییی را در عراق
پساداعش برای خود هعریث کتی و از این طریق فشهارهای سهاختاری و هحریمهی
آیریکا و یخالفتهای داخلی را هعییل نمایی.
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 .0بازیگری سیاسی حشد
ادغا کتش ران یسلر غیردولتی در ارهشهای یتظم دولتی رونیی ههیریجی اسهت و
هرگون هعجیل ب همهراه جههتدههی خهاب حکویهت یرکه ی یهیهوانهی چتهین
کتش رانی را ب سمت ائتت سازی و یوازنة حکویهت از طریهق افه ایش هحرکهاا
سیاسی و ایتصادی سوق دهی .این یوعوع در دو یقطت زیانی نخستوزیهری حیهیر
العبادی و یصطفی الکاظمی با عتایت ب هت های این دو برای ایجهاد یوازنه ییهان
نیروهای خارجی در صحتة عراق ،دستور کار سازیان حشی را هحت ههأریر یهرار داد.
در انتخاباا پارلمانی سا  ،4112حشی شعبی در یالب هشهکیتا سیاسهی سهازیان
بیر خود را ب یثاب یک بازی ر هعیینکتتیه یطرح کرد .در این انتخاباا ،ائهتت فهتر
ب رهبری «هادی العایری» هوانست پس از جریان سائرون با  22کرسهی بیشهترین آرا
را کسب کتی .این یهم نقش یهثرری در انتخها

عهاد عبیالمههیی در سها 4112

ب عتوان نخستوزیر داشت و ب حشی اجازه داد هعهیادی از وزارهخانه ههای یههم و
یتاصب کلییی دولتی را در اختیار ب یرد (.)Smith, 2020
اکتون حشی یکی از بلو های اصلی ییرا در پارلمان عراق ب شمار ییآیی.
نفوا شییی سازیان بیر در وزارا کشور نیه در افه ایش کتشه ری حشهی نقهش
داشت است ( .)IISS, 2019, p. 134یخالفان ،هحو یادشیه را نقه

یهاده  2یهانون

اساسی و یاده  32یانون یجازاا نظایی عراق ییدانتی .ب یوجب این یفاد یهانونی،
اعضای نیروهای یسلر عراق از فعالیتهای سیاسی یتت شهیهانهی .بهر یبتهای ایهن
دییگاه ،یتطقة خاکسهتری ییهان یهک گهروه یسهلر غیردولتهی و یهک یوجودیهت
سیاسی ،انحصار حکویت یرک ی بر یهوة یهریه را هضهعیث یهیکتهی (
 .)2018یکی از عوایل اصلی ایجاد شکا

Mansour,

در حشی ،هأکیی طرفیاران حشی عتبهاا

بر ل و پایبتیی ب یهانون اساسهی و یمتوعیهت حضهور و ایفهای نقهش نیروهها و
هشکیتا حشی در حوزة سیاسی اسهت .یخالفهان حتهی فریهان یهالکی در زیهان
هشکیل حشی را نی نوعی عیو از خطیشی ح
ح

الهیعوه هلقهی یهیکتتهی .ایهن

به واسهطة ایهیئولوژی بتیهانگههار آن یحمهیبایر صهیر ،از ایجهاد هرگونه

هشکیتا نظایی خودداری کرده است .الیعوه عمن ههرویج انحصهار کهاربرد زور
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در اختیار دولت یرک ی باور داشت بازی ران شب نظایی دردسرساز هستتی.
نکت یهم دربارة کتش ری سیاسی و حتی ایتصادی حشی شعبی در دوران پهس
از ادغا در نیروهای یسلر ،یحیودیتههای وعهتشهیه در یهانون یجهازاا نظهایی
عراق است .یانون ی بور ب صراحت از نیروهای یتحی خارجی حمایت یهیکتهی .بهر
اساس یاده « 5جتایاهی ک علی نیروهای یتعلق ب ارهش یک کشهور یتحهی در حهین
انجا عملیاا نظایی یشهتر انجها شهود ،زیهانی جتایهت علیه نیروههای عرایهی
یحسو

ییشود ک این کشور بها عهراق هوافهق یتقابهل کهرده باشهی» .بازخواسهت

گروههای زیریجموع حشی در ارهباط با حمتا ب آیریکاییها در عراق عمهیها بهر
یبتای این یاده هوجی ییگردد .ب عتوه اعضهای نیروههای یسهلر عهراق بهر اسهاس
فصلهای  2و  11یانون یادشیه از انهواع سهودجویی یتهت شهیهانهی .یهاده  21بهرای
کسانی ک از اختیاراا نظایی خود برای هصر

وجوه دی هران یها جمهتآوری پهو

بیون یجوز استفاده کتتی 11 ،سا حبس هعیین کرده است (.)Smith, 2020
 .5تغییر شکل و کنشگری حشد شعبی در پرتو ساخت شکننده دولت عراق
کتش ری یستقل حشی شعبی در شرایط پس از ادغا آن در نیروهای یسلر عهراق
نی هیاو یافت است .حشی هت

کرده ها رویکرد هقابلی دولت الکهاظمی در یبها

شب نظاییان و پیونی آنها با اج ای یحور یقاویهت را نیه هعهییل نمایهی .اخهتت
دولت الکاظمی و حشهی شهعبی در یهاجرای دعهوا از سهوری بهرای شهرکت در
اجتس بلیاد ب اوج خود رسیی .الکاظمی از دعوا دولت اسی برای اجتسهی بها
یحوریت همسای ان عراق خودداری کرد؛ درحالیک «فالر فیا

» ،1رئهیس حشهی

شعبی ،بیون هماهت ی وزارا خارج عراق از سوری بهرای شهرکت در اجهتس
بلیاد دعوا نموده بود .وزارا ایور خارج عراق در بیانی ای در این زییت  ،اعتن
داشت« :دعوانای های رسمی از طریق کانالی رسمی هحهت عتهوان نخسهتوزیهر
عراق ارسا ییشونی .هیچ طر

دی ری حق ارسا دعهوانایه به نها خهود را

نیارد» (.)The Arab Weekly, 2021
رژه نظایی  42ژوئن  4141نیروهای حشی در کمپ اشر

ب وعوح اسهتقت
1. Falih Al-Fayyadh
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یالی و ظرفیت سازیانی یستقل این نهاد از دولت را برجست کرد .افه ون بهر ایهن،
ییرا نظایی حشی را ها سرحی یک ارهش هما عیار فراهر از یوای یسلر ،نیروهای
عیهروریسههم و پلههیس فههیرا عههراق ارهقهها داد

(and Knights, 2021

.)Nadimi

شکا های درونی حشی شعبی در این یهورد نیه برجسهت شهی .به عتهوان یثها ،
نیروهای حشی عتباا وابست با آیتاهلل سیستانی در این رژه شرکت نکردنی .با این
فهتر در انتخابهاا پارلمهانی  4141را

حا  ،رژه ی بور ب نوعی وزن سیاسی ائتت

اف ایش ییداد (العر  .)4141 ،ادغا حشی در نیروهای یسلر عراق این ایکهان را
در اختیار این گروه یرار داده اسهت که از یشهروعیت ،سهتح و بودجه عمهویی
برخوردار شونی .در بودج سا  4141عراق 4.5 ،ییلیارد دالر بهرای حشهی شهعبی
پیشبیتی شیه است ک نسهبت به سها  4112اف ایشهی  25.3درصهیی را نشهان
ییدهی (.)Foltyn, 2021
ییرا یالی ،هوان نظایی و سیاسی یستقل ایکان ادایه فعالیهت و بهازهعریث
یأیوریتهای پیشین در ساختار جییی نیروههای یسهلر عهراق را بهرای حشهی به
وجود آورده است .در این ییان ،الکاظمی هت

کرده حکویهت یرکه ی را طهر

اصلی دارنیه انحصار کاربرد یشروع زور و نیروی نظهایی در صهحت عهراق نشهان
دهی .دست یری اعضای حشی شعبی ازجمل «یاسم یصلر» ،1فریانیه عملیاا حشی
در استان االنبار ،بار دی ر دوگانة گستر

هوان نظهایی و سیاسهی حشهی و ههت

دولت برای احیای ایتیار ازدسترفت را بهریت کهرد .بها ایهن حها  ،حتهی در ایهن
یوعوع نی اعت آیادهبا

حشی شعبی و اعما فشار سیاسی و نظایی در نهایهت

حکویت الکاظمی را وادار ب عقبنشیتی از یوعت خهود و آزادی فریانهیه حشهی
شعبی کرد .یواردی ک اکر شی ،هم ی از هیاو استقت عمهل نظهایی ،سیاسهی و
ایتصادی حشی شعبی از دولهت یرکه ی در دوره پهس از ادغها ایهن سهازیان در
نیروهای یسلر عراق حکایت دارنی.
 .6انشعابات درونی حشد شعبی
هقسیم حشی ب دو جریهان «عتبهاا» (یرجعیهت) و «والیهی» ،از انشهعاباا اصهلی
1. Qassim Mahmoud Musleh
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درونی این جریان ب شهمار یهیرود .از یتظهر دی هر ،انشهعاباا درونهی حشهی را
ییهوان ب «گروههای همسو با ایران»« ،طرفیاران آیتاهلل سیستانی» و «گهروهههای
هوادار یقتیی صیر» هقسیم کرد .حشی والیی ک از آن با نا «حشی ایران» نیه یهاد
ییشود ،هستة یرک ی حشی شعبی را هشکیل ییدهی .این گهروه از آن جههت به
حشی والیی شهرا یافت ک یائل ب نظریة والیت فقی در خوانش اسهت انقتبهی
آن است .از این یتظر ،یبارزه بها داعهش هتهها فصهلی از یبهارزه گسهتردهههر علیه
یرائتهای انحرافی ستی و نظم جهانی ان لو-آیریکایی است؛ یتازع ای که در آن
جمهوری استیی ایران حایی و پشتیبان اصلی یستضهعفان جههان و رهبهر یحهور
یقاویت ب شمار ییرود .گروههای همسو با ایران ب یوجهب یهانون بودجه 4112
بیش از  111ه ار نفر از اعضای حشی را هشکیل ییدهتی .اعضای سازیان بیر که
پیونیهای ارگانیک عمیقی با ایران دارنی ،عمیها در این دست بتیی یهرار یهیگیرنهی
(.)IISS, 2019, p. 122
حشی عتباا عمیها دنبال رو یواعت فقهی -دیتی و سیاسی آیهتاهلل سیسهتانی
است .گروه اخیر یشتمل بر چهار گروه شب نظایی هیپ رزیی ایا علی (ع) (هحت
فریانیهی شیخ طاهر الخایانی) ،هیپ رزیی العباس (زیر نظر سهیی احمهی الصهافی،
ایا جمع کربت و نمایتیه آیتاهلل سیسهتانی) ،گهردان علهیاکبهر (زیهر نظهر شهیخ
عبیالمهیی الکربتیی ،ایا جمعه کهربت و نمایتهیه آیهتاهلل سیسهتانی) و انصهار
المرجعی (هحت فریانیهی سییحمیی الیاسری ،نمایتیه یرجعیت در استان سهماوه)
ییشود .انتسا
طر

این گروهها ب عتباا ،ب دلیل هأسهیس و حمایهت یهالی آنهها از

آستانهای یقیس است .ب لحاظ نظایی و اداری ،حشی یرجعیهت زیهر نظهر

یستقیم شخا نخستوزیر ب عتوان فریانیهی کل نیروهای یسلر یهرار دارد
2020

(Al-

 .)Jazeera,اف ون بر این ،حشهی عتبهاا بها اسهتتاد به فتهاوای یرجعیهت در

خصوب حرا بودن حضور در جتگ در خارج از خا عراق ،یمتوعیت هأسهیس
ح

و کانیییا شین در انتخاباا و هصیی پستهای دولتی ،بسیاری از ایهیایاا

حشی والیی را زیر سثا بردهانهی (الحلهو .)4141 ،در  19سهپتایبر  ،4141آیهتاهلل
سیستانی در دییار نمایتیه ویژه دبیر کل در نمایتیگی سازیان یلل یتحی در عهراق،
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از اییایاا الکاظمی در یقابل با گروههای شب نظایی ب طور رسمی حمایهت کهرد:
«دولت فعلی یتعهی ب هیاو و یاطعیت در هحمیل ایتهیار دولهت و بهازپسگیهری
هسلیحاا غیریجاز است»

(2020

)Malik,؛ بتابراین ،درحهالیکه خهروج نیروههای

حشی عتباا از شمو حشی شعبی ییهوانی ب یت لهة سهلب بخشهی از یشهروعیت
ناشی از نهاد یرجعیت باشی ،کسب یشروعیت یانونی ها حیودی نقصان یادشیه را
برطر

ییسازد.
دست باالی حشی والیی در هصمیمگیری شورای حشی ب نارعهایتی جریهان

عتباا داین زد .جریان عتبهاا همچتهین از هوزیهت نابرابرانهة یتهابت در کمیسهیون
واحیهای بسیج یردیی شکایت دارد ( .)Smith, 2020این گهروههها در بیانیه ای بها
انتصا

ابوفی

ب جای ابویهیی المهتیس یخالفت کردنی .ب عقییة آنهها ،حشهی

شعبی نبایی در هتشها و یجادالا یتطق ای ب اب ار نایتقهارن کشهورهای خهارجی
هبییل شود .آنها همچتین خواستار سهازیاندههی جییهی در یراههب اداری حشهی
بودهانی (چوکن اوغلو .)4141 ،حشی یرجعیت همچتین با ورود گهروهههای یهورد
حمایت ایران ب جتگ داخلی سوری یخالفت نموده و نسبت ب هبهییل عهراق به
یییان یتازع ایران و ایاالا یتحیه آیریکا ابراز ن رانی کرده است.
صیریها نی هحت رهبری یقتیی صیر یشتمل بر شب نظاییان سهرایا السهت
هستتی .سرایا الست گرچ از نظر فتی همچتان ایل حشی یرار دارد؛ ایا زودههر در
رونی ادغا در ارهش عراق یرار گرفت و یقتیی صیر نی بارهها خواسهتار انحهت
حشی گشت

(2021

 .)Webster,عمیه هت

صهیر یعطهو

به کسهب یهیرا و

استقرار دولت هکتوکراا ،هژیونی بر یسئل یرجعیت یههبی (گرایش ب یرجعیت
عربی نسبت ب یرجعیت عا ) و نهادیت کردن روح ناسیونالیسهم عربهی و رهبهری
گفتمان یلهیگرایهی در عهراق اسهت (یتتهی ،1922 ،ب .)152 .ال هوی صهیر در
بهرهگیری از گروههای یسلر غیردولتی هفاوا یعتاداری با اغلهب ال وههای رایهج
سازیانهای شب نظهایی دارد؛ بهرخت

ال هوی حشهی والیهی ،جهیش المههیی و

شب نظاییان سرایا الست از طریهق رونهیی از پهایین به بهاال به دسهت بهازی ران
غیردولتی رسمیت یافت انی .دروایت ،هشهکیتا شهب نظهایی صهیر هوسهط بهازی ر
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غیردولتی و ن دولتی شکل گرفت است ( .)Taha, 2019, p. 13یقتیی صیر در عین
حا ک در برابر انحت هشکیتا شب نظایی خهود یعتهی سهرایا السهت یقاویهت
ییکتی ،یخالث اف ایش ییرا و نفوا شب نظاییان رییب است.
 .7ترور سرداران مقاومت و آینده حشد شعبی
راهبرد آیریکا برای یقابل با حشی شعبی ،ادغا گروههای ییان رو حشهی (به ویهژه
حشی یرجعیت) در نیروهای یسلر عراق و یقابل یستقیم با گروههای شهب نظهایی
وابست ب ایران است (نکولعلآزاد ،1922 ،ب .)24 .هتشهای ییان آیریکا و ایهران
در عراق در  42دسایبر  4112ب یی ان یابلهوجهی اف ایش یافهت؛ درسهت زیهانی
ک واشت تن ییعی شی یک پیمانکار آیریکایی در پای اهی نظهایی در کرکهو به
دست نیروهای کتائهب حه

اهلل کشهت شهیه اسهت و در یقابهل ،ایهاالا یتحهیه

هأسیساا کتائب در یرز عراق و سهوری را ههی

یهرار داد .یایهک پمپئهو ،وزیهر

خارج ویت آیریکا در سفر  3یی  4112ب بلیاد حایل این پیا بود ک «هر حمل
شب نظاییان طرفیار ایران ک ب شهرونیان آیریکایی در عراق آسیب برسانی ،حمله
ایران هلقی خواهی شی و پاسخ نظایی ایاالا یتحیه علی یتافت ایران در عراق را ب
دنبا دارد» ( .)Knights, 2019, p. 9در پی این هحو  ،نیروهای کتائهب وارد یتطقه
سب شینی و سفارا آیریکا را ب یحاصره درآوردنی .در واکتش ،هرایپ با صهیور
فریان حمل پهپادی ب کهاروان سهپهبی یاسهم سهلیمانی و ابویههیی المهتهیس در
ن دیکی فرودگاه بلیاد ،یتازع با حشی و یقاویت را وارد یرحلة جیییی کرد.
ابویهیی المهتیس ها یبل از هرور ،نقش اصلی را در سازیاندهی و فریانیهی
نیروهای حشی داشت .هی

اصلی ایاالا یتحهیه از انجها ایهن عملیهاا ،یختهل

کردن جریان هصمیمگیری و رونی عملیاهی یحور یقاویت از طریق یطهت بازوههای
اصلی یییانی و عملیاهی آن در نیروی ییس و حشهی شهعبی بهود .به یهوازاا آن،
هشییی شکا

ییان جریانهای سیاسی شیع از یکسو و ییهان شهیعیان و کردهها و

اهل ستت از سوی دی ر گ یتة یطلوبی برای واشت تن ب شهمار یهیآیهی .در ییهان
جریانهای شیعی ،جریان صیر و جریان یلی حکمت بر آنانهی که بها اسهتفاده از
خأل ییرا ناشی از شهادا المهتیس وزن سیاسی و نظایی خود را اف ایش دهتهی.
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کردها و اهل ستت نی با حاعر نشین در رأیگیری پارلمان عهراق دربهاره اخهراج
نیروهای آیریکایی و یتت استفاده آنها از حریم هوایی عراق ،اخهتت

خهود را بها

طرحهای حشی و یقاویت عراق علتی کردنهی .ایهن گهروههها یعتقینهی بها خهروج
آیریکا و ایجاد خأل ییرا در عراق ،هوازن یوا در ساختار سیاسی ،نظایی و ایتیتهی
عراق بیش از پیش ب نفت شیعیان و حشی ریم ییخورد.
هحو رخداده در راهبرد یحور یقاویت در حمایت از گروههای شب نظهایی و
یقابل با راهبرد نوین آیریکها در عهراق ،افه ایش کتشه ری از طریهق گهروهههای
شب نظایی ناشتاخت و زیرزییتی است .گروههایی چهون عصهب الثهائرین ،اصهحا
الکهث ،اولیاء سرایا الی  ،یاصهم الجبهارین ،رهار المهتهیس ،یبضه الههیی و لهواء
یتتقمون جبهة جیییی را در حمایت از حشهی و هشهکیتا هابعهة آن به وجهود
آوردهانی .این گروهها ک ب طور زیرزییتی فعالیت ییکتتی ،فایی رهبهری یشهخا،
سخت و و حتی سابقة هاریخی یشخا هستتی .هی

از شکلگیری این هشکیتا

جییی ،برداشتن فشار از رهبران سیاسهی و دیتهی شهیع و هحهت ههأریر یهرار دادن
هت های آیریکا برای هعقیب گروهههایی اسهت که علیه یتهافت آنهها در عهراق
حمتهی را اجرا ییکتتی (سهالم)4141 ،؛ بتهابراین از ایهن طریهق ،ایکهان دور زدن
هحریمهای ایاالا یتحهیه و هعقیهب ایهیة اصهلی یحهور یقاویهت یعتهی «اخهراج
نیروهای آیریکایی» فراهم ییشود.
یصطفی الکاظمی ،نخستوزیر عراق ،بازی ری هعیینکتتیه در رونهی یادشهیه
است .برکتاری فالر فیا

از سمت رئیس و یشاور ایتیت یلهی عهراق و انتصها

عبیاللتی االسیی فریانیه سابق دست اه عیهروریسم عراق برای این پست ب نوعی
چراغ سب او ب آیریکاییها یلمیاد ییشود .این ایر از آنجایی اهمیت یییابهی که
نیروهای سرویس یبارزه با هروریسم در ژوئن  4141بها حمله به یکهی از یراکه
حشی شعبی در جتو

بلیاد ،برخی از نیروهای کتائب را بازداشت کردنی .یوعهت

ایران و حشی در یبا گفتوگوهای راهبردی عراق بها آیریکها نیه اجرایهی شهین
یصوب پارلمان عراق یبتی بر خروج نیروهای آیریکایی است .حها آنکه دسهتور
کار اصلی آیریکا در این نشستها دور زدن ایهن یصهوب و هقلیهل یقولهة خهروج
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کایل ب کاهش نیروها است .استقرار سایان های پاهریوا در پای هاه عهیناألسهی و
آزیایش این سایان در سفارا آیریکا در یتطق سب از ع

جیی این کشور بهرای

هیاو حضور نظایی و یقابل با نفوا ایران در عراق حکایت دارد .ب نظر یهیرسهی
با عتایت ب یتحظاهی چون فشارهای ایتصادی آیریکا و همچتین ههت

کهاظمی

برای ایجاد یوازن ییان نیروهای داخلی و خارجی در نهایت وی بها خواسهت ههای
آیریکا در این زییت یوافقت کتی.
نتیجهگیری
کتش ری حشی شهعبی از بهازی ر شهب نظهایی غیردولتهی به یهک بهازی ر دولتهی
چتیبعیی هوسع پییا کرده و این سازیان از طریق ادغا در نیروهای یسلر عهمن
هلییر ساختار نظایی -ایتیتی عراق ب ویژه سرویس عیهروریسم شرایط جیییی را
در صحتة یعادالا عراق و یتطق ریم زده است .در نتیجة هحوالا یادشیه ،حشهی
شعبی یشروعیت یک بازی ر دولتی را ب دست آورد؛ درحالیکه سهطر بهاالیی از
استقت در کتشهای ایتیتی ،سیاسی و ایتصادی را ک عمهیها در کهتش بهازی ران
شب نظایی غیردولتی انعکاس یییابی حفم نموده اسهت .حکویهت یرکه ی عهراق
فایی اراده یا ظرفیت سیاسی الز برای یییریت هک هک شین ییرا و ایتیت است
و این ایر زییت های شکلگیری و هیاو یأیوریهت حشهی را فهراهم نمهود؛ ایها بها
اف ایش فشارهای آیریکا و کشورهای عربی ب حکویت یرک ی ،در نهایهت هلییهر
شکل حشی ب صورا ادغا در نیروهای یسلر عراق در دستور کار یرار گرفت.
بتابراین ،درنتیجة هشییی ععث و فرویانیگی دولهت در عهراق و دخالهت دو
عتصر هعار

گروههای یویی -یههبی ،انشعاباا درونهی حشهی شهعبی و ایفهای

نقش بازی ران یتطق ای و بینالمللی ،رونی بهازی ری و کتشه ری عملیهاهی حشهی
شعبی دستخو

دگرگونی شیه است .شکا

یلت و دولت باعهث ریه

جهیی

در صث نیروهای ارهش عراق و سقوط دوییتووار استانهای عراق هوسهط داعهش
گشت .شکلگیری و گستر

دایت فعالیت و یأیوریتهای حشی نیه بها اهکها به

خأل یادشیه صورا گرفت .حکویت یرک ی ب واسطة عی دسترسی انحصاری به
اب ار زور و نیروهای نظایی عمت فایی اراده و ههوان الز بهرای یهییریت ایهیایاا
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بازی ران گری از یرک و ههیییاا داخلی و خارجی است.
در شرایط ایفای نقش حشی ب عتوان بازی ر شب نظهایی غیردولتهی ،نیروههای
حشی استقت عمل بیشتری داشتتی .با هبییل وععیت حشی ب یک بهازی ر دولتهی
چتیبعیی ،هلییری در یأیوریت ایهن نیروهها ایجهاد نشهیه و دسهتور کهار اخهراج
نیروهای آیریکایی ب سطر پارلمان و حمتا یوشکی و راکتهی به کهاروانههای
نظایی آیریکا گستر

یافت است .در وایت ،این نیروها ب واسطة ادغا در ارههش و

ساختار سیاسی کشور هوان چان زنی یابل هوجهی را ب دست آوردهانهی و به طهور
همزیان برای جلوگیری از ب یخاطره افتادن چتین یویعیتی ،واحیهای شهب نظهایی
جیییی یأیوریت پاسخ سخت ب حضور نظایی آیریکا را هعقیب ییکتتهی .حشهی
هت

کرده ها رویکرد هقابلی دولت الکاظمی در یبا شب نظاییان و پیونی آنهها بها

اج ای یحور یقاویت را نی هعهییل نمایهی .سهازیان بهیر و عصهائب اههل الحهق،
عهیهدار پی یری سیاسی یأیوریت ی بور هستتی.
حشی و حکویت یرک ی عراق نفت یشترکی در یقابله بها داعهش دارنهی؛ ایها
زیانی ک بحث خروج نیروهای آیریکایی از یتطق پیش ییآیهی ،وجهوه همهای دو
طر

برجست ییشود .حکویت الکاظمی در یالب سازوکارهایی چون گفتوگوی

راهبردی با واشت تن و احیای روابط با عربستان سهعودی ،ایهاراا یتحهیه عربهی،
یصر و اردن درصید بریراری یوازن ییان بازی ران خارجی در عهراق اسهت هها از
این طریق یانت ایجاد خأل ییرا در کشهور و بههرهبهرداری هویهتههای فرویلهی
یعار

و بازی ران یتطق ای و بینالمللی شود .از اینرو ،بخهش یابهل ههوجهی از

بین نیروهای حشی در هضاد با اییایاا و هحرکاا وی یرار یهیگیرنهی .واشهت تن
در عمل بر حساسیت ستیها و کردها در زییتة گسهتر

فعالیهتههای حشهی به

حوزههای سیاسی و ایتصادی و هیاو هعایل راهبردی بها ایهران و یحهور یقاویهت
داین زده است .از اینرو ،ایاالا یتحیه با اختصاب سههمی از بودجه عهراق به
حشی یخالفت کرده و ستاریوی انحت آن یا دسهتکهم اخهراج ههیریجی عتاصهر
یخالث خود را ک در نیروهای یسلر عراق ادغا شیهانی یینظر دارد.
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