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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. 
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 چکیده
های بارز اضمحاللل دو شاصةم      در واکنش به ظهور نشانه ۴۱۰۲در سال  «یحشد شعب»

ارتش قدرت نظامی فائقه و مندی از   بهرهانالةار سرزمین و  کنترلیعنی  ،اصلی دولت ملی

مبارزه علیه داعمش  وارد صالن  معادالت عراق شد. این تشکیلت در صالن  میدانی منظم 

 ضمحن های داصلی و صمارجی،    رغم مخالفت  آورد و به به دسترا  یتوجه قابلهای   موفقیت

پرسش د. کرهای جدیدی را نیز برای صود تعریف   مأموریت ادغام در نیروهای مسلح عراق

بی از زمان تأسیس تا سمال  حشد شعروند کنشگری چرا »که  بوده ناصلی مقال  حاضر ای

 «اسمت  نظامی غیردولتی به بازیگر دولتی چندبعدی تغییر یافته   از یک بازیگر شبه ۴۱۴۱

تالمت تمأریر تشمدید ضمعف و     که  شده استدر این ارتباط، این فرضیه به آزمون گذاشته 

مذهبی، انشمعابات   -های قومی  گروهو دصالت دو عنةر تعارض دولت در عراق  فروماندگی

رونمد بمازیگری و    الحللمی   ای و بمین   درونی حشد شعبی و ایفمای نقمش بمازیگران من قمه    

. مقالم  حاضمر از نموب تبیینمی بموده و      اسمت  یافتمه تغییر  حشد شعبی عحلیاتی کنشگری

شمده  ی ای و مراجعه به منابع اینترنتی معتبر گمردآور   اطلعات موردنیاز به روش کتابخانه
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 مقدمه

 در پاسخ به  ههییهیاا ایتیتهی    4112در ژوئن  سیستانی اهلل  آیتفتوای جهاد کفایی 
یهثرر و   یهشهکیته عتوان   ب را های داوطلب یردیی   گروهگیری   داعش، یبتای شکل

د. در پی سقوط یوصهل به    کردر صحتة یعادالا عراق و یتطق  فراهم  کتتیه  هعیین
حهیود  خها  عهراق و ریه       سهو   کیه بها اشهلا     1«نوری یالکی»دست داعش 

نظهایی    گروه شب  هفتسرعت یجوز فعالیت   ب  و یشارهش عراق یواج   چهار  کی
 و 5«یالشههیا یسکتائهب  » ،4«اهلل  کتائب حه   » ،3«عصائب اهل الحق» ،2«سازیان بیر»
 عتهاویتی چهون  که  بها    7«نیروهای بسیج یردیهی »د. کررا صادر  6«کتائب ایا  علی»
نیه  شهتاخت     10«واحیهای بسهیج یردیهی  »و  9«کمیتة بسیج یردیی» 8،«حشی شعبی»

و گیهری    در شهکل انهی.    دهکهر ای را ایفها    برجست از آن زیان هاکتون نقش شونی،   یی
ای و یهههبی عهراق،     چهون سهاخت یبیله    همعوایهل یتعهیدی    سازوکاراین هیاو  
های جههانی    ای و ییاخلة ییرا  ، هقابل ژئوپلیتیک یتطق سیاسی داخلیهای   ریابت
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دولتهی و   ییهان سهاختار   یتاسهباا وی نهویتی از  شهعبی ال ه   حشهی  .انی  هأریر داشت 
گیهری حشهی     این روابط در دورة پس از شهکل نظاییان را برجست  نموده است.   شب 

المللهی وعهعیت یتفهاوهی را هجربه        ای و بهین   هحت هأریر یتلیرهای داخلی، یتطق 
و  1«حیهیر العبهادی  » ،«نهوری یهالکی  »وزیهری    نخستبا عتوان یثا ،   ب کرده است. 

و  یهشه رونی بازی ری و کتش عملیاهی حشی دستخو  هلییر  2«یصطفی الکاظمی»
 آیریکها ویژه ایهران و    ها و یتحظاا ایتیتی بازی ران خارجی ب   ، دغیغ آندر کتار 

نوعی یتاسباا حکویهت یرکه ی و حشهی را در یقهاطت یختلهث یتهأرر         یک ب  هر
ولهت  رونی هحهو  و هکایهل یتاسهباا د    یطالعةیقالة حاعر درصید . ساخت  است

 و اسهت  4141کتش ری حشی از زیان هأسیس ها سا   هبیینعراق و حشی شعبی و 
هههای   و هههأریراا دولههتهههای یسههلر غیردولتههی   گیههری از ادبیههاا گههروه  بهها بهههره
را رونهی یههکور   هایی   گیری و هیاو  چتین گروه  خورده و ععیث بر شکل  شکست

 .کتی یی بررسیهئوریک و هحلیلی  صورا ب 

 موضوعادبیات 

در فضهای  شعبی نظایی در عراق و ایفای نقش حشی   کتش ری بازی ران شب  بارةدر
ههای    یقاالا و هحلیهل  ،و هضعیث داعش یگسترو یلمری، بای  پس از ظهور، ییرا

نظاییهان    شهب  »در کتها   ( 4111) 3«احهرا  ». یتعیدی ب  رشتة هحریر درآییه اسهت 
نظاییهان    شهب   ازههای عهعیث     دولت گیری  بهره ب  یاهیت و یختصاا 4«رسمی  شب 
طهور خهاب به  وعهعیت       به   پرداخته  و سهاالران    نماها و جتگ  نظایی ،رسمی  شب 
یعتقهی اسهت   ( 4112) 5«کهاه  » .کرده اسهت اشاره  دورة صیا نظاییان در عراق   شب 

حشی با خروج پیروزیتیان  از جتگ با داعش، یشروعیت یافت و یهیهای ورود به    
روابهط   با همرک  بهر  خود در پژوهش( 4141) 6«یحمی  گل» .ی سیاسی شیها  ریابت
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ایران یعتقی است ظهور داعش این فرصهت  دولت اصلی حایی خود یعتی حشی با 
های ایتیتی و نظایی این   نظاییان شیعی در عراق یرار داد ها دست اه  را در اختیار شب 

فعهالی  یهثرر و  حضهور   یگهار استیسشکل دهتی ک  در رونی  یا گون  ب کشور را 
اهلل سیستانی و جیایی   ( در پژوهش خود بر نقش آیت4141) 1«یالک» .داشت  باشتی

. از نظهر او، اخهتت    کرده استواحیهای حشی عتباا از بین  حشی شعبی هأکیی 
اصلی یتوج  طرفیاری حشی عتباا از حاکمیت عراق و یخالفهت آن بها هرگونه     

بها اسهتفاده از    یکهاظم ( یعتقی اسهت ال 4141) 2«بیاوی» است.طرح نیابتی خارجی 
 یدر جتبش اعتراعه  یرانیعیا اااحساسهمچتین  و آیریکا یفشار حیاکثر نیکمپ
و  انیه نظای  شهب  ، در هت  برای اعما  فشار بر در یرک  و جتو  عراق 4112 سا 

 .بوده است ها آنیتی کردن رفتار   یاعیه
ب  بررسی ال وی هشکیل و ( 1922) «حاییآزاد»در ییان یتابت فارسی همچتین 

عهرورا   بر اساساز یتظر وی، حشی هحییی حشی شعبی در عراق پرداخت  است. 
یههبی داخلی در این سازیان و  -های سیاسی  بتیی  در عراق شکل گرفت، ایا گروه

هضهعیث آن   هت  برای ب  سمتدشواری عملکرد آنان، حکویت یرک ی عراق را 
هها و ن ههیاری و     بخشی، کتتر  هحر  زییتی ی ان  سازی و انتظا   از طریق کوچک

از آرههار و  کیهه چیهههیشههخا اسههت  چتانچهه  .دادکههارگیری هسههلیحاا سههوق   به  
های یوجود رونی هحو  بازی ری حشی شعبی و عوایهل داخلهی و خهارجی      نوشت 

 انی.  هأریرگهار بر آن را یورد بررسی یرار نیاده

 مفهومی چارچوب. 9

 به  کهار  را  یتیایت یروهایانواع ن ها برای یقابل  با ههیییاا داخلی و خارجی  دولت
ارههش،   ازجمله  ) 3یهتظم  ههای   ارههش  چتین هشکیتهی یشتمل بر انهواع  .رنییگ  یی
و  5نمها   نظهایی  یواحیها ازجمل  4یکمک یروهاین و ایسا ( ییو هوا ییایدر یروین
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از   که  های یسلحی هستتی  گروه 2نظاییان طرفیار حکویت  شب  .شود  یی 1انینظای  شب 
 یتیایت یروهایاز ن یبخش ؛ ولیینشو  یی ییال تی( حمایفرایل ای یدولت )یل سوی

 Butlerهستتی ) یده سازیان ی ازحوسط یو داراآیتی   ب  حسا  نمییتظم رسمی و 

et al., 2014, p. 813).  ،که    هسهتتی  ینظهای  یته یایت یواحیها نمایان  نظاییدر یقابل
انهی هها از ارههش یهتظم       افته  یو سازیان  یهیآیوز  د یدولت یرک  تیهحت حما

از  یج ئه  یطهور رسهم   به  بها ایهن حها ،     ؛شهونی  ها آن نی  یجا ایتتی ک یبانیپشت
 ههای   به  ارههش  نسبت  انینظای نیا. شونی  یحسو  نمیکشور  کییسلر  یروهاین

فهراروی   یداخله  یهها   یقابله  بها چهالش    شهونیگی و   بسهیج از حیث یابلیت  ،یتظم
از  گهروه  دو نیاهفاوا ب  این هرهیب،  .دهتی  یارائ  ی ها گ یتة کارآییهری را  دولت

 ارهباطهاا  نماهها   ؛ نظهایی گیهرد   یهی  نشئتدر ساختارهای دولتی  ها آننقش یتمای  
 و کتتر  ارهش( ییتظم فریانیه رهیخارج از زنج هرچتیدارنی ) حکویتبا  یرسم
 به  خهود  فعاالنه    تک یا ایشونی   یی جیبس ها  دولت از طریقنظاییان   ، شب در یقابلو 

 دهتی.  یی شکل
 و تیه حما حکویت یا دولت حهایی از  نظاییان  شب  ویدر هر دو ستار بتابراین،

ی هر  د کتتهی.   یبها آن حفهم یه    را خهود  یرسم  م ین ای یررسمیغ پیونیحا   نیدر ع
 ب  شهمار ی یسلر رسم یروهاینگر   یا نیروی یوازن  بییل نمایان  ینظایغالب ایتک ، 

در . دارنهی  به  عههیه  را  ینسهبتا  یتظمه   یتیایت یعملکردها اساس، نیا بر ؛نیرو  یی
 بلکه  ، رنییگرا بر عهیه  ییتظم کارکردطور یستقل   ب هوانتی   ینم نظاییان  شب یقابل، 

 به  جههت  دولهت   ،رو  از اینکتتی.   ینایتظم را دنبا  ی های  کارویژهاز  یعیوس ثیط
، دارد. بهرعکس  نمایهان   یبهر نظهای   یشهتر ی، کتتهر  ب  یه با یوه یجر هر کین دارهباط 

 یشهتر یاز سهطر اسهتقت  ب   یررسمیغ ای یرسم  م ین تیوعع جهتب  نظاییان   شب 
 یروهها ینوجوه همای   1جیو  (. Bohmelt & Clayton, 2017, pp. 2-3) رنیبرخوردا

 دهی.  را نشان یی طرفیار حکویت اننظایی  و شب  نما  ینظای
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 نظامیان طرفدار حکومت  نما و شبه  نیروهای نظامی کمکی؛ نیروهای نظامی .2جدول 
 نظامیان طرفدار حکومت  شبه نما  نیروهای نظامی 

 رسمی/ غیررسمی  نیمس رسمی پیوند با دولت

 های غیرو ظم  فعالیزمرجیجاً  های و ظم و غیرو ظم  فعالیز کارکردها

 باال پایین خودمختاری از حکومت

، پلیس ولی اسرائیل، گارد ولی فرانسسولی  یژانمارور مصادیق
 ی ایتالیاری یکارابونزوئال، 

 ج  اویم سودان

(Bohmelt & Clayton, 2017, p. 2) 

 
نوب  خود دایتة کتش عملیاهی بهازی ران    ساختار اجتماعی و سیاسی ناهم ون نی  ب 

ههای    گهروه  یبتتی بر این است ک روایت غالب دهی.   یسلر غیردولتی را اف ایش یی
و هحهو    گیرنهی و  یهی شهکل   عهعث نههاد دولهت    در نتیجهة غیردولتی نظایی   شب 

عتاصهر و  ههای ی بهور     گسهتر  گهروه   با ایهن حها ، در نتیجهة   . یابتی  گستر  یی
، هشهییی  دروایهت د. شهو   یهی  عهعث بیشهتری   دچاردولتی  دهتیة  هشکیلهای   یثلف 

احتما  باالی سقوط نظا  سیاسهی   ج یدرنتایجاد وععیت جتگ داخلی و  رباهی،  بی
به    که  کتهی    یهی های عهعیث و شهکتتیه، حکویهت یرکه ی را نهاگ یر        در دولت

رهبهران   یبهرا  نظاییهان   شهب  ، این یتظهر  از .شونی توسلی نماها  نظاییان و نظایی  شب 
هها و    شهور  هها،    ربهاهی   بهی  های عهعیث و شهکتتیه در یهییریت و کتتهر       دولت
ههای ایجادشهیه ییهان دولهت و یلهت و        نسهبی شهکا   و هرییم  های داخلی  جتگ
  رانیبهاز  یهها         تیه فعال .شهونی   یحسو  یی صرف  ب  یقرون یا  ت یگ ارهش  -دولت

 یهها   را ب  داین دولهت  ها آنآورد و عمت   ییدر زانو ب را  ها    دولت ،یردولتییسلر غ
هها، نههاد     گهروه  نیه شیه هوسط ا  خشونت اعما  لی. ب  دلکشانی  یی 1خورده    شکست

 تیه . یاهدههی   یاهیهت خهود را از دسهت یهی    ها حیودی کشورها  نیدر ا تیحاکم
 ایکمبود  .شود  ینم نیهضم این ایر ک  یدرحال ؛یرد  است یت برایایت نیدولت هأی

 زنی.  هایش داین یی  در انجا  کارویژهدولت  نی  ب  ناکاییها   رساختیود زنب
های سیاسی یوردنیهاز    ها، هأیین ارز   یلت -های اساسی دولت  کارویژه ازجمل 

شهرونیان خهود از یبیهل ایتیهت، آیهوز ، ایجهاد چهارچوبی یهانونی بهرای نظهم و          
از انجها  چتهین   خهورده    ههای شکسهت    است. دولتسیستمی فیرالی برای اعما  آن 
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در برابر بهازی ران یسهلر غیردولتهی و سهایر بهازی ران       ها آن. هستتیناهوان هعهیاهی 
ههای سیاسهی از دسهت      کتتهیگان ارز    عتهوان ههأیین    غیررسمی کارایی خهود را به   

بهردن به    هرس ناگ یر از پتاه  ردهتی. شهرونیان برای هضمین ایتیت خود و غلب  ب  یی
اسههتخیا  (. 93، ب. 1922عمرانههی، بههازی ران غیررسههمی هسههتتی )اوالفقههاری و  

عتوان نیروی نیهابتی ایهن ایکهان را در اختیهار نیروههای یادشهیه یهرار          نظاییان ب   شب 
 (.Buddhika et al., 2017, p.56یانت هشکیل دولت یرک ی ییرهمتی شونی ) ک  دهی  یی

و هحو  یا هلییر شکل بازی ران یسلر غیردولتی گیری، هیاو    در جریان شکل
ههای رسهمی،     خورده در انجا  کهارویژه   های شکست  های دولت  با عتایت ب  ناهوانی

ای و   کتتهی. بهازی ران یتطقه      نقش یحوری ایفا یهی المللی   ای و بین  بازی ران یتطق 
 ،عرصه  جتهگ نیهابتی   خهورده به      شکست های  با هبییل دولتهوانتی   ییالمللی   بین

 در این ارهبهاط، . را هسهیل نمایتیاف ایش نقش و جای اه بازی ران یسلر غیردولتی 
ههای فرویلهی از     واسطة پیونیهای فرهت ی و یههبی با هویت  ای ب   بازی ران یتطق 

گهر    ههای ییاخله     نوعی ی یت راهبردی در یقایس  با بهازی ران خهارجی و یهیرا   
گیهری از بهازی ران یسهلر غیردولتهی       در بههره  را ها آندست  برخوردارنی. این ایر

های خارجی برای یقابل    ییرا یقابل،در گهارد.   عتوان اهر  فشار سیاسی باز یی  ب 
گیری، هیاو  یا هلییهر شهکل و ادغها  بهازی ران یسهلر یعهار  در         با رونی شکل

د علیه  حکویهت   های فشار سیاسی و ایتصهادی خهو    ساختار رسمی دولتی از اهر 
رونی ادایه  حیهاا و هلییهر یاهیهت و     گیرنی. یجموع  این شرایط   یرک ی بهره یی
 دهی.  ها را هحت هأریر یرار یی  شکل این گروه

 نظامی غیردولتی  حشد بازیگر شبه. 2

چتهیپاره  ارههش   جای  ینعتوان   ب  داعش، نیروهای حشیپس از سقوط  فضایدر 
 با سرعت  بک   نیروهای یسلر عراقنوری یالکی، فریانیه ویت . کردنیعراق عمل 

از ایهن نیروهها   ، یشرو   یردیی روب بسیج، هجهی ، هسلیر و عملیاهی شین نیروهای 
. خواست خأل ایتیتهی ناشهی از نفهوا داعهش و ریه   ارههش عهراق را پهر کتتهی         

اسهتمرار و  و  1ربهاهی نههادی    درجة باالی بهی  1های یحیود حکویت یرک ی،  یابلیت
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حشهی  . کهرد   را گری ناپهیر یینظاییان   شب هوسل ب  گ یتة  2،هعارعاا داخلیهعمیق 
یختلهث  گهروه   51در که   ه ار نیروی نظایی  151ها  191 با برخورداری از شعبی

رغهم    ب  .(Hannah, 2019) هوانست خأل ی بور را پوشش دهی  سازیان یافت  بودنی یی
 سهایر  حضهور دهتهی،    اصلی این گهروه را هشهکیل یهی   آنک  شیعیان بین  و ساخت 

هها    اهل سهتت، یسهیحیان و ایه دی   اکراد هرکمن،  ازجمل  یههبی -های یویی  گروه
 .ای باال برد  یقبولیت عمویی این هشکیتا را ب  یی ان یابل یتحظ 

و  7نبهار اال ،6نیالهی  صتح ،5ال ید ،4بابل ،3بلیاد یشتمل برحشی  یاهییتاطق عمل
 یدر آزادسهاز . نیروههای حشهی   بهود  9شهر فلوج  یکیدر ن د 8شهر کری  نیهمچت

  یه الهیور، العلهم، ناح   ، اله یبلهی، د   ،یالضلوع ،11یآیرل ،10جر  التصر یتاطقی چون
 .دنهی کرایفها   ینقهش فعهال   داعهش  سیطرةاز  13نبار و یوصلاال ،12تیهکر ،یالبلیاد

نبهار دسهتاورد   االحضور این نیروها در یتهاطق یهرزی عهراق و سهوری  در اسهتان      
ههای بازرسهی حشهی در      . ایسهت داشهت  ب  همراهبرای یحور یقاویت  یهوجه یابل

ک  هحت کتتر  و گهرگاه یرزی ایا  علی )ع( های اصلی یتطقة یائم   ایتیاد ب رگراه
 -بلهیاد  -، بازسازی و احیای خط زییتی هههران اهلل یرار دارد  نیروهای کتائب ح  

از  شریی و یرک ی، حشی را یادر سهاخت  حضور در االنبار را هسهیل نمود.دیشق 
کربت و یسمت غربهی ایهن اسهتان     -بلیاد و االنبار -های یرزی ییان االنبار  ب رگراه
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اق و نبار غربی در ایتهیاد یرزههای عهر   االیتطقة یرز سوری  عبور کتی. در یجاورا 
واسهطة انسهیاد یحهور      و یتطقة القائم نی  ب  1گهرگاه یرزی الولیی حیفاصلسوری  
در ای   ت ویهژه ی بهرای یحهور یقاویهت از اهمیه    یآیریکها نیروهای  ب  دست 2التتث

 (.Knights, 2019, p. 3برخوردار است )یعادالا آیتیه 
بها ایلهیم   استقرار این نیروها در یتاطق یورد یتایشة حکویهت یرکه ی عهراق    

هایی چون هحکیم نفوا اکهراد    کردستان در شما  و شما  شرق عراق هوانست طرح
هسهیل یقییاا اسهتقت  ایتصهادی ایلهیم را     هبت آن  ب بر استان راهبردی کرکو  و 

چالش عمیة فهراروی حشهی در شهرایط پهس از      (.IISS, 2019, p. 141)عقیم سازد 
هضعیث داعش در عراق این بود ک  در صورا ادغا  کایل در سهاختار سیاسهی و   

در صحتة داخلی عراق و نقش یکمهل   سازیانایتیتی، یی ان آزادی و استقت  عمل 
عهی    .گرفهت   الشهعاع یهرار یهی     و ییانجی آن در حلقة اج ای یحور یقاویت هحت

اههل   ازجمله  داخلهی  ههای یعهار      ار رسمی نی  با واکتش گروهحضور در ساخت
، اروپا، هرکی ، عربستان سعودی و آیریکا ویژه  ب ستت و کردها و بازی ران خارجی 

یهک  عتهوان    از این یتظر، ایفای نقش حشهی به    شی.  ایاراا یتحیه عربی یواج  یی
به   لهی( و حرکهت   دولتی )نقش فع یبازی ر یسلر غیردولتی )نقش اولی (، کتش ر

بها حفهم   در یحیطهی بیتهابین    کتشه ری یعتهی   ،وععیت بهیته  و یطلهو    سمت
اختیاراا و درجة استقت ، رونی بازی ری و کتش عملیاهی ایهن سهازیان را هعیهین    

 .کتی  یی

 های داخلی و خارجی  ؛ دیدگاهحشد جزئی از نیروهای مسلح عراق. 1

، ادغا ، خلهت سهتح   چون انحت هایی   در شرایط پس از افو  ییرا داعش، گ یت 
هتاو  از سوی یوافقهان و    ب  هرکیا ی ک  شیطرح برای آیتیة حشی شعبی  و کتتر 
 2یهاده   « »یخالفان با اسهتتاد به  بتهی    . شتبرجست  گداخلی و خارجی یخالفان 

نظهایی خهارج از     دارد هشهکیل نیروههای شهب      یانون اساسی عهراق که  اعهتن یهی    
در شرایط پهس از   را نیروهای یسلر یمتوع است، یاهیت وجودی حشیچارچو  
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بها خطها    یقتیی صهیر  در عرصة داخلی،  .دهتی یورد هردیی یرار ییافو  داعش 
خواسهتار انحهت     4113در فوریه    1«نظاییان نهابخرد   شب » عتوان  یرار دادن حشی ب 

دوگانهة نهوری یهالکی و    . طرفیاران صیر بهر ایهن باورنهی که  ایهران در      شی ها آن
المهیی جانب یالکی را گرفت  ک  این ایر در نهایت ب  انحت  شهاخة نظهایی     جیش

 .(4112)یورونیوز،  شتیتجر گ 4112جریان صیر در سا  
 دستور کهار طور خاب از سوی حییر العبادی در   ستاریوی کتتر  حشی نی  ب 

، 4112العبهادی در فوریه    حیهیر   21یوجب فریان اجرایهی شهماره     ب یرار گرفت. 
ستقل و نهادی یشهروع و یهانونی در   صورا یک هشکیتا نظایی ی  حشی شعبی ب 

نظهر یسهتقیم    زیهر کمیسیون حشی نیه    شورای ایتیت یلی عراق درآیی.چارچو  
های دفاع و کشهور    از این حیث، حشی با وزارهخان  .یرار گرفت 2وزیر  دفتر نخست
اسهت. یویعیهت و   دارای کرسی در شورای ایتیت یلی  ها آنکتی و یانتی   برابری یی

سهرویس  »جای اه حشی شعبی از جهت ایجاد فضایی یستقل و یهانونی بها یت لهت    
نسهبت به  سهرویس    با ایهن هفهاوا که  حشهی      ،یابل یقایس  است 3«هروریسمعی

 .(Rubin, 2019) دداربیشتری ییرا اجرایی و عملیاهی بسیار عیهروریسم 
گ یته    ،هحییی راهبردی حشی ا هی ها ب  ییآیریکادر ییان بازی ران خارجی، 

 4112 اوا 42المههیی که  در     جهیش  برخت این گروه . انی  را دنبا  کردهانحت  
هسهتتی   آیریکها در یقابهل اشهلال ری    شهان یها ستحیتحل شی، یخالث رها کردن 

به    یابیدسهت  یبهرا  پمپئوشرط  14 یکی از (.421، ب. 1922الهی و یوالیی،   )عین
 .بهود  «ع یشه  ینظهای   شهب   یهها  خلت ستح و انحت  گهروه » ،رانیبا ا ییجی یهوافق

نیروههای  ستاریوی ادغا  کایل نیروهای حشهی در   عراق در یالب حکویت یرک ی
پاسهخ  نظاییهان    نسبت ب  شب  آیریکاهای ایاالا یتحیه   ب  ن رانیهت  کرد  یسلر
یتهی کهردن     ها از ادغا  حشهی، یاعهیه    ییآیریکادستاورد  (.TRT World, 2020) دهی

وزیهر    رفتار این هشکیتا از طریق سازوکار رسمی ارهش عراق و شخا نخسهت 
نما درآیهی،    صورا هشکیتهی نظایی  این ستاریو، حتی اگر حشی ب  یوجب  ب است. 
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بها   کیه ، ارهبهاط ن د  هر ید انیب  ب .خواهی بود ها آنیسئو  اییایاا یرک ی دولت 
و داشت  باشی  مینظارا یستق ها آندهی ها بر   یاجازه ییرک ی ب  دولت  انینظای  شب 

پههیر کهردن     یت لة اعما  کتتر  بهر ایهیایاا ساختارشهکتان  و یسهئولیت      این ایر ب 
 الز سرویس یبارزه با هروریسم نیه  اههر  فشهار     های یسلر غیردولتی است.  گروه
 یروهاین . حمتادهی  یرار یی را در اختیار الکاظمی و واشت تن حشی  کتتربرای 

و اهلل   کتائب حه   و  یحشی شعب هایب  یقر سمییبارزه با هرور سیوابست  ب  سرو
ههای کتشه ری یسهتقل      دست یری نیروها و رهبران آن در راستای باال بردن ه یته  

 گیرد.  حشی صورا یی
نظر شورای عالی ایتیت یلهی و ارههش    زیرب  یک اداره کل  حشیطرح هبییل 
ایهن یهانون،    بر اسهاس در پارلمان عراق ب  یانون هبییل شی.  4112عراق در نوایبر 

 یطهابق ت کهرد.  پارلمان عراق با پیوستن نیروهای حشی ب  بین  ارهش عراق یوافقه 
حشی هشکیتا یهانونی یحسهو     نهادهای وابست  ب ها و  گروه، این یانون 1یاده 
و این حهق را دارنهی هها از     ستا ها آنشونی ک  حقوق و وظایث خاصی یتوج   یی

. کتتهی د دفاع ی برای ایتیت یلی عراق یحسو  نشوهویت خود ها زیانی ک  ههییی
 نیحهه  و عتهاو   یسابق حشی شهعب  یاسای ،شیه ریگون  ک  در یاده دو  هصر آن
و همانتهی   اسهت   گشهت ها اطتق  و گردان بر آن پیه ر،یانتی لشک ینظای یها  انی

 نیه سو  بر یطهت ارهبهاط ا   یاده. کتتی یی افتیدر ییسلر درج  نظای یروهاین ریسا
 نیه کرده و یاده چهار  ناظر ب  خلت ستح ا ییهأک یاسییتبوع س یها با گروه روهاین
یتهاطق حضهور    ،5یهاده   بر اساس. است ها آنکسب یجوز  یوارد یاستثتا ب  روهاین
. دشهو   ییه  هعیهین یسهلر   یروهاین روی  حاکم بریانون و  یوجب  ب حشی  یروهاین

حشهی را داشهت  باشهتی بسهت       یهها  که  نها  گهروه    ییهما  دفاهر و یقرها نیهمچت
 یعلته  ایصورا یحریان    ک  ب  یحضور هر گروه یسلح ،3بتی  بر اساس. شونی یی

فریهان هرگونه     نیه یمتوع است. ا دستوراا عمل کتی نیدر خارج از چارچو  ا
و  نیاییایاا خهارج از یهوان   ریو سا یبازرس ستییانتی ا یتیایت و یایتصاد تیفعال
 (.1922)نجاا،  اعت  کرده استیمتوع را  روهاین نیا ییارچو  جیچ

حشی  4112ای عاد  عبیالمهیی در ژوئی    یاده   11یوجب فریان   در نهایت، ب 
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عبیالمهیی پهس از صهیور ایهن فریهان     شعبی در نیروهای یسلر عراق ادغا  شی. 
عهراق یحسهو     یاز سهاختار نظهای   یتفکیبخش ال یاکتون حشی شعب: »کرداظهار 

بالفعل  تیوایع کی یحشی شعب: »گفتو در واکتش ب  یخالفان این اییا   «شود یی
 نیگرفتن آن فکر کرد. هر کس در چته  یهیناد ای ثیب  هضع یحت هوان یاست ک  نم

عهراق نهیارد.    تیه نسبت ب  ایت یچتیان  یاست ک  دلسوز ییعت نیباشی ب  ا یفکر
سهاختار   چیحها  هه   نیبمانهی و در عه   یخود بای یدر چارچو  سازیان ییحشی با
ایهن نیروهها در   بر این یبتا، «. نپردازد تیچارچو  دولت ب  فعال ازخارج  ییسلح

ایا هحهت فریانهیهی وزارا دفهاع یها وزارا      ؛ینیشهشکیتا ایتیتی عراق ادغا  
طهور یسهتقیم     انی و به    ای برخوردار شیه  کشور نیستتی. در عو ، از وععیت ویژه

در وایت، فریانهیهی حشهی هحهت    (. Rubin, 2019دهتی )  وزیر گ ار  یی  ب  نخست
 ل نیروهههای یسههلر عههراق یههرار گرفههت. وزیههر و فریانههیهی کهه   کتتههر  نخسههت

ایتیتی عراق و انحصار کاربرد یشروع زور و ییرا  -سازی ساختار نظایی  یکپارچ 
 نظایی در اختیار دولت، هی  یحوری این فریان بود.

ویژگی بارز رونی یادشیه این است ک  در یتاطق خاکستری سیاسهی و نههادی   
 ,Redaelli) شهود   دولهت هصهور یهی   عراق، حشی از سوی بسیاری از یرد  نمایتیة 

2018, p. 10).  ابتهیا با این حا ، اعتقاد بر این است ک  فریان عبیالمهیی اگرچ  در 
در بلتیییا انسهجا   ایا ، ه استعتوان نیروی رسمی یشروعیت بخشیی  ب  حشی ب 

بههرد و حشههی پههس از آن هویههت خههود را در یاهیههت یردیههی و   آن را از بههین یههی
عتوان هشکیتهی رسمی ک  ایهل نظهر فریانهیهی نیروههای       ب  یش وغیررسمی خو

یسلر یرار دارد جستجو خواهی کرد. در سطر راهبردی و عملیاهی نی  عمن آنکه   
کتی در رفتار و عملکرد خهود    کاهی، حشی را وادار یی  از آزادی عمل این نیروها یی

ی رفتهار کتهی   المللهی به  شهکل سهاختاری و نههاد       یوانین داخلی و بهین  بر اساس
با گستر  حوزة  است هت در با این حا ، حشی  (.21ب.  ،1922آزاد،   )نکولعل

های سیاسی و ایتصادی، نقش و جای اه جیییی را در عراق   فعالیت خود ب  عرص 
و از این طریق فشهارهای سهاختاری و هحریمهی     کتیپساداعش برای خود هعریث 

 نمایی.های داخلی را هعییل   و یخالفت آیریکا
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 حشد بازیگری سیاسی. 0

رونیی ههیریجی اسهت و    یدولت های یتظم  ارهش غیردولتی دریسلر ادغا  کتش ران 
هوانهی چتهین     یهی  حکویهت یرکه ی  دههی خهاب     جههت  ب  همهراه هرگون  هعجیل 
 هحرکهاا یوازنة حکویهت از طریهق افه ایش    سازی و   ائتت  ب  سمتکتش رانی را 

وزیهری حیهیر     این یوعوع در دو یقطت زیانی نخستسیاسی و ایتصادی سوق دهی. 
برای ایجهاد یوازنه  ییهان     دو نیاهای   العبادی و یصطفی الکاظمی با عتایت ب  هت 

. را هحت ههأریر یهرار داد  سازیان حشی  دستور کارعراق، صحتة نیروهای خارجی در 
زیان در یالب هشهکیتا سیاسهی سها   ، حشی شعبی 4112در انتخاباا پارلمانی سا  

ائهتت  فهتر   در این انتخاباا،  .یطرح کردکتتیه   یک بازی ر هعیین یثاب   ب خود را بیر 
 بیشهترین آرا کرسهی   22با هوانست پس از جریان سائرون  «هادی العایری»رهبری  ب 

 4112در سها   . این یهم نقش یهثرری در انتخها  عهاد  عبیالمههیی     کتیرا کسب 
یههم و   یهها  وزارهخانه  از  هعهیادی وزیر داشت و ب  حشی اجازه داد   عتوان نخست  ب 

 .(Smith, 2020)در اختیار ب یرد دولتی را کلییی یتاصب 
آیی.   یی ب  شمارییرا در پارلمان عراق  اصلی های  حشی یکی از بلو  اکتون

نقهش  حشهی   در افه ایش کتشه ری  سازیان بیر در وزارا کشور نیه    شییینفوا 
یهانون   2یهاده   هحو  یادشیه را نقه   ،یخالفان (.IISS, 2019, p. 134است ) داشت 

یهانونی،   یفادیوجب این   دانتی. ب   یانون یجازاا نظایی عراق یی 32یاده  اساسی و
بهر یبتهای ایهن    انهی.    های سیاسی یتت شهیه   اعضای نیروهای یسلر عراق از فعالیت

لتهی و یهک یوجودیهت    دییگاه، یتطقة خاکسهتری ییهان یهک گهروه یسهلر غیردو     
 ,Mansourکتهی )   بر یهوة یهریه  را هضهعیث یهی     حکویت یرک یسیاسی، انحصار 

یکی از عوایل اصلی ایجاد شکا  در حشی، هأکیی طرفیاران حشی عتبهاا  (. 2018
و ایفهای نقهش نیروهها و    بر ل و  پایبتیی ب  یهانون اساسهی و یمتوعیهت حضهور     

زیهان  یخالفهان حتهی فریهان یهالکی در     اسهت.  حشی در حوزة سیاسی  هشکیتا
کتتهی. ایهن     یشی ح   الهیعوه هلقهی یهی     حشی را نی  نوعی عیو  از خط هشکیل

آن یحمهیبایر صهیر، از ایجهاد هرگونه       گههار  انیه بتواسهطة ایهیئولوژی     ح   به  
هشکیتا نظایی خودداری کرده است. الیعوه عمن ههرویج انحصهار کهاربرد زور    
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 نظایی دردسرساز هستتی.  باور داشت بازی ران شب در اختیار دولت یرک ی 
کتش ری سیاسی و حتی ایتصادی حشی شعبی در دوران پهس   یهم دربارةنکت  

نظهایی   یجهازاا شهیه در یهانون     ههای وعهت    از ادغا  در نیروهای یسلر، یحیودیت
بهر   کتهی.   ییه  تیحما ییتحی خارج یروهایاز ن صراحت ب یانون ی بور عراق است. 

 نیکشهور یتحهی در حه    کییتعلق ب  ارهش  یروهاین  یک  عل یاهیجتا» 5یاده  اساس
 یعرایه  یروهها ین  یه عل تیه جتا ییشهتر  انجها  شهود، زیهان     ینظای اایانجا  عمل
بازخواسهت  «. باشهی  دهکشور بها عهراق هوافهق یتقابهل کهر      نیشود ک  ا  ییحسو  ی

ها در عراق عمهیها  بهر     ییآیریکاهای زیریجموع  حشی در ارهباط با حمتا ب    گروه
عتوه اعضهای نیروههای یسهلر عهراق بهر اسهاس         ب  گردد.  یبتای این یاده هوجی  یی

بهرای   21انهی. یهاده     یانون یادشیه از انهواع سهودجویی یتهت شهیه     11و  2 یها فصل
آوری پهو     کسانی ک  از اختیاراا نظایی خود برای هصر  وجوه دی هران یها جمهت   

 (.Smith, 2020کرده است ) هعیینسا  حبس  11کتتی، بیون یجوز استفاده 

 تغییر شکل و کنشگری حشد شعبی در پرتو ساخت شکننده دولت عراق. 5

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    

اخهتت   با اج ای یحور یقاویهت را نیه  هعهییل نمایهی.      ها آننظاییان و پیونی   شب 
شهرکت در   یبهرا   یدعهوا از سهور   شهعبی در یهاجرای  و حشهی   الکاظمیدولت 

الکاظمی از دعوا دولت اسی برای اجتسهی بها   . ب  اوج خود رسییاجتس بلیاد 
 حشهی  سیرئه  ،1«فالر فیا » ک  یدرحال ؛خودداری کردیحوریت همسای ان عراق 

از سوری  بهرای شهرکت در اجهتس    ی، بیون هماهت ی وزارا خارج  عراق شعب
زییت ، اعتن ای در این   در بیانی وزارا ایور خارج  عراق . نموده بودبلیاد دعوا 

 ریه وز  نخسهت  هحهت عتهوان   یرسم کانالی قیاز طر یرسم یها  نای   دعوا» داشت:
نایه  به  نها  خهود را       حق ارسا  دعهوا  ی ریطر  د چیی. هنشو  یعراق ارسا  ی

 (.The Arab Weekly, 2021« )نیارد
اسهتقت    وعوح  در کمپ اشر  ب نیروهای حشی  4141ژوئن  42رژه نظایی 

                                                                                                                                 

1. Falih Al-Fayyadh 
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افه ون بهر ایهن،    د. کراز دولت را برجست   این نهاد یالی و ظرفیت سازیانی یستقل
، نیروهای یوای یسلرعیار فراهر از   ییرا نظایی حشی را ها سرحی یک ارهش هما 

(. Nadimi and Knights, 2021عیهروریسههم و پلههیس فههیرا  عههراق ارهقهها داد ) 
عتهوان یثها ،     های درونی حشی شعبی در این یهورد نیه  برجسهت  شهی. به        شکا 

اهلل سیستانی در این رژه شرکت نکردنی. با این   نیروهای حشی عتباا وابست  با آیت
را  4141نوعی وزن سیاسی ائتت  فهتر در انتخابهاا پارلمهانی      ور ب حا ، رژه ی ب

در نیروهای یسلر عراق این ایکهان را  حشی ادغا  (. 4141)العر ،  داد  یی اف ایش
 ی، سهتح و بودجه  عمهوی   تیکه  از یشهروع  اسهت  یرار داده  این گروهدر اختیار 

شهعبی  ییلیارد دالر بهرای حشهی    4.5 عراق، 4141 سا  بودج در برخوردار شونی. 
را نشهان   یدرصهی  25.3 یاف ایشه  4112سها    به  نسهبت   ک  است بیتی شیه  پیش
 (.Foltyn, 2021دهی )  یی

ییرا یالی، هوان نظایی و سیاسی یستقل ایکان ادایه  فعالیهت و بهازهعریث    
به   های پیشین در ساختار جییی نیروههای یسهلر عهراق را بهرای حشهی        یأیوریت

طهر   آورده است. در این ییان، الکاظمی هت  کرده حکویهت یرکه ی را    وجود
صهحت  عهراق نشهان     اصلی دارنیه انحصار کاربرد یشروع زور و نیروی نظهایی در 

فریانیه عملیاا حشی  ،1«یصلریاسم » ازجمل دهی. دست یری اعضای حشی شعبی 
ههت   گستر  هوان نظهایی و سیاسهی حشهی و     در استان االنبار، بار دی ر دوگانة

بها ایهن حها ، حتهی در ایهن       .را بهریت کهرد   رفت  ازدستاحیای ایتیار دولت برای 
با  حشی شعبی و اعما  فشار سیاسی و نظایی در نهایهت    یوعوع نی  اعت  آیاده

نشیتی از یوعت خهود و آزادی فریانهیه حشهی      الکاظمی را وادار ب  عقبحکویت 
یواردی ک  اکر شی، هم ی از هیاو  استقت  عمهل نظهایی، سیاسهی و    د. شعبی کر

ایتصادی حشی شعبی از دولهت یرکه ی در دوره پهس از ادغها  ایهن سهازیان در       
 نیروهای یسلر عراق حکایت دارنی.

 حشد شعبی یانشعابات درون. 6

اصهلی  انشهعاباا  ، از «یهی وال»و )یرجعیهت(   «عتبهاا » انیه حشی ب  دو جر میهقس
                                                                                                                                 

1. Qassim Mahmoud Musleh 
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از یتظهر دی هر، انشهعاباا درونهی حشهی را      . درو  یهی  ب  شهمار درونی این جریان 
ههای    گهروه »و  «اهلل سیستانی  طرفیاران آیت»، «های همسو با ایران  گروه»هوان ب    یی

نیه  یهاد    «حشی ایران» ا نا حشی والیی ک  از آن بهقسیم کرد.  «هوادار یقتیی صیر
دهی. این گهروه از آن جههت به       شعبی را هشکیل ییشود، هستة یرک ی حشی   یی

حشی والیی شهرا یافت  ک  یائل ب  نظریة والیت فقی  در خوانش اسهت  انقتبهی   
ههر علیه      از این یتظر، یبارزه بها داعهش هتهها فصهلی از یبهارزه گسهترده      آن است. 

  در آن ای که   یی است؛ یتازع آیریکا-های انحرافی ستی و نظم جهانی ان لو  یرائت
جمهوری استیی ایران حایی و پشتیبان اصلی یستضهعفان جههان و رهبهر یحهور     

 4112یوجهب یهانون بودجه       های همسو با ایران ب   گروه. رود  یی ب  شماریقاویت 
. اعضای سازیان بیر که   دهتی  ه ار نفر از اعضای حشی را هشکیل یی 111بیش از 

 گیرنهی   بتیی یهرار یهی    ی، عمیها  در این دست پیونیهای ارگانیک عمیقی با ایران دارن
(IISS, 2019, p. 122.) 

اهلل سیسهتانی    دیتی و سیاسی آیهت  -رو یواعت فقهی  عمیها  دنبال حشی عتباا 
)هحت  ع() یعلایا   هیپ رزیی ینظای  چهار گروه شب  است. گروه اخیر یشتمل بر

 ی،احمهی الصهاف   یینظر سه  ریز) العباس هیپ رزیی ،ی(طاهر الخایان خیشفریانیهی 
 خینظهر شه   ریه ز)اکبهر    یعله  گهردان ، ی(سهتان یاهلل س  تیآ تیهیایا  جمع  کربت و نما

و انصهار  ی( سهتان یاهلل س  تیه آ تهیه یایا  جمعه  کهربت و نما   یی،الکربت یعبیالمهی
( در استان سهماوه  تییرجع تیهینما ی،اسریال ییحمییس)هحت فریانیهی   یالمرجع

از  هها  آن ییهال  تیه و حما سیهأسه  لیب  دل ،ها ب  عتباا  گروه نیانتسا  ا. شود  یی
نظهر   زیهر  حشی یرجعیهت ، اداری نظایی و ب  لحاظ. استیقیس  یها  آستانطر  

-Al) دیهرار دار یسلر  یروهایکل ن یفریانیهعتوان   ب  ریوز  نخستیستقیم شخا 

Jazeera, 2020) .       در  تیه یرجعاف ون بر این، حشهی عتبهاا بها اسهتتاد به  فتهاوای
 سیهأسه  تیحرا  بودن حضور در جتگ در خارج از خا  عراق، یمتوع خصوب

، بسیاری از ایهیایاا  یدولت یها  پست یشین در انتخاباا و هصی یایح   و کانی
اهلل   تیه ، آ4141سهپتایبر   19در  .(4141)الحلهو،   انهی   بردهحشی والیی را زیر سثا  

سازیان یلل یتحی در عهراق،   یتیگیدر نما کل ریدب ژهیو تیهینما در دییار یستانیس
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: طور رسمی حمایهت کهرد    نظایی ب   های شب   از اییایاا الکاظمی در یقابل  با گروه
 یریه گ بهازپس دولهت و   ایتهیار  لیهحم در تیو یاطع هیاو ب   یتعهی یدولت فعل»

خهروج نیروههای    که   یدرحهال بتابراین، ؛ (Malik, 2020« )یجاز استریغ هسلیحاا
یت لهة سهلب بخشهی از یشهروعیت       هوانی ب   حشی عتباا از شمو  حشی شعبی یی

ناشی از نهاد یرجعیت باشی، کسب یشروعیت یانونی ها حیودی نقصان یادشیه را 
 سازد.  برطر  یی

ب  نارعهایتی جریهان    گیری شورای حشی  در هصمیم حشی والییی دست باال
جریان عتبهاا همچتهین از هوزیهت نابرابرانهة یتهابت در کمیسهیون       عتباا داین زد. 

بها   یا   یه انیهها در ب   گهروه این  (.Smith, 2020واحیهای بسیج یردیی شکایت دارد )
حشهی  ، هها  آنب  عقییة المهتیس یخالفت کردنی.  ابویهیی یجا  انتصا  ابوفی  ب 

کشهورهای خهارجی   ب  اب ار نایتقهارن   یا  یتطق  و یجادالا ها  در هتشنبایی  یشعب
حشهی   یدر یراههب ادار  ییه جی یدهه  سهازیان خواستار  نیهمچت ها آنهبییل شود. 

ههای یهورد     ورود گهروه  حشی یرجعیت همچتین با .(4141)چوکن اوغلو،  انی  بوده
نسبت ب  هبهییل عهراق به     و یخالفت نموده حمایت ایران ب  جتگ داخلی سوری  

 ابراز ن رانی کرده است. آیریکاایران و ایاالا یتحیه یییان یتازع  
نظاییان سهرایا السهت      ها نی  هحت رهبری یقتیی صیر یشتمل بر شب   صیری

ایا زودههر در   ؛سرایا الست  گرچ  از نظر فتی همچتان ایل حشی یرار داردهستتی. 
یرار گرفت و یقتیی صیر نی  بارهها خواسهتار انحهت     عراق رونی ادغا  در ارهش 

عمیه هت  صهیر یعطهو  به  کسهب یهیرا و       (.Webster, 2021) شتگحشی 
استقرار دولت هکتوکراا، هژیونی بر یسئل  یرجعیت یههبی )گرایش ب  یرجعیت 
عربی نسبت ب  یرجعیت عا ( و نهادیت  کردن روح ناسیونالیسهم عربهی و رهبهری    

ال هوی صهیر در   (. 152، ب. 1922گرایهی در عهراق اسهت )یتتهی،       گفتمان یلهی 
ال وههای رایهج    اغلهب های یسلر غیردولتی هفاوا یعتاداری با   گیری از گروه  بهره

و  یمههی ال جهیش ، ال هوی حشهی والیهی    بهرخت  دارد؛ ی نظهای   شب  یها  سازیان
  رانیبهاز  به  دسهت  به  بهاال    نییاز پها  یرونهی  قیه از طرنظاییان سرایا الست    شب 
  ریهوسهط بهاز  نظهایی صهیر     هشهکیتا شهب   ، دروایت. انی   افتی تیرسم یدولتریغ
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یقتیی صیر در عین (. Taha, 2019, p. 13) شکل گرفت  استو ن  دولتی  یدولتریغ
نظایی خهود یعتهی سهرایا السهت  یقاویهت        حا  ک  در برابر انحت  هشکیتا شب 

 نظاییان رییب است.  شب  کتی، یخالث اف ایش ییرا و نفوا  یی

 ترور سرداران مقاومت و آینده حشد شعبی. 7

ویهژه    رو حشهی )به     های ییان   برای یقابل  با حشی شعبی، ادغا  گروه آیریکاراهبرد 
نظهایی    های شهب    حشی یرجعیت( در نیروهای یسلر عراق و یقابل  یستقیم با گروه

و ایهران   آیریکاییان  یها  هتش (.24 ب. ،1922آزاد،   وابست  ب  ایران است )نکولعل
 یزیهان درسهت  اف ایش یافهت؛   یهوجه یابلب  یی ان  4112دسایبر  42در در عراق 

به   یی در پای اهی نظهایی در کرکهو    آیریکایک پیمانکار  ییعی شی واشت تن ک 
، ایهاالا یتحهیه   یقابهل در  و اهلل کشهت  شهیه اسهت     نیروهای کتائهب حه     دست

یایهک پمپئهو، وزیهر    هأسیساا کتائب در یرز عراق و سهوری  را ههی  یهرار داد.    
هر حمل  »ب  بلیاد حایل این پیا  بود ک   4112یی  3در سفر  آیریکاخارج  ویت 

رسانی، حمله   بیی در عراق آسیب آیریکانظاییان طرفیار ایران ک  ب  شهرونیان   شب 
ب  ایران هلقی خواهی شی و پاسخ نظایی ایاالا یتحیه علی  یتافت ایران در عراق را 

این هحو ، نیروهای کتائهب وارد یتطقه     در پی(. Knights, 2019, p. 9« )دارد دنبا 
صهیور  با  هرایپ ،در واکتشرا ب  یحاصره درآوردنی.  آیریکاو سفارا نی سب  شی
در  ابویههیی المهتهیس  و  یمانییاسهم سهل   سهپهبی  کهاروان  ب  پهپادی حمل فریان 

 .یتازع  با حشی و یقاویت را وارد یرحلة جیییی کردفرودگاه بلیاد،  یکین د
و فریانیهی دهی   را در سازیان   اصلینقش  ،ابویهیی المهتیس ها یبل از هرور

هی  اصلی ایاالا یتحهیه از انجها  ایهن عملیهاا، یختهل      نیروهای حشی داشت. 
گیری و رونی عملیاهی یحور یقاویت از طریق یطهت بازوههای     کردن جریان هصمیم

یهوازاا آن،    به   اصلی یییانی و عملیاهی آن در نیروی ییس و حشهی شهعبی بهود.   
های سیاسی شیع  از یکسو و ییهان شهیعیان و کردهها و      هشییی شکا  ییان جریان
آیهی. در ییهان     یهی  ب  شهمار گ یتة یطلوبی برای واشت تن اهل ستت از سوی دی ر 

بها اسهتفاده از   که    انهی   بر آن و جریان یلی حکمت رصی انیجرهای شیعی،   جریان
ی. ته خأل ییرا ناشی از شهادا المهتیس وزن سیاسی و نظایی خود را اف ایش ده
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اخهراج   بهاره گیری پارلمان عهراق در   در رأی نشین عراکردها و اهل ستت نی  با ح
بها  را ، اخهتت  خهود   عراق ییهوا میاز حر ها آنیتت استفاده  و ییآیریکانیروهای 

هها یعتقینهی بها خهروج       ایهن گهروه   های حشی و یقاویت عراق علتی کردنهی.   طرح
 یته یو ایت ینظای ی،اسیهوازن یوا در ساختار سو ایجاد خأل ییرا در عراق،  آیریکا
 .خورد  و حشی ریم یی انیعیش ب  نفت پیشاز  شیعراق ب

و  نظهایی   های شب   در حمایت از گروه یحور یقاویتداده در راهبرد   هحو  رخ
ههای    ، افه ایش کتشه ری از طریهق گهروه    در عهراق  آیریکها یقابل  با راهبرد نوین 

هایی چهون عصهب  الثهائرین، اصهحا        گروهزیرزییتی است. ناشتاخت  و نظایی   شب 
یس، یبضه  الههیی و لهواء    الکهث، اولیاء سرایا الی ، یاصهم الجبهارین، رهار المهته    

 به  وجهود  هابعهة آن   هشهکیتا یتتقمون جبهة جیییی را در حمایت از حشهی و  
کتتی، فایی رهبهری یشهخا،     طور زیرزییتی فعالیت یی  ها ک  ب   این گروه. انی  آورده

گیری این هشکیتا   تی. هی  از شکلهستسخت و و حتی سابقة هاریخی یشخا 
رهبران سیاسهی و دیتهی شهیع  و هحهت ههأریر یهرار دادن       جییی، برداشتن فشار از 

در عهراق   هها  آنههایی اسهت که  علیه  یتهافت        برای هعقیب گروه آیریکاهای   هت 
دور زدن  از ایهن طریهق، ایکهان   بتهابراین  ؛ (4141، سهالم ) کتتی  اجرا ییحمتهی را 

ج اخهرا »یعتهی  اصهلی یحهور یقاویهت    های ایاالا یتحهیه و هعقیهب ایهیة      هحریم
 .دشو  فراهم یی« ییآیریکانیروهای 

کتتیه در رونهی یادشهیه     بازی ری هعیین وزیر عراق،  ، نخستیکاظمال ییصطف
عهراق و انتصها     ییله  تیو یشاور ایت سیاز سمت رئ ا یفالر ف یبرکتار. است

 ینوع ب پست  نیا یعراق برا سمیفریانیه سابق دست اه عیهرور یاالسی یعبیاللت
که    ابهی ی  یی تیاهم ییایر از آنجا نیشود. ا  ییلمیاد ی ها ییآیریکاو ب  اچراغ سب  

از یراکه    یکه یبها حمله  به      4141در ژوئن  سمییبارزه با هرور سیسرو یروهاین
 یوعهت  .نیکتائب را بازداشت کرد یروهایاز ن یدر جتو  بلیاد، برخ یحشی شعب

 شهین  یهی اجرا  یه ن آیریکها عراق بها   یراهبرد یگوهاو گفت حشی در یبا و  رانیا
دسهتور  که   است. حها  آن  ییآیریکا یروهاین خروج یبتی بریصوب  پارلمان عراق 

خهروج   ةیقوله  لیه یصهوب  و هقل  نیه دور زدن ا ها  نشست نیدر ا آیریکا یاصل کار
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سهی و  األ  نیعه   هاه یدر پا وایپاهر یها  . استقرار سایان ستا روهایکایل ب  کاهش ن
 یکشور بهرا  نیا یدر یتطق  سب  از ع   جی آیریکاسایان  در سفارا  نیا شیآزیا

رسهی    ییه  ب  نظرد. دار تیدر عراق حکا رانیو یقابل  با نفوا ا یهیاو  حضور نظای
 یههت  کهاظم   نیو همچت آیریکا یایتصاد یچون فشارها یب  یتحظاه تیبا عتا

 یهها   بها خواسهت    یو تیدر نها یو خارج یداخل یروهاین انییوازن  ی جادیا یبرا
 .کتییوافقت  زییت  نیدر ا آیریکا

 گیری  نتیجه

نظهایی غیردولتهی به  یهک بهازی ر دولتهی         کتش ری حشی شهعبی از بهازی ر شهب    
چتیبعیی هوسع  پییا کرده و این سازیان از طریق ادغا  در نیروهای یسلر عهمن  

شرایط جیییی را  سمیعیهرور سیسروویژه   ایتیتی عراق ب  -هلییر ساختار نظایی
در نتیجة هحوالا یادشیه، حشهی  در صحتة یعادالا عراق و یتطق  ریم زده است. 

سهطر بهاالیی از    که   یدرحال ؛آورد ب  دستشعبی یشروعیت یک بازی ر دولتی را 
ک  عمهیها  در کهتش بهازی ران    را های ایتیتی، سیاسی و ایتصادی   استقت  در کتش

عهراق  حکویهت یرکه ی   حفم نموده اسهت.   یابی  یی نظایی غیردولتی انعکاس  شب 
شین ییرا و ایتیت است  هک  هک فایی اراده یا ظرفیت سیاسی الز  برای یییریت 

ایها بها   ؛ گیری و هیاو  یأیوریهت حشهی را فهراهم نمهود      های شکل  و این ایر زییت 
هلییهر  و کشورهای عربی ب  حکویت یرک ی، در نهایهت   آیریکااف ایش فشارهای 

 یرار گرفت. دستور کارادغا  در نیروهای یسلر عراق در  صورا ب شکل حشی 
هشییی ععث و فرویانیگی دولهت در عهراق و دخالهت دو     ةجیدرنتبتابراین، 

یههبی، انشعاباا درونهی حشهی شهعبی و ایفهای      -های یویی  عتصر هعار  گروه
کتشه ری عملیهاهی حشهی    المللی، رونی بهازی ری و    ای و بین  نقش بازی ران یتطق 

شعبی دستخو  دگرگونی شیه است. شکا  یلت و دولت باعهث ریه   جهیی    
های عراق هوسهط داعهش     در صث نیروهای ارهش عراق و سقوط دوییتووار استان

های حشی نیه  بها اهکها به        گیری و گستر  دایت  فعالیت و یأیوریت  . شکلشتگ
طة عی  دسترسی انحصاری به   واس  خأل یادشیه صورا گرفت. حکویت یرک ی ب 

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.
، نیروههای  نظهایی غیردولتهی    عتوان بازی ر شب   در شرایط ایفای نقش حشی ب 

بهازی ر دولتهی   یک  هبییل وععیت حشی ب با  تی.داشتحشی استقت  عمل بیشتری 
اخهراج   دسهتور کهار  هلییری در یأیوریت ایهن نیروهها ایجهاد نشهیه و     ، چتیبعیی
ههای    یی ب  سطر پارلمان و حمتا یوشکی و راکتهی به  کهاروان   آیریکانیروهای 
واسطة ادغا  در ارههش و    این نیروها ب در وایت، گستر  یافت  است.  آیریکانظایی 

طهور    و به   انهی   آورده ب  دستزنی یابل هوجهی را   اسی کشور هوان چان ساختار سی
نظهایی    برای جلوگیری از ب  یخاطره افتادن چتین یویعیتی، واحیهای شهب   زیان هم

حشهی   .کتتهی   را هعقیب یی آیریکاجیییی یأیوریت پاسخ سخت ب  حضور نظایی 
بها   هها  آننظاییان و پیونی   شب هت  کرده ها رویکرد هقابلی دولت الکاظمی در یبا  

سهازیان بهیر و عصهائب اههل الحهق،      اج ای یحور یقاویت را نی  هعهییل نمایهی.   
 پی یری سیاسی یأیوریت ی بور هستتی.دار   عهیه

ایها   ؛دارنهی حشی و حکویت یرک ی عراق نفت یشترکی در یقابله  بها داعهش    
دو وجهوه همهای    ، آیهی   یییی از یتطق  پیش آیریکابحث خروج نیروهای  ک  یزیان

گوی و الکاظمی در یالب سازوکارهایی چون گفت . حکویتشود  برجست  ییطر  
و احیای روابط با عربستان سهعودی، ایهاراا یتحهیه عربهی،     راهبردی با واشت تن 

درصید بریراری یوازن  ییان بازی ران خارجی در عهراق اسهت هها از    یصر و اردن 
ههای فرویلهی     داری هویهت بهر   و بههره ر کشهور  این طریق یانت ایجاد خأل ییرا د

بخهش یابهل ههوجهی از     ،رو  از این شود.المللی   ای و بین  یعار  و بازی ران یتطق 
گیرنهی. واشهت تن     اییایاا و هحرکاا وی یرار یهی  ابین  نیروهای حشی در هضاد ب

ههای حشهی به       در زییتة گسهتر  فعالیهت   ها و کردها  در عمل بر حساسیت ستی
و هیاو  هعایل راهبردی بها ایهران و یحهور یقاویهت     های سیاسی و ایتصادی   حوزه

می از بودجه  عهراق به     رو، ایاالا یتحیه با اختصاب سهه   داین زده است. از این
کهم اخهراج ههیریجی عتاصهر       ده و ستاریوی انحت  آن یا دسهت حشی یخالفت کر

 دارد. یینظر انی  ک  در نیروهای یسلر عراق ادغا  شیهرا یخالث خود 
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