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 1في الحقل السياسي الوطني والعابر للحدود في العراق« الحشد الشعبي»دور 

 توبي دودج 

 كّلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أستاذ ومدير برنامج الكويت في مركز الشرق الأوسط في

 

 المقّدمة

كانون الثاني/يناير  2توّترت العلاقات السياسية في العراق والمنطقة بعد اغتيال الولايات المّتحدة الأميركية في 

البارز في ، كّل من قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس القائد 2020

العراقي ومؤّسس ميليشيا كتائب حزب هللا. وأتت هذه العملية كنتيجة مباشرة للصراع بين « الحشد الشعبي»

الولايات المّتحدة وإيران للهيمنة على المنطقة، ومؤشّراً على الطبيعة المتصّدعة للحقل السياسي في العراق العابر 

 للحدود والمتنازع عليه.

، وبشكل أساسي الولايات المّتحدة وإيران، على نشر منطق القوة 2003ون والإقليميون منذ العام عمد اللاعبون الدولي

القسرية كوسيلة لاكتساب مصالح تتجاوز الحدود الجغرافية للعراق، وانضّم إليهم عدد من اللاعبين العراقيين المحّليين 

وتوجيهها. ومن الواضح، أن إيران أصبحت القوة بهدف تعزيز قّوتهم التنافسية والسيطرة على السياسات الوطنية 

الُمهيمنة في هذا الصراع العابر للحدود للسيطرة على العراق، إّلا أن ذلك لم يُحل دون اندلاع احتجاجات جماعية في 

 ، ذات طبيعة علمانية قومية، ومناهضة للدور الإيراني، قبل أن2019بغداد وجنوب البلاد، منذ تشرين الأّول/أكتوبر 

كانون  2تستغل الميليشيات التابعة لإيران والسياسيون المتحالفون معها هجمات الطائرات الأميركية في 

 الثاني/يناير، لتشكيل رأي عام عراقي معارض للتدّخل الأميركي بهدف تهميش المحتجين ومطالبهم. 

لأراضي العراقية، وتضّم أجانب من غير بشكل عام، أنتج هذا الصراع ساحة سياسية ُمستباحة الحدود، تمتّد إلى خارج ا

 سكّان العراق، الذين عانوا لفترات طويلة من تبعات صراع دولي لا اعتباراً لرفاهيتهم ومستقبلهم.

 فهم الحقل السياسي العراقي

ع أراضي تستند المقاربات التقليدية لإصلاح القّوات الأمنية إلى النظريات الفيبرية والوستفالية، بحيث يتّم التعامل م

الدولة ومؤّسساتها الُمتماسكة كما لو أنها ُمحّددة من ِقبَل الدول المجاورة ومجتمعاتها الأصلية. في ظّل نموذج 

مماثل، يتّم التأسيس لقيادة متسلسلة من الناحيتين المؤّسساتية والقانونية، وتتوّسع بالاستناد إلى الهوية الجماعية 

د للقوات المسّلحة، التي هي بطبيعتها منفصلة عن الشعب وممّثلة له في الوقت والوكالة، أي الحّس الوطني المؤيّ 

 نفسه.

في الواقع، يصّنف الذين يمارسون الإكراه من خارج سلطة الدولة على أنهم غير قانونيين وغير شرعيين. لكن في دول 

سيّما أن السلطة المركزية والشرعية ما بعد الاستعمال ُيعدُّ هذا التصنيف المثالي ذات صدًى تحليلي خافت، لا 

الوطنية تواجه تحّديات مستمرّة، وأبرزها فشل الوصفات السياسية التي صيغت لإصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح 

 وتسريح المتقاتلين وإعادة إدماجهم في مرحلة ما بعد الصراع لتعارضها مع الواقع التجريبي.
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ل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقاربات الفيبرية والوستفالية حول انتقدت الدراسات الحديثة التي أعّدت حو

من خلال تركيزه على العراق ولبنان وليبيا « تهجين الحوكمة الأمنية»الأمن. وفي هذا السياق، طّور يزيد الصايغ فكرة 

تسعى إلى السيطرة على  وسوريا واليمن في القرن الحادي والعشرين، وتوّصل إلى ثلاثة نتائج وهي؛ أّولاً فئات

تضّم المسؤولين الحكومين والجهات الفاعلة غير الحكومية. « تحالفات أمنية وعكسرية غير مألوفة»الدولة من خلال 

ثانياً سلاسة هذه التحالفات نتيجة وجود لاعبين فاعلين غير حكوميين ضمن بنيانها. وأخيراً، استمرار القوى الخارجية 

أّما أليس  iلضعيفة عبر التحالف مع مختلف اللاعبين فيها وبما يجعل تهجين الأمن ميزة دائمة.بالتنافس داخل الدول ا

، حيث «الساحة الأمنية»هليز فطّورت حّجة مقارنة من خلال عملها على دراسات حالة من أفريقيا، ترتكز على مفهوم 

السياسية والجهات الفاعلة واللاعبين العلاقات الشخصية أو التقليدية والتنافس بين الوكالات والنخب »تقوم 

لفهم « الحقل السياسي»واستندت في مقاربتها إلى مفهوم بيار بورديو حول  iiبتصميم الوقائع على الأرض،« الأمنيين

 الطبيعة الهجينة والمتصّدعة والمتعّددة الهويات في سباق السيطرة على الحقل السياسي في العراق. 

فهومان لفهم الدولة؛ الحقل ورأس المال، وهما يساهمان في تقديم رؤى متينة حول العراق عملياً، يبرز لدى بورديو م

فيه. بالنسبة إلى بورديو، تجري المنافسة داخل أي مجتمع ضمن حقول مستقّلة نسبياً، « الحشد الشعبي»ودور قّوات 

فنياً وتعليمياً وه الحقول اقتصادياً تنقسم هذو iiiويتوّحد كّل حقل من خلال المنطق المشترك للاعبين الناشطين فيه.

ويحّدد شروط المنافسة  iv،«مبدأ الرؤية والتقسيم»قائم على « قانون تأسيسي»سياسياً، على أن يكون لكّل منها و

والتحارب. إلى ذلك، يحاول اللاعبون في كّل حقل جمع أشكال مختلفة من رأس المال لاستخدامها في صراعتهم 

من القدرة على التنظيم والاستفادة  أساساً  التي تأتيو ،للهيمنة، مثل رأس المال الاقتصادي والقسري والاجتماعي

الوحدات التحليلية  يحّدديتنافس الأفراد والمجموعات على رأس مال رمزي فيما  vمن شبكات أو مجموعات العمل.

ويرى بورديو أن التنافس على رأس المال الرمزي في الحقل  viالمستخدمة في كّل حقل لبناء مفاهيم مشتركة.

 ،أيضاً  يشياتقادة الميلمن ين، وفي حالة العراق السياسي من قبل السياسيين والشخصيات الدينية والموّظفين العامّ 

 viiسعيهم لتنظيم المجتمع والأعضاء فيه.و على مجتمع معيّن همتأثير  يأتي نتيجة

تحت هذا . وللحدود ةعابر حقول وتطبيقها على  بورديو الأكثر حداثة إلى تبّني أفكار الدراساتسعت وفي هذا السياق، 

تماسك الحقل السياسي للدولة ويصبح  viii،«جزءاً في مجموعة من الحقول العابرة للحدود»العنوان، تكون الدولة 

  ixالوطنية والعابرة للحدود. السياسيةحقول التحّولها إلى جزء من أو درجة ارتباطها معتمداً على 

إذا أصبح الحقل السياسي لبلد ما متأّثراً بقوى الطرد المركزي المنبثقة عن الحقول الوطنية والعابرة للحدود  من هنا،

الحقل السياسي الخاص بهم ويختلفون بيتأثرون  ،اللاعبون في الحقل السياسي الوطني مهّجنينفقد يصبح الأخرى، 

 xمع الحقول الأخرى.

الدولة بالنسبة إلى بورديو ليست طرفاً متماسكاً بحّد فيعّد تصّور بورديو للدولة الحديثة مفيد لفهم السياق العراقي. 

هي مجال يتنافس فيه لاعبون مختلفون للسيطرة على مؤّسسات الدولة بل  أساساً، ولا يمكنها أن تكون كذلك، ذاتها

 قّوتها. من قبل المتنافسين علىومفّصلة ما يعني أن الدولة مفكّكة  xi،والاستفادة من رأس مالها

مؤّسسات الدولة مقّسمة ومجزأة. في الواقع، أدّى فيه، أصبحت  وتغيير النظام 2003في العام العراق بعد غزو 

المعنية بممارسة  من عودة زمن الاستبداد، إلى تقسيم السلطة داخل الوزاراتتحت وطأة الخوف ال الأميركي، الاحتل

وأيضاً  xiiولا سيّما وزارة الداخلية، بين الأحزاب السياسية التي تتنافس على فكفكة مركزية السيطرة، القوة القسرية،

 .يلسياسي العراقالحقل اعلى حّصة من  القوات الأميركية وحلفائهاحصلت 

كتسبة من الحقل السياسي بناًء على المعرفة المُ كي، صدرت القرارات التي اتخذت الأمير  للوجود في السنوات الأولى

 الناشئة، والتيلقد أّدت القوة الاقتصادية والقسرية  xiii.ولعب دوراً في تطوير العمل السياسي في العراق ،الأميركي

انتقل إليه لاعبون وجهات بحيث إلى إعادة تشكيل الحقل السياسي في العراق،  ،سيطرت عليها الولايات المّتحدة

بعد أن وجدوا فرصة بعد تغيير النظام أيضاً من سوريا وتركيا والخليج، لكن و إيرانمن تحديداً  ،فاعلة من دول المنطقة



 مكاسب في الحقل السياسي تحصيلبهدف اقتصادية وتهديداً، وتدّفقت معهم رؤوس أموال قسرية وخفية ربّما  أو

. وبالتالي، بات عدد كبير من المتنافسين في فترة ما بعد البعث، إن لم تكن الغالبية، مدينين بسلطتهم العراقي

، فيما ضمن الحقول السياسية لدول أخرى تاندمجوباحة حدود العراق مُ  وأصبحت xiv،ومواقعهم إلى لاعبين خارجيين

 حدودها.ماسكها وقّوض تمؤّسسات الدولة وتفكّكت 

، كنتيجة مباشرة لتجزؤ الدولة العراقية ومجالها السياسي واستباحة حدودها« الحشد الشعبي»من هنا، أتى تعزيز دور 

العسكرية تركيز رأس المال القسري في مؤّسساتها عن  2003لا سيّما بعد أن عجزت الدولة العراقية بعد العام 

الواقع،  فية داخل الحقل السياسي مخّصصة للاعبين العسكريين غير الحكوميين. حّددأنتج مساحة غير مُ  والأمنية، ما

وخلق رأس مال اقتصادي ها لمليشيات المتحالفة معلإيران من تمكين االعابر للحدود العراقي الحقل السياسي سمح 

ي سيطرت على الميليشيات التوهو ما أضعف الدولة العراقية وتقوية  ،واجتماعي قسري ورمزي داخل العراق

 .2014بعد العام « الشعبي الحشد»

 صعود هيمنة الحشد الشعبي على الحقل السياسي في العراق

، التي «كتائب حزب هللا»و« عصائب أهل الحق»و« بدر»وهي « الحشد الشعبي»تهيمن ثلاث ميليشيات رئيسية على 

 بعد 2003العامين  متدة بينخلال الفترة المُ برزت وطنياً )بدر( وتشكّلت )مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب هللا( 

على إيران للحصول على رأس المال الاقتصادي ، واعتمدت «الشعبي الحشد»تشكيل مع  2014تغيير النظام و

 والقسري والرمزي. 

في  هيمنالمُ  ، كان يفترض أن تشكّل الولايات المّتحدة رأس المالي القسري2003خلال غالبية الفترة التي تلت العام 

ألف عنصر في ذروة  171ألف عنصر خلال الغزو و 150اتها العسكرية التي تراوح عددها بين العراق، من خلال قوّ 

انهيار القوات  فيالجيش العراقي  ساهم القرار الأميركي بحلّ  وذلك بعد أن xv،2007الاشتباك العسكري في العام 

في دفق رأس المال القسري في محاولة  الحقل السياسيسمح للعديد من اللاعبين في بعث، والعسكرية لدولة ال

 . ووسط دوامة العنف التنافسي، تّم تشكيل عصائب أهل الحق وكتائب حزب هللا.على البلاد السيطرة

كونها توالي  «الحشد الولائي»تلقت هذه المجموعات الثلاث دعماً واسعاً من الحكومة الإيرانية وأطلق عليها اسم 

كتائب »هادي الأميري ومؤّسس وقائد « بدر»في الواقع، يرتبط زعيم  xviلإيراني آية هللا علي خامنيئ.القائد الروحي ا

قيس الخزعلي فقد « عصائب أهل الحق»أبو مهدي المهندس بعلاقات وثيقة وقديمة بطهران، أّما قائد « حزب هللا

عملاء »المجموعات الثلاث وقادتها على أنهم طّور علاقة وثيقة مع إيران بعدما نفي إليها. إّلا أن التعامل مع هذه 

 xviiيلحق ضررهم بموقعهم الهجين داخل الحقل السياسي العراقي، حتى ولو كان هذا الموقع مرتبط بإيران.« إيرانيين

نحجوا في توسيع دورهما في الحقل « وعصائب أهل الحق« بدر»تشير الأبحاث التي أجراها إروين فان فين إلى أن 

قي، واستخدموا رأس المال الرمزي والاجتماعي لكسب دعم شعبي أكبر، وكذلك حاولا الابتعاد عن السياسي العرا

القيام بأي دور علني في الحقل السياسي، وركّزت على تطوير « كتائب حزب هللا»من جهة أخرى، رفضت  xviiiإيران.

رؤية قّوة هذه المجموعات الثلاث كنتيجة وبالتالي، بات مجرّد  ما سمح لها بالبقاء أقرب من إيران. رأس مالها القسري،

 عمل سياسي.أي من أهّمية الديناميات المحّلية في  العراقي تيقّللمباشرة لنفوذ إيران في الحقل السياسي 

في عهد رئيس الوزراء  2014و 2006على السياسات التي اتبعت بين العامين « الحشد الشعبي»اعتمد في الواقع، 

ول التغّلب على منافسيه والسيطرة على الحقل السياسي من خلال كسر هيكلية قيادة الجيش نوري المالكي، الذي حا

تسييس الإيرادات وعبر الفساد و xixالعراقي وربط كبار القادة العسكريين به شخصياً من خلال المحسوبية والترقية،

ص رأس المال القسري الذي تملكه ، أقّر المالكي بنق2014بما أضعف الأجهزة الأمنية العراقية. في بداية العام 

عمد إلى المؤّسسات الرسمية في الدولة العراقية، لكن بدلاً من تغيير سياساته والشروع في إصلاح القطاع الأمني، 

عصائب أهل »و« بدر»رأس المال القسري غير الرسمي للميليشيات الإسلامية الشيعية واستخدامها، بمن فيها  تعزيز

نشر قّواتها في بإعادة لميليشيات وهو ما سمح ل xxالمتحالفة معه ضمن التحالف الوطني.« كتائب حزب هللا»و« الحق



بعد أن أكثر  هادور ولاحقاً تعّزز  xxi،2007بغداد وجنوب البلاد بعد أن تقّلصت قدرتها على التعبئة والعمل منذ العام 

مارسة العنف، بحيث أعطيت استولى تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات عديدة وزادت قدرته على م

 xxii«.الحشد الشعبي»الميليشيات الشيعية الإسلامية طابعاً رسمياً وتم إنشاء 

رأس ماله القسري والاجتماعي والرمزي بعد سقوط الموصل وانهيار الجيش « الحشد الشعبي»في الواقع، زاد 

لتزويد »عبر التلفزيون الوطني عن خطط ، في حينها، أعلن المالكي، إذ العراقي في مواجهة تقّدم الدولة الإسلامية

الذي  أيام آية هللا علي السيستاني ولحقه بعد ثلاثة xxiii،«المدنيين الذي تطّوعوا للقتال بالأسلحة والمعّدات العسكرية

قّوات الأشخاص القادرين على حمل السلاح ومحاربة الإرهابيين دفاعاً عن بلادهم، أن يتطّوعوا وينضّموا إلى »دعا 

 xxiv«.الأمن لتحقيق هذا الهدف المقّدس

 هامؤّسساتتفكّك إّلا أن  xxv،تجنيد أشخاص ُجدد ضمن القّوات الأمنية الرسميةمن الواضح أن الدولة العراقية حاولت 

استخدمت الميليشيات الشيعية في حين ، حال دون ذلكمال الاجتماعي والرمزي اللازم ال رأس وافتقارها إلى

، رأس مالها «كتائب حزب هللا»و« عصائب أهل الحق»و« بدر»حالفة مع إيران، والمؤّلفة بغاليتها من الإسلامية المت

أثبتت السياسات التي اتبعها نوري وقد  xxviللقتال.المتطّوعين الاجتماعي والاقتصادي لاستقطاب عشرات آلاف 

، «هيئة الحشد الشعبي»مة رسميّة، وهي ، إذ سرعان ما أنشأ منّظ اتالمالكي والميليشيات الرئيسية هذه الديناميكي

 xxviiالشرعية لهذه الميليشيات التي استغلت بيان السيستاني ورأس ماله الرمزي لتحقيق غاياتها الخاّصة. وأعطى

خلال الأشهر والسنوات التي تلت سقوط الموصل، استخدمت الميليشيات رأس المال الاقتصادي والاجتماعي 

لزيادة حجمها وتعزيز دورها  ،ها من خلال دورها في القتال ضّد الدولة الإسلاميةالذي ُمنح ل ،والرمزي والقسري

 10إلى  400 من« كتائب حزب هللا» زيادة عدد أعضاءالُمهيمن في الحقل السياسي في العراق. ويقّدر مايكل نايت 

خلال الفترة  آلاف جندي 10آلاف إلى  3من « عصائب أهل الحق»عديد  وارتفاع، 2019و 2011بين العامين آلاف عضو 

الحشد »ما سمح لها بالهيمنة على قيادة عضواً،  ألف 22ألف و 18 إلى ما بين «بدر»ووصول عدد أعضاء ، نفسها

 xxviii«.الشعبي

 «الحشد الشعبي»محاولات سيطرة الدولة على 

وهم نوري  ى هذا التنظيم،، حاول ثلاثة رؤساء وزراء السيطرة عل2014في العام  «الحشد الشعبي»ل منذ تشكي

كّل هذه المبادرات  لكن باءتالعبادي وعادل عبد المهدي، ووضعه تحت قيادة مكتب رئيس الوزراء.  رالماكلي وحيد

كتائب حزب »و «قعصائب أهل الح»و «بدر» ولا سيّما، «الشعبي الحشد»بالفشل لأن المجموعات المسيطرة على 

 . أكبر من مكتب رئيس الوزراء لديها رأس مال اجتماعي ورمزي «هللا

بحيث ، «الشعبي الحشد»حاول رئيس الوزراء نوري المالكي السيطرة على في ذروة قّوته أي قبل سقوط الموصل، 

له بنى ، وفي الدولة العراقية الضعيفة والمتصّدعة وقّوة ح المؤّسسة الأكثر تماسكاً بع مكتب رئاسة الوزراء ليصوس  

والمنتشرين في كّل كبار موّظفي الخدمة المدنية والجنرالات الموالين له  تضمّ شبكة مؤّلف من رأس مال اجتماعي 

داخل مكتب رئاسة الوزراء كوسيلة « هيئة الحشد الشعبي»أنشأ و xxix،«المالكيون»أنحاء البلاد وأطلق عليها اسم 

، استخدم المالكي سلطته الكبيرة للدفاع عن 2014لكن بعد إقالته في صيف العام «. د الشعبيالحش»ة لإدار 

 بنفسها من خلال استخدام قّوتهاالميليشيات ، وهو ما فعلته الذي بقي قريباً منه« الحشد»استقلالية ميليشات 

 .شهاوزيادة هام القسرية والرمزية للدفاع عن استقلاليتها عن سلطة الدولة

في في مناسبتين على الأقل؛ المرّة الأولى رئيس الوزراء حيدر العبادي السيطرة على الحشد  بعد المالكي، حاول

تشكيلاً عسكرياً مستقلاً »بوصفه « الشعبي الحشد»الذي يدمج  61أصدر الأمر التنفيذي رقم حين ، 2016شباط/فبراير 

القرار إّلا  عدم نشر وقد أتى xxx،مباشرة للقائد العام للقّوات المسّلحةيتبع على أن  «ضمن القوات المسّلحة العراقية

بعد خمسة أشهر على صدوره ومن دون ذكر حجم قّوات الحشد، مؤشّراً على صعوبة المفاوضات التي جرت بين 

إصدار ب 61القرار تّم تجاوز حين ، 2016في تشرين الثاني/نوفمبر والمرّة الثانية  xxxiالعبادي وقادة الميليشيات الرئيسية.



الذي وضع هذه الميليشيات تحت سلطة مجلس الأمن القومي أقله ، وعن البرلمان العراقي« الحشد الشعبي»قانون 

 xxxiiمن الناحية النظرية.

على الرغم من نجاحه في تعيين فتحت سيطرة مكتب رئاسة الوزراء. « الحشد الشعبي»فشل العبادي في وضع 

، إّلا أن رأس المال الاجتماعي والرمزي للحشد «هيئة الحشد الشعبي»ـلفياض رئيساً لمستشار الأمن القومي فالح ا

كذراع رسمي للقوات « الحشد»ـالاعتراف ب أدّىكان أقوى من قدرة الفياض على فرض أي سلطة عليه. بدلاً من ذلك، 

بو مهدي المهندس بجمع رأس أ« كتائب حزب هللا»وقائد « هيئة الحشد الشعبي»لنائب رئيس ، إلى السماح المسّلحة

لحصول  2015منذ العام التي مارسها ضغوط الناجحة والمستمرّة بال وهو ما ترجممال اجتماعي واقتصادي أكبر. 

على رواتب  المقاتلين ضمن التنظيموحصول  xxxiiiعلى حّصة أكبر من موازنة الدولة العراقية،« هيئة الحشد الشعبي»

تنظيم الدولة  في الحرب ضدّ « الحشد»بالتضحيات التي قّدمها  ذلك تّم تبرير وقد ،مماثلة للقوات المسّلحة النظامية

اعتباره حامي الأّمة. بالإضافة إلى ذلك، تّم تسليم الأموال والإسلامية، بما يؤكّد على الدور الرمزي الذي لعبه 

الموالية له توزيع هذه الموارد على المجموعات فأعاد مهندس، إلى المباشرة « الشعبي لحشدا»ـالمخّصصة ل

 ، في مقابل تقييد قدرة المجموعات غير المنحازة له على أداء أي وظيفة أو التوّسع.داخل التنظيم معه والمتحالفة

فرض لإصلاح قطاع الأمن عبر انطلاقاً من هنا، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن محاولة جديدة 

وقد أخذت هذه المبادرة طابعاً شبه  .2019في الأول من تموز/يوليو  «الشعبيالحشد »الدولة المركزية على سيطرة 

على الميليشيات  تجبر وضع سلسلة من القواعدولسلطة مكتب رئاسة الوزراء، « الحشد»إخضاع فيبرياً، تمّثل ب

ا وقطع أي انتماء سياسي مع الأحزاب والمنّظمات التي أوجدته xxxiv،«أسماء عسكرية»ي لتخّلي عن أسمائها وتبنّ ا

 يلهتمو مع « الحشد»ـالسياسية والاقتصادية. في المقابل، أعاد المرسوم تأكيد اعتراف الدولة ب اوإغلاق كّل مكاتبه

 واعتباررتب عسكرية مماثلة لرتب قوات الأمن العراقية، عبر منحهم « الحشد»ات ومكافأة قوّ  ة،شرعيالوإعطائه 

 xxxv«.يجب مقاضاتها»و« خارجة عن القانون»المجموعات المخالفة لأحكام المرسوم 

حول إمكانيات السلطة الفعلية في الحقل السياسي الكثير من الجدل  2019في الواقع، أثارت مبادرة تموز/يوليو 

مع نظريات بورديو التحليلية.  أن مرسوم رئيس الوزراء يختلف كثيراً والمستفيد الفعلي من هذه الإجراءات، خصوصاً 

ة المرسوم بمثابة انتصار لمأسسة القوّ  يصبح، عندها اً للقّوة القسريةوموّحد اً مركزي اً الدولة ممثل اعتبرتإذا عملياً، 

تتنافس فيه الجهات الفاعلة المحّلية والعابرة  اً الدولة حقل اعتبرتالقسرية ضمن مكتب رئاسة الحكومة. لكن إذا 

أكبر  اً مال رمزي إيجابية جّداً. لا شّك أن المرسوم أعطى رأسَ النتيجة لن تكون  عندهاللحدود على السلطة، 

مجموعة من  مكّن لا بل. عليها، لكن من دون ترسيخ السيطرة المركزية «الحشد الشعبي»للميليشيات الأبرز ضمن 

اللاعبين القسريين ضمن الجيش العراقي  في مقابل إضعافعابرين للحدود في الحقل السياسي العراقي، اللاعبين ال

 تعزيز نفوذهم لسببين وهما:حاولوا الذين  ،ودائرة مكافحة الإرهاب

ّزز وهو ما ع، توحيد تنظيماتها المتحالفة مع إيرانو« الحشد الشعبي»قادة الميليشيات الرئيسية في  محاولةأّولاً، 

الحشد » تحسين وضعية، ل«الحشد الشعبي»الأموال العاّمة الممنوحة لـاستخدم الذي أبو مهدي المهندس، موقع 

الموالي والممّول من المرجعيّات الدينية الشيعية في « الحشد المرجعي»الموالي لإيران على حساب « الولائي

  xxxviالنجف.

هيئة الحشد »ـالمهندس وحلفاؤه على مركزية رأس المال القسري في مديرية الأمن المركزي ل إشرافثانياً، 

مداهمة و، «الحشد»مراقبة عمل كّل الميليشيات التي تطالب بالانضمام إلى مهّمة توّلت التي  xxxvii،«الشعبي

نوا. وهو ما عبّر عنه سلاحهم وسجمنهم ع زِ المجموعات والأفراد الذي صّنفهم المهندس بأنهم غير شرعيين ونُ 

سنضّحي بالكثير من الأصدقاء عندما ننّظف صفوفنا، وسنواجه العديد من العقبات. أمامنا مسار »المهندس بالتالي: 

  xxxviii«.طويل وعلينا أن نتحّلى بالصبر



زعيمها ، واعتقال 2019في شباط/فبراير « قّوات أبو الفضل العباس»ومثال على ذلك، مداهمة أربع مقرّات لميليشا 

القواعد »القضاء على عملية العملية كانت جزءاً من هذه  أن« هيئة الحشد الشعبي»زعمت ، بعد أن أوس الخفاجي

 xxxix«.الوهمية التي تّدعي أنها تابعة للحشد الشعبي

قبل ية أطّل على المحّطات التلفزيونية المحلّ . معارضاً أساسياً للتأثير الإيراني في العراقكان الخفاجي  يشار إلى أن

علماً أن  .ليدعو الشعب العراقي إلى معارضة التدّخل الإيراني في بلادهم، وكذلك التدّخل التركي والأميركياعتقاله 

اغتيال قريبه، الكاتب العلماني علاء مشذوب، في شباط/فبراير على  ؤتواطمن اتهامه لها بال معارضته لإيران تنطلق

 xlه لآية هللا علي خامنئي.اتانتقادب الذي ُعرِف الماضي في النجف

ينطلق من إلى تفسير آخر لمرسوم الأول من تموز/يوليو، « الحشد»في الواقع، يؤدّي استخدام موارد الدولة ومركزية 

شبيه بالدور هو أمر ، «المهندسيين»يهدف إلى تعزيز دور  تركّز رأس المال القسري حول شبكة جديدة من القّوةكون 

خطط رئيس الوزراء العراقي المرحلة الثانية من هذه  فيما تمّثل. 2014و 2006بين العامين « المالكيون»الذي لعبه 

 المختلفة ضمن قّوة واحدة متماسكة، كان يفترض أن يسيطر عليها المهندس« الحشد»دمج مجموعات أي العملية، 

نمو لتصبح الجهة الفاعلة الأكثر . وعلى الرغم من اغتيال المهندس، إّلا أن هذه القّوة قد توأن تخضع له مباشرة

أقل الأكثر قسوة في استعمال العنف والأكثر ارتباطاً مع إيران، والأيضاً  إّنماتماسكاً في الحقل السياسي العراقي، 

 تسامحاً مع المعارضة.

 الخلاصات

اللامركزية على في أعقاب سقوط الموصل في يد الدولة الإسلامية، سيطرت قّوات الدولة المركزية والميليشيات 

عصائب أهل »و« بدر»ولا سيّما  ،رأس المال القسري في الحقل السياسي في العراق. لا شّك أن الميليشيات العراقية

تتأّثر بشكل كبير بالديناميات داخل الحقل السياسي في العراقي، ولكنها أيضاً زادت قّوتها  ،«كتائب حزب هللا»و« الحق

رأس مال  وأعلى شكل تمويل مالي ، إّما ل الاقتصادي من الحقل السياسي الإيرانيمن خلال الحصول على رأس الما

ومع انتشار الحركة الاحتجاجية في بغداد وجنوب البلاد في  من الأيديولوجيا الإسلامية الشيعية. قّوتهرمزي يستمّد 

بحيث تّم تعزيز رأس ، وضوحاً ل السياسي العراقي أكثر ق، أصبح دور الميليشيات في الح2019تشرين الأول/أكتوبر 

الذي نّظم المجتمع  «الحشد الولائي»ـبصورة مستمرّة لفرض العنف الرمزي المرتبط بللميليشيات المال القسري 

إلى تسريع ، أّدت 2019في تموز/يوليو  الإصلاحات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء علماً أن xli.باسم الإسلام الشيعي

أداة مركزية للسيطرة « لحشد الولائيا»ـ، فيما أصبح رأس المال القسري ل«المهندسيين»يدي  عمليّة تركّز القّوة بين

 على الحقل السياسي في العراق واستخدامه لقمع المعارضة.

في  المشاركة، وهو الشخصية العراقية المركزية 2019كانون الأول/ديسمبر  2إّلا أن اغتيال أبو مهدي المهندس في 

، قد يؤدّي إلى إبطاء هذه العملية، على الرغم من أن استبداله السريع بهادي «الحشد الشعبي»عملية تركيز قّوة 

يشير إلى نجاح هذه المركزية والمأسسة  الذي ،«الحشد الشعبي»الأميري، الشخصية المهيمنة في سلسلة قيادة 

كما أدّى هذا الاغتيال إلى تعزيز قّوة اللاعبين  .يتهوقّوته وشخص الفرد الواحدسيطرة  تحت عباءة وخروجها من

المتحالفين مع إيران من داخل العراق، بعد أن استفادوا من الخرق السيادي الذي قامت به الولايات المتحدة لتعبئة 

 رأي عام مناهض لها ولحلفائها في المجال السياسي العراقي وللحركة الاحتجاجية المستقّلة.
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