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مقدمة المركز

بعد عام  2003سعى العراق يف عملية بناء القوات األمنية على اساس مهين ووطين
من خالل مؤسسة عسكرية جديدة بعد حل اجليش العراقي السابق ٬اذ سعى واستفاد من دعم
قوات التحالف آنذاك ،وعمل على ادخال بعض االقسام اجلديدة إىل هيكل الوزارات األمنية
مثل قوات الشرطة االحتادية وجهاز مكافحة االرهاب وغريها ،كما سعى العراق اىل تغيري مفهوم
القوات األمنية بعد ان كانت واحدة من األدوات اليت استخدمها النظام قبل عام  2003لضرب
املدنيني يف ظل سياساته العدائية والتسلطية.
إن امهية اجليش لدولة ما هو احلفاظ على وجودها ودرء اخلطر اخلارجي ومحاية احلدود
اخلارجية هلا ،وهذا ما يشكل االساس لبلدان العامل يف رسم سياساهتا وخططها العسكرية ،إال
مر هبا
ان احلال كان خمتلفاً يف العراق بعد العام  2003بسبب الظروف األمنية االستثنائية اليت َ
العراق واخلالفات السياسية اليت أثرت على بناء القوات املسلحة البناء املطلوب.
ويف ظل الظروف الراهنة اليت مير هبا العراق وبعد احداث حزيران عام  2014وسقوط
مدينة املوصل بيد تنظيم داعشُ ،كشفت الكثري من احلقائق اليت استدعى الوقوف عليها ووضع
احللول املناسبة هلا ،فضالً عن احلاجة اىل إعادة النظر هبيكلة اجليش مبا يالئم طبيعة املرحلة
احلساسة اليت يشهدها تاريخ العراق احلديث ،فدعت الضرورة اىل إعادة النظر خبلق عقيدة قتالية
وطنية لدى االفراد واملؤسسات العسكرية واألمنية ،حيث يستلزم إعادة هيكلة القوات األمنية
والعسكرية املختلفة مبا يسهم يف عملية بناء جيش قوي نوعي يعمل على محاية املدنيني والوقوف
بوجه اإلرهاب يف كل مناطق العراق وحيمي حدوده.
وقد جاءت هذه الدراسة لرسم صورة جديدة بشأن مستقبل قوات األمن العراقية
وحتديد اهم التحديات اليت تعوق عمل املؤسسة األمنية ووضع احللول املناسبة هلا ،فضالً عن
توضيح أبرز املهام اليت تقع على عاتق رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات املسلحة من
االستمرار باحلصول على الدعم الدويل ومواصلة اصالح القيادة العسكرية من خالل العمل على
بناء مؤسسات جديدة وتطوير املؤسسات احلالية ،وإعداد اسرتاتيجية امنية وطنية عراقية جديدة،
إضافة اىل دور وزارة الدفاع املتمثل مبحاسبة الضباط الذين يثبت تقصريهم يف مهامهم العسكرية،
اضافة إىل مكافحة الفساد واحملسوبية داخل املؤسسات العسكرية ،واستحداث اساليب حديثة
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يف تدريب قوات األمن العراقية واحملافظة على اساليب التدريب العسكري األساس ،فلم تعد
اجليوش يف الوقت احلايل تعتمد كلياً على االساليب التقليدية ،وامنا اصبحت تعتمد على اجلهد
االستخباري واملعلومايت املرادف لألساليب التقليدية.
ويسعى مركز البيان للدراسات والتخطيط من خالل هذه الدراسة ايضاح مهام صناع
القرار يف املؤسسات العسكرية وما الذي يتعني عليهم فعله يف هذه املرحلة احلساسة اليت تتطلب
االستفادة من اخلربات الدولية ملعاجلة املشكالت اليت تعاين منها املؤسسات العسكرية واألمنية
وتطويرها وفق متطلبات املرحلة وامكانات الدولة ،والطريقة املثلى لتوجيه قوات احلشد الشعيب
بعد انتهاء املعركة مع داعش بالكامل.

مركز البيان للدراسات والتخطيط
آذار 2016
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مستقبل القوات المسلحة العراقية
الدكتور مايكل نايتس *
ملخص
منذ سقوط املوصل ،ومنتقدو العراق يقولون أنه مل يعد هناك شيء ميكن اعتباره قوات أمن عراقية.
ومن الواضح أن ذلك حمض هراء ،ومن يروج له يدرك متاماً أنه هراء .إهنم مدفوعون بدافع الشماتة  -ورغبة
محقاء للسخرية من العراق خالل معاناته.
إن قوات األمن العراقية تقاتل وتنتصر يف مواقع عديدة على اخلارطة ،وتقف مبواجهة تنظيم داعش
على أطول جبهة أكثر من أي قوة مسلحة اخرى ،اال أن قوات األمن العراقية قد عانت من خسائر
كربى أكثر من أي قوات أخرى يف مواجهة تنظيم داعش ،كما كانت تقاتل اجلهاديني السلفيني ألكثر
من عشر سنوات بشكل متواصل .وال تزال تلك القوات اآلن تستعيد عافيتها بشكل ٍ
متنام .على أولئك
الذين يسخرون من قوات األمن العراقية أن يضعوا يف احلسبان أن العراق سيسرتد قوته ،وأن العراقيني
لديهم ذكريات طويلة.
وبينما يعيد العراق بناء قواته العسكرية ،من املهم جدا تشخيص املشكلة اليت جيب معاجلتها
بشكل صحيح .إن حتديد األعراض األخرى للسبب الرئيس للهزمية اليت منيت هبا قوات األمن العراقية
هو فشل القيادة السياسية والعسكرية .تنبع مجيع املشاكل العسكرية يف العراق من فشل القادة يف استباق
األزمات ،والتخطيط هلا ،وختصيص املوارد ،ومكافحة الفساد .وقد أخرب ضابط يف اجليش العراقي،
املؤلف ،بعد سقوط املوصل ما يلي“ :ليس هذا جمرد فشل للجيش ،بل فشل للحكومة”.
غري أن القيادة الشجاعة والذكية ميكنها إصالح الكثري من املشاكل العسكرية يف العراق أيضا.
ميكن للقادة السياسيني والعسكريني العراقيني العمل بشكل جاد للحفاظ على التعاون مع الشركاء يف
األمن الدويل ،لالنتصار يف احلرب احلالية ضد تنظيم داعش .كما ميكن للقادة السياسيني العراقيني
االستمرار يف إعادة رفد اجليش باجلنود مع توفري القيادة النظامية القادرة .وميكن أيضا للقادة السياسيني
والعسكريني دفع اإلصالحات ملكافحة الفساد احلقيقي والتطبيق الصارم للقوانني العسكرية .ميكن للقادة
األذكياء مقاومة الضغط لبناء مؤسسات جديدة ،ودعم تطوير املؤسسات احلالية مثل وزارة الدفاع ووزارة
الداخلية .ميكن للقادة املستبصرين استكمال ما تبقى من هذه احلرب ضد تنظيم داعش ،بطريقة من
شأهنا أن تدعم املصاحلة الوطنية ،وذلك باستخدام أدوات مثل الالمركزية يف صنع القرار على املستوى
احمللي لألمن والتجنيد.
* زميل ليفر يف معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن
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يقف العراق اآلن على مفرتق طرق ،واخليار بسيط جداً ،هو اختيار األشخاص املناسبني لتويل مسؤولية
األمن ومنحهم الصالحيات واملوارد املناسبة ،أو أننا سنشهد املزيد من التدهور يف استقرار العراق ووحدته.
بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي
ينبغي على رئيس الوزراء العراقي ،بوصفه القائد العام للقوات املسلحة العراقية ،النظر يف بعض مسارات
العمل التالية:
•تأكيد التزام التحالف الدويل على املدى املتوسط للمرحلة ( )2021 - 2018يف احلرب ضد
تنظيم داعش :بعد حترير املدن العراقية يف عام  2017 - 2016سيبدأ العمل اجلدي يف إعادة بناء
قوات األمن العراقية ،وتأمني احلدود والقضاء على اإلرهابيني وتدمري خمابئهم .وميكن لتقليل الدعم
من قوات التحالف للعراق أن يُعرضه خلطر عودة تنظيم داعش من جديد ،مثلما حدث بعد عام
 2011الذي مكن داعش من احلصول على القوة .يتألف التحالف الذى تقوده الواليات املتحدة من
ست دول من جمموعة الدول الثمان الكبار ،وهو أقوى حتالف دخل فيه العراق قبل أي وقت مضى.
ومع التحول يف املساعدات السريعة اليت ميكن أن تقدمها كل من روسيا وإيران ،وميكن اعتبارمها
حليفا بديال ،جيب على احلكومة العراقية أن تتعلم من الدرس املستفاد من قطع الدعم من الواليات
املتحدة يف عام  ،2011عن طريق ضمان احلصول على دعم التحالف للعراق على املدى البعيد
واملتوسط .أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خالل إقامة مشاريع أمنية مشرتكة متعددة اجلنسيات
ميكن أن تدوم أبعد من احلرب احلالية ضد تنظيم داعش .ويتمثل أحد اخليارات يف بناء عالقات
طويلة األمد مدعومة دولياً للتدريب العسكري يف العراق ،تركز على أمن احلدود مع أو مكافحة
التمرد ،كما ينبغي أيضاً أن يبدأ العراق حواراً هادئاً مع خمتلف الفصائل السورية  -وخاصة القوى
الدميقراطية السورية ،بشأن كيفية تأمني احلدود السورية بشكل مشرتك يف املستقبل.
•مواصلة إصالح القيادة العسكرية من خالل تعيني رئيس أركان للجيش مؤهل بشكل كامل
على رأس القيادة املشرتكة العراقية :حيتاج العراق اىل رئيس أركان جيش قوي وينبغي أن
يكون هذا الشخص ضابطاً عسكرياً ،وأن يكون النائب العسكري املعرتف به لرئيس الوزراء
العراقي والقائد اليومي لكل عناصر قوات األمن العراقية .جيب أن تتم املوافقة على هذا الضابط
من قبل الربملان ،وأن ال يتم تعيينه بأمر تنفيذي ،وهو ما من شأنه أن يقوض سلطة املنصب.
كما جيب أن يكون رئيس أركان اجليش ضابطاً مبؤهالت عسكرية قوية ورؤية مؤسسية متميزة
لتطوير قوات األمن العراقية .وال ينبغي أن يكون تعيينه حبسب احملاصصة العرقية والطائفية ،إذ
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جيب أن يتخلى العراق عن هذه السياسة املدمرة .كما ينبغي أن ال خيشى من سطوة اجلماعات
املسلحة والكتل السياسية ،وأن حتميه احلكومة من كل التهديدات اجلسدية والضغوط السياسية،
وجيب أن يعطى رئيس أركان اجليش دعماً سياسياً قوياً من خالل فرض القانون العسكري وتعزيز
االنضباط ومعاقبة من خيل بالكفاءة العسكرية ويتسبب يف الفساد على مجيع املستويات ،كما
ينبغي مكافأته على نزاهته وقدرته على كتابة التقارير اليت ترصد احلاالت السيئة ،وجيب أن حيظى
رئيس أركان اجليش اجلديد بالدعم السياسي الكامل لنقل او استبدال أي ضابط يف قوات األمن
العراقية ،مبا يف ذلك كبار مساعديه يف اإلدارة ،والعمليات ،والتدريب ،واخلدمات اللوجستية
وال جيب أن تقف يف وجهه أي حماصصة من أجل االرتقاء بقدرة قوات األمن العراقية يف الدفاع عن
الشعب العراقي وأرضه.
•مقاومة ضغط بناء مؤسسات جديدة ،وتطوير املؤسسات احلالية مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية
بدالً من ذلك :احلكومات الذكية ال تتخلى عن مؤسسات الدولة الكبرية لتبين هياكل جديدة متاماً،
بل تعمل على اصالحها ،يف هذا الوقت الذي يعاين فيه العراق من تقشف اقتصادي عميق ،فإنه
ال يستطيع بناء قوات تعبئة شعبية جديدة تشبه الوزارات .ال حيتاج العراق اىل مزيد من املؤسسات
املوازية ،بل حيتاج إىل االستغالل األفضل خلربات وحدات التعبئة الشعبية ،شريطة أن تقوم احلكومة
باحتكار القوة ،وتعد فرقة العباس القتالية اليت يتلقى فيها املتطوعون بالكامل األسلحة الثقيلة واألوامر
من احلكومة حتت سلطة وزارة الدفاع ،وال تسعى للصالحيات ،وتلتزم حبل نفسها بناء على طلب
احلكومة ،منوذجاً مفيداً.
•دمج جهاز مكافحة اإلرهاب يف وزارة الدفاع :ال يزال جهاز مكافحة اإلرهاب يسري على غري هدى
من دون وزارة تشرف عليه ،وليس له قانون أو ميزانية .اذ ينبغي أن يدرج هذا اجلهاز رمسياً يف وزارة
الدفاع ،وهي الوزارة اليت يشرتك معها بشكل غري رمسي من حيث املوظفني واملوارد .هذا من شأنه أن
يعطي اجلهاز وصوالً مباشراً إىل كل من املوظفني والتمويل دون احلاجة إىل ترتيبات بريوقراطية مرجتلة ،مع
هذا االستقرار اإلداري واملايل ميكن هلذا اجلهاز القيام بامور التخطيط والربجمة لعدة سنوات.
•مكافحة ما تبقى من هذه احلرب ضد تنظيم داعش بطريقة من شأهنا أن تدعم املصاحلة الوطنية:
ميكن للحكومة العراقية من الناحية النظرية ،أن تلتزم حبامية عسكرية مفتوحة يف مشال العراق وغربه
مع اجليش العراقي والشرطة االحتادية ووحدات قوات األمن العراقية األخرى اليت يكثر فيها جنود من
جنوب العراق ،يف هذا املستقبل العراقي ،ميكن ألبناء اجلنوب أن يواجهوا سلسلة ال هناية هلا من
حركات التمرد اليت يطلقها أبناء الشمال والغرب ،والفائز الوحيد سيكون تنظيم داعش واحلركات اليت
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ستأيت بعده ،وينبغي االنتباه اىل هذه احلالة يف املستقبل ،واالستفادة من التجربة الفظيعة مع تنظيم
داعش ،واإلتيان بصيغة ملنع ظهور حركات شبيهة بتنظيم داعش.
 جيب أن يبدء رئيس الوزراء مراجعة عاجلة للضباط العراقيني الذين لديهم سجل ناجح يف مكافحةالتمرد على مدى العقد املاضي ،هبدف إنشاء وتدريس منهج عراقي أصيل يف مكافحة التمرد.
 جيب على العراق مزج األفكار من تشريع صالحيات احملافظات العراقية واحلرس الوطين ،وتفعيلمفاهيم “الفيدرالية” ،1فضالً عن اخلربة العملية يف مجع وحدات قوات األمن العشائرية والتعبئة الشعبية
لوضع «قواعد اللعبة» لالمركزية يف صنع القرار والتجنيد على املستوى احمللي.
•إقامة اسرتاتيجية أمنية وطنية عراقية جديدة :بتوجيه من رئيس الوزراء ،حيتاج جملس األمن الوطين
لصياغة اسرتاتيجية األمن الوطين العراقية احملدثة اليت سوف تصور انتقال العراق من الصراع ذي
الكثافة املتوسطة اىل أمن احلدود ومكافحة التمرد ،وانتهاءً بردع التهديدات اإلقليمية .من شأن
هذا أن يوفر وثيقة تأسيسية ملخططي الدفاع من أجل انشاء برنامج قوي لشراء السالح والذخائر
واالكتفاء الذايت وتوليد قوة مستدامة لعدة سنوات.
بالنسبة لوزير الدفاع العراقي
جيب على وزير الدفاع العراقي النظر يف مسارات العمل التالية:
•إجتثاث واسع النطاق للضباط املتوسطني والصغار من الفاشلني والفاسدين :هناك حجة قوية
الجتثاث هؤالء من قوات األمن العراقية ،اذ جيب أن يكون هناك أيضاً عدم تسامح مع حاالت
الغياب ،والعمل وفق مبدأ «مرة بدون اذن ،تعين دائماً بدون اذن» وميكن التأسي بنموذج إعادة بناء
أقسام الشرطة االحتادية لعامي  2007 - 2006عندما مت فصل مخسة وثالثني أو تسعة وثالثني من
قادة الكتائب وقادة اخرين من رتب اعلى على مستوى االفواج  .إذا ما مت دمج الوحدات األقل قوة،
سيكون عدد الضباط كافياً لسد النقص الذي ستخلفه عملية الفصل تلك .وميكن القيام بعمليات
فصل مجاعية ألولئك الذين ال يطورون عملهم عندما يكون الضباط الذين سيجري وضعهم مكان
املفصولني جاهزين.
 .1وفقاً لبريت ماكغورك ،فإن «تفعيل الفيدرالية من شأنه أن يساهم في تمكين السكان المحليين من تأمين مناطقهم بالموارد
الكاملة للدولة من حيث الفوائد والرواتب والمعدات ،وسيركز الجيش الوطني في ظل هذا المفهوم ،على تأمين الحدود الدولية،
وتوفير المساعدة والدعم عند الضرورة لمكافحة الشبكات اإلرهابية».
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• إجتثاث الفساد واحملسوبية من عملية اختيار الضباط :جيب أن ال يصل الفساد اىل عملية اختيار
الضباط الكبار وضباط الصف والضباط الصغار ،ومن املهم ايضاً وضع لوحات للتصويت املفتوح
وجهود حماربة الفساد يف مراكز التجنيد واالكادمييات العسكرية ،إذا ما أريد لقوات األمن العراقية
أن ترتقي اىل كامل إمكاناهتا ،وجيب أن تعطى آلمري اكادمييات الضباط وضباط الصف ومراكز
التدريب األخرى صالحية رفض أي متدرب.
•دعم وجتنيد الضباط وتدريبهم :جيب على وزارة الدفاع القيام مبا يلي:
 السعي الستيعاب القادة املقاتلني ذوي اخلربة من متطوعي فرقة العباس القتالية ،وقوات احلشد الشعيب،وقوات األمن العشائرية ،وجيب على مجيع اجملندين احملتملني تلبية معايري التدريب نفسها لتجنب مشاكل
إغراق قوات األمن بعناصر غري مؤهلة من الضباط الدمج بعد عام .2003
 الرتكيز على استقطاب املزيد من خرجيي اجلامعات إىل األكادمييات العسكرية ،كما فعلت مصر بعد كارثةعام  ،1967وكما فعل العراق يف منتصف الثمانينات بينما كانت احلرب تستعر بني ايران والعراق .كما جيب
وضع أولويات املرشحني اجليدين ممن ميتلكون املهارات اللغوية اليت تساعد إمكاناهتم التقنية والتدريبية الدولية.
 تطوير معهد اللغة يف وزارة الدفاع بسرعة إلزالة حاجز اللغة الذي يقلل من قيمة التدريب الدويل واملعدات. على الرغم من أن اإللتزام صعب يف خضم حرب ،إال أن على العراق إرسال أكثر القادة العسكرينيالواعدين للتدريب على اللغة ،وإرساهلم إىل اخلارج للحصول على التعليم العسكري املهين .وجيب أن
حيصل هؤالء الضباط وضباط الصف على كامل األجور واحلوافز والرتقية ،فضالً عن محاية خاصة من
اإلرهاب لدى عودهتم.
 جيب تقليل الفجوة بني الضباط وضباط الصف من أجل أن يتمكن ضباط الصف من تأدية واجبات مثلتوجيه الضباط الطيارين على أهداف أو مهمات طلب نريان املدفعية.
•نقاط القوة يف جهود التجنيد اجلديدة لقوات األمن العراقية :تشمل املواضيع الرئيسة اليت على احلكومة
العراقية التأكيد عليها ما يلي:
 الزيادة يف جناحات اجليش العراقي يف امليدان. املعدات الثقيلة والتدريب املتقدم الذي يقدمه اجملتمع الدويل للجيش العراقي. -األجور مدى احلياة وفوائد االنضمام إىل اجليش.
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 التزام احلكومة جبذب اجملندين وضمهم يف قوات أمن عراقية غري طائفية ومتعددة األعراق.•تركيز املوارد على محاية القوات العسكرية :ميكن زيادة اجملندين واحلفاظ عليهم من خالل معاجلة بعض
خماوفهم وقلقهم ،لذلك حيتاج اجليش العراقي للتطوير السريع والدعاية ايضاً ملا يلي:
 إنقاذ حياة اجملندين يف املعارك. حوادث اإلخالء واإلمكانات اجلراحية يف املستشفيات مبا يف ذلك إخالء اجلرحى بالطائرات املروحية العراقية. معدات محاية القوة والتدريب ،مبا يف ذلك اهلندسة امليدانية ،والتحصينات والعجالت املضادة لأللغام،والتدريب على مكافحة األلغام ،ومعدات الدفاع يف احلرب الكيميائية ،باإلضافة إىل مراقبة التحالف الدويل.
 جيب على احلكومة أن تنظر يف خمططات إسكان العسكريني يف جممعات مغلقة حممية ،وهي وسيلة هامةحلماية كبار الضباط وأسرهم من اإلرهاب.
 ضرورة توفري احلماية عندما يسافر اجملندون السنة الذين يتدربون يف اجلنوب واجملندون الشيعة الذين يتدربونيف الشمال ،عند سفرهم لقضاء اجازاهتم اإلعتيادية.
 ينبغي إعطاء األولوية ملبادرات الدفع اإللكرتوين للحد من الوقت الذي يقضيه اجملندون يف اإلجازة ،فضالًعن األعباء اإلضافية وخماطر محاية اجلنود عند الدخول واخلروج من املناطق الساخنة.
•وضع أفضل قائد ممكن على رأس مسؤولية تدريب قوات األمن العراقية :من أجل منع تكرار
اهنيار تدريب قوات األمن العراقية بعد االنسحاب األمريكي ،حيتاج اجليش العراقي اىل زيادة التدريب
األساسي حتت قيادة ضباط اتصال دفاع فائقي املهارة.
•استعادة األساليب التقليدية العراقية للتدريب العسكري األساسي :جيب على العراق الشروع
يف محلة تدريب جتمع ما بني املناهج األساسية احمللية التقليدية والتدريب املتقدم املتوافق مع املعايري
الدولية ،كما ينبغي اعتماد األساليب العراقية يف وضع قضايا االنضباط العسكري مثل اللباس،
والبريية ،والتمارين ،والسري ،والتحية ،وسلوك اجلندية ،وممارسة الرياضة البدنية واملهنية.
•ينبغي تعزيز التدريب املتقدم إىل حد كبري بدعم من قوات التحالف على املدى البعيد :ينبغي
بدء تدريب مفتوح خالل فرتة اهلدوء يف العمليات النشطة قبل بدء عملية املوصل .وينبغي أن تتضمن
املالمح الرئيسة ما يلي:
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 االلتزام مبناهج “تدريب املدربني” لضمان االنتقال التدرجيي للتدريب املتقدم للتحالف الدويل إىلالتدريب املتقدم بقيادة عراقية.
 جيب أن يكون التدريب متكيفاً مع االحتياجات املتغرية للمهمات متوسطة الكثافة ،ومكافحة التمرد،وأمن احلدود ،كما ينبغي جلميع الوحدات العراقية أن تصدر تقارير ما بعد العمل اىل مراكز التدريب،
وتقدمي املشورة بشأن فائدة التدريب وكيفية تطويره بشكل أكرب.
 ينبغي أن يظل برنامج التدريب لعشرة أسابيع كحد أدىن هو املعيار ،مما يتيح املزيد من الوقت لتنميةاملهارات ،للضابط وضابط الصف اثناء التدريب ،ومتارين حماكاة املعركة الواقعية باأللعاب النارية.
 جيب تطوير منطقة ميدان التدريب وكلية اهلندسة يف بسماية وتوسيع نطاقها. جيب على وزارة الدفاع ختصيص التمويل الكبري واملستمر واملربمج لعدة سنوات ،لدفع مثن املعداتوالذخائر يف مراكز التدريب مثل (مركز التاجي ،وبسماية وأبو غريب).
•وضع أفضل قائد ممكن على رأس مسؤولية اخلدمات اللوجستية لقوات األمن العراقية :حيتاج
العراق إىل ضباط أليني للنقل واإلمداد وصيانة املعدات ،وينبغي أن يكون املسؤول عن مستودع
القيادة العامة للجيش العراقي يف منطقة التاجي ضابط برتبة فريق (وليس لواء كما هو حالياً) حىت
يتسىن للمستودع أن يتفاعل على قدم املساواة مع قيادات العمليات األخرى (مبا يف ذلك قيادة
عمليات بغداد ،حيث يقع التاجي ضمن صالحياهتا).
•الرتكيز على برنامج متعدد السنوات لتحديد أولويات بناء وحدات «الدعم» هناك درس أساسي
ميكن االستفادة منه من العقد املاضي ،وهو ضرورة بناء وحدات الدعم حبسب النسبة احلقيقية
لأللوية املقاتلة ،وبالتوازي مع ملء األلوية القتالية الضعيفة ،حتتاج احلكومة العراقية إىل إنتهاج برنامج
“تعويضي” إلنشاء وحدات اهلندسة واملدفعية واللوجستية والطبية واالتصاالت واالستخبارات ،كما
ينبغي أن تكون نسبة القوى العاملة (مخسة اىل ثالثة) للجنود املقاتلني مقابل قوات الدعم.
•إنشاء جملس موارد ومتطلبات الدفاع :جيب على وزارة الدفاع دعم تطوير منرب قوي الذي ميكن
أن يتطور بسرعة من خالل خطة مشرتيات تستمر لـ  5 - 3سنوات لقوات األمن العراقية ،ووضع
امليزانيات واإلستدامة ،كما ينبغي أن يركز هذا املنرب على تطوير التخطيط  ،والربجمة ،وإعداد امليزانية،
والتقييم لسنوات عدة.
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بالنسبة للربملان العراقي:
حتتاج جلنة األمن والدفاع يف الربملان العراقي اىل دعم كبري ،وينبغي أن يبدأ ببعض اخلطوات البسيطة
ولكنها مهمة:
•دعم البناء املتوازن للوحدات القتالية ووحدات الدعم :تنبع قوة الربملان من مراجعة امليزانيات والتصديق
عليها ،وميكن للربملان أن يلعب دوراً إجيابياً من خالل ضمان أن تقوم احلكومة بالتخطيط بشكل صحيح
للتنمية املتوازنة للوحدات القتالية ووحدات الدعم للحد من خطر االهنيارات املستقبلية لقوات األمن العراقية.
•استدعاء جملس موارد ومتطلبات الدفاع ومراقبة جهوده :ميكن للربملان أن يساعد وزارة الدفاع واحلكومة
يف تنظيم التخطيط لسنوات عدة ،وبرجمة وإعداد امليزانية والتقييم ،وجيب على الربملان بشكل خاص ،منع
شراء اي أسلحة رئيسة اليت ليس هلا خطة متعددة السنوات من حيث االكتفاء وامليزانية ،أو أي مشرتيات
رئيسة ليس لديها قطع غيار ،وينبغي أن تشمل مجيع مشرتيات األسلحة حزم تدريب للمدربني ومواد تدريبية
وأدلة باللغة العربية ،بشكل يسمح للعراق بتويل صيانة معظم تلك األنظمة يف إطار زمين خمطط له ،كما
جيب على الربملان تدقيق االكتفاء وختطيط الصيانة لألنظمة املعقدة للغاية مثل الدبابة القتالية  ،M1A1اليت
تبني صعوبة عملها بشكل مستمر يف ظروف احلرب ،وجيب على الربملان أيضاً أن يراقب عن كثب صفقات
األسلحة املتفاوض عليها مع الدول املعروفة بتقدمي رشى يف مبيعات األسلحة الفاسدة ،وال سيما روسيا.
•طلب جرد جبميع املعدات يف املستودعات العسكرية يف العراق :ميتلك العراق كميات كبرية من
املواد العسكرية غري املقيدة يف العديد من خمازنه ،إذا ما مت حصر هذه املواد ،ميكن ذلك أن يوفر على
العراق تكلفة شراء أسلحة كبرية ،كما ان مثل هذه املواد ستكون متاحة بشكل أسرع ،ويتطلب اجلرد
استثمار اجلهد ،لكنه قد يكون مفيداً جداً ،وسريسل رسالة اىل القادة العراقيني مفادها أنه لن يتم
التسامح مع التبذير يف وقت يعاين فيه الشعب من ختفيضات يف الرواتب واخلدمات.
•رفض التعيينات بالوكالة :على الربملان أن ينظر يف تقدمي تشريع صريح حلظر التعيينات بالوكالة
لرئيس اركان اجليش ونوابه ،وقادة الفرق ملدة تزيد عن شهرين ،على أن يكون األفراد املعينني مل
يشغلوا املنصب نفسه أو أي منصب رفيع آخر يف القوات املسلحة ملدة سنة تقوميية واحدة إذا مل يتم
التصديق على مدة تعيينهم بالوكالة بعد سنة من قبل الربملان .وعلى الرغم من أن الضباط جيب أن
ميروا من خالل املصادقة عليهم يف الربملان ،إال أنه ميكنهم العمل بثقة أكرب بعد حصوهلم على تفويض
من قبل الربملان ،ومن شأن هذا أن جيعلهم أقل عرضة للضغوط السياسية ،فضالً عن ان الضباط
املعينني بالوكالة ال حيظون باالحرتام نفسه من قبل أقراهنم ومرؤوسيهم ،مثل اولئك املعنيني أصالة.
وعلى هؤالء ايضاً العمل على غرس روح االنضباط اليت جيب أن تعود اىل قوات األمن العراقية.
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املقدمة
عاىن العراق منذ بداية عام  ،2014من سلسلة من الكوارث العسكرية اليت هزت ثقة البالد يف
اجليش واملؤسسات األمنية األخرى ،اذ استوىل ما يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية على الفلوجة واملوصل،
والرمادي يف وقت الحق ،واندرس من اخلريطة عشرون لواءً من اجليش العراقي والشرطة االحتادية ،فضالً
عن وحدات ومقار أخرى عديدة ،يف عدة أيام خالل شهر حزيران من عام  ،2014من دون أن يبقى هلا
أي أثر ،اليت مل تكتمل عملية إعادة بنائها بعد .وقد تساءل العراقيون كيف ميكن هلذه الكارثة أن تصيب
قوات األمن يف البالد ،اليت كانت تشري استطالعات الرأي يف السابق اىل أهنا واحدة من املؤسسات
2
األكثر احرتاماً يف الدولة.
ويسأل العراقيون اآلن العديد من األسئلة الصعبة بشأن قوات األمن العراقية  ،3هل انكسرت
قوات األمن التقليدية يف البالد بشكل دائم وفقدت مصداقيتها؟ هل ميكن إعادة بناء هذه القوات ،أم
أنه جيب جتريب مؤسسات أمنية ومناذج جديدة؟ وملاذا يبدو أن وحدات احلشد الشعيب تبلي بالءً حسناً،
وما الذي ميكن أن نتعلمه من أنشطتها؟ وما هي الدول اليت جيب على العراق ان يعتربها شركاء له يف
جمال التعاون األمينالدويل؟
بينما توشك معركة الرمادي على هنايتها ،وتبدأ محلة حترير املوصل ،من املناسب أن نلقي نظرة
فاحصة على مستقبل اسرتاتيجية الدفاع واألمن القومي يف العراق ،وحتاول هذه الدراسة االقرتاب من
وجهة نظر العراقيني ،باإلعتماد على عالقات املؤلف طويلة األمد مع قوات األمن العراقية ،مبا يف ذلك يف
الفرتات اليت كان اجلنود متالمحني فيها مع قادهتم ،وهتدف الدراسة ايضاً إىل إزالة بعض املفاهيم اخلاطئة
اليت ظهرت بالفعل بشأن اسباب تعرض قوات األمن العراقية للهزائم ،وما الذي تبقى منها اليوم ،وما هو
الدور الذي لعبته وحدات احلشد الشعيب والشركاء الدوليني ،وبعد إنشاء سجل واضح للحقائق ،تشخص
الدراسة املشاكل مع قوات األمن العراقية ،وتبني احللول اليت قد يتبناها العراق من أجل استعادة الثقة يف
قوات األمن ،وتوفري محاية أفضل لشعب طالت معاناته.
 .2في عام  2004كان لدى العراقيين تصنيف أفضلية  ٪61للجيش ،وارتفع إلى  ٪70بحلول عام  .2007انظر (،)Thomas E. Ricks
و ٪ 80من انعدام الثقة في العراق في سلطة االحتالل ،بحسب نتائج االستطالع الذي اجري قبل فضيحة سجن أبو غريب ،ونشر في واشنطن
بوست 13 ،ايار  .2004متوفرhttp://www.washingtonpost.com/wpdyn/articles/A224032004May12.html.news/ :
 ، newsarticle.aspx?id=26183انظر أيضا غرينبرغ كوينالن روسنر ،نقص االستجابة بتأثير من المزاج ،نتائج مسح اب -ايلول ،2015
وهي متاحة على موقع https://www.ndi.org/files/August%202015%20Survey_NDI%20Website.pdf
 .3تشمل قوات األمن العراقية التقليدية ،القوات األمنية مثل الجيش والقوات البحرية ،وجهاز مكافحة اإلرهاب والشرطة
ً
فضال عن
االتحادية والشرطة الوطنية ،وقوات حماية الحدود وخفر السواحل ،ومختلف وحدات حماية المنشآت وشرطة النفط،
قوات الحراسة الشخصية لمواقع القيادة ،كما تعد وحدات الحشد الشعبي أيضاً اآلن جزءاً من قوات األمن العراقية بأمر مجلس
الوزراء منذ حزيران .2014
Al-Bayan Center for Planning and Studies
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الشكل  :1غرينربغ كوينالن روزنر .آب  /أيلول  2015استطالع للرأي أجرته املؤسسة الوطنية الدميقراطية.
الحظ اإلحندار الكبري يف الثقة بالقوات املسلحة ،حىت يف أوساط الشيعة يف مقابل استطالع كانون األول
.2014
ملاذا اهنارت قوات األمن العراقية بشكل جزئي؟
ركزت التغطية االخبارية للهزائم العسكرية لقوات األمن العراقية على معارك فردية خاسرة مثل
املوصل والرمادي ،ولكن هذه اهلزائم كانت جمرد أعراض لإلهنيار النظامي وليست األسباب ،اذ ان اخلسائر
يف الفلوجة واملوصل كان ميكن عكسها بشكل سريع اذا ما كانت القوات العراقية اكثر مرونة يف كل احناء
البالد ،وتعود األسباب اجلذرية الهنيار أقسام رئيسة من قوات األمن العراقية اىل ما هو أبعد من عام
 ،2014وينبغي مناقشتها بشكل وجيز من أجل تشخيص املشاكل اليت جيب معاجلتها بشكل صحيح.
كان العامل الشامل بشأن ضعف قوات األمن العراقية هو األعمال غري املكتملة إلعادة اإلعمار
بعد عام  2003يف قطاع األمن ،ببساطة لقد قامت الواليات املتحدة حبل القطاع األمينبرمته يف البالد،
ومن مث مل يعد لديها الوقت واملال لوضع جمموعة جديدة من املؤسسات والوحدات بدالً من القدمية.
وبالنظر اىل سنوات من التمويل واالشراف على املراقبة من قبل اجليش األمريكي ،كما حدث يف أملانيا
الغربية وكوريا اجلنوبية على سبيل املثال ،كان ميكن أن يتطور اجليش العراقي إىل نسخة مشاهبة للقوات
املسلحة األمريكية.
بدالً من ذلك ،كان القطاع األمينالعراقي قد بدأ بالكاد يف الوقت الذي انسحب فيه األمريكيون،
ومل تكن الوحدات املقاتلة اليت مت بناؤها بأعداد كبرية تتوافق مع معايري االمريكيني من حيث الدعم
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املطلوب واخلدمات اللوجستية واالتصاالت واملدفعية والقوة اجلوية ،واخلدمات الطبية ،وكلها كانت مطلوبة
الستبدال الدعم الذي كان االمريكيون يقدمونه ،وكانت إعادة تدريب اجليش متأخرة لسنوات عدة عن
تقدمي جيل جديد من القوات املدربة تدريباً جيداً ،ومؤسسات الدفاع احلديثة.
ويتشارك كل من العراق  -الدولة ذات السيادة اليت طلبت انسحاب الواليات املتحدة -
والواليات املتحدة  -اليت كانت مهندس العراق اجلديد  -املسؤولية عن تقليل الدعم بعد خروج القوات
االمريكية من العراق بني عامي  2009و.2011
فراغ القيادة
عانت قوات األمن العراقية بعد عام  2003من مشاكل خطرية يف القيادة اليت مل يتم حلها بالكامل
من قبل األمريكيني ،وكثرياً ما مت اختيار قادة كبار وصغار على أساس االنتماء العرقي والطائفي من خالل
نظام احملاصصة  ،4كما مت تنصيب ضباط غري مدربني من الدمج برتشيح من قبل األحزاب السياسية،
وكثرياً ما اعطيت هلم مناصب قيادية على الرغم من عدم صالحيتهم لشغلها .وقد كان الفساد منتشراً
حىت عندما كانت قوات األمن العراقية يف ذروة قوهتا يف عام  ،5 2009مما أدى إىل شراء مناصب كبار
الضباط والصغار منهم حىت يعملوا مع وحداهتم مثل زعماء املافيا يف فرض االتاوات على املدنيني الذين
يتم اعتقاهلم ،وتلقي رشاوى للسماح للجنود بالغياب دون إجازة  ،6وحىت مع وجود  185،000من
القوات االمريكية يف العراق ،فإن الضعف يف القيادة العسكرية للنظام األمينالعراقي بعد عام  2003مل
يتم معاجلته أبداً.
وعندما بدأ اجليش األمريكي االنسحاب من العراق بني عامي  2009و ،2011أوالً من املدن
مث تدرجيياً من كل حمافظة ،بدأت نوعية القيادة تنخفض بشكل كبري يف قطاع األمن يف العراق ،كان
التسييس املفرط للقيادة يف قطاع األمن أحد العوامل :اذ قامت األحزاب السياسية الرائدة يف احلكومة
العراقية بإعادة الكوادر يف مناصب قيادية عليا لضمان بقاء املعينني سياسياً من قبلهم يف القمة ،كما
4. An Unhappy Marriage: Civil-Military Relations in Post-Saddam Iraq Florence Gaub Regional
Insight January 13, 2016 available at http://carnegieeurope.eu/2016/01/13/unhappy-marriagecivil-military-relations-in-post-saddam-iraq/im00
 .5مستقاة من استعراض المؤلف لوثائق نظام فريق التضاريس البشرية بشأن الفساد في الجيش العراقي في وقت مبكر من عام
 .2009لم يكن هناك “عصر ذهبي” للجيش بعد عام  :2003كان الفساد ينخر في الجيش ،حتى في ذروة نشاطه العسكري ،وإن
كانت القوات االمريكية تضع قيوداً على كيفية اضرار الفساد بالعمليات.
 .6للحصول على تقرير مفصل لكيفية العمل على مستوى وحدة انظرA Marine Corps Adviser Inside the Iraqi :
Army By Wesley Gray Naval Institute Press, Aug 10, 2013 pp. 110-114

Al-Bayan Center for Planning and Studies

17

مركز البيان للدراسات والتخطيط

توسعت احملسوبية السياسية والقبلية والعائلية واصبحت خارج نطاق السيطرة ،كما كانت املناصب
العليا يف اجليش ،بضمنها املسؤولية عن قيادة املعركة ،واإلدارة ،والتخطيط والتدريب ،واخلدمات
اللوجستية ،تدار من قبل أشخاص غري مؤهلني ،ومل يكن هؤالء الضباط غري الكفوئني يرغبون
يف االستمرار يف تطوير قوات األمن العراقية ،وال يعرفون قيمة التدريب أو احلفاظ على معنويات
جنودهم ،بدالً من ذلك ركز العديد منهم على جتنب العمل أو كسب املال عن طريق الفساد.
اما القادة الصغار فقد احتذوا بالقادة الكبار ،مما أدى اىل فساد النظام من األعلى إىل األسفل.
وقد ذكر جبار جعفر ،7أنه يف الوقت الذي غادرت فيه القوات األمريكية العراق ،كانت
قوات األمن العراقية تشبه اهلرم املقلوب ،يف اجلزء العلوي من ذلك اهلرم كانت هناك قاعدة واسعة
من كبار الضباط واملقرات ،والعديد منهم يتنافسون مع بعضهم البعض على فرص الفساد .أما يف
األسفل ،فكانت هناك جمموعة ضيقة جداً من الضباط الصغار وضباط الصف اجليدين ،ومل يبدو
أن ذلك اهلرم املقلوب سيصمد لوقت طويل ،واهنار بسرعة وبشكل تام عندما هجم عليه تنظيم
داعش.
عدم وجود خدمات الدعم القتايل
كتب اخلبري يف قوات األمن العراقية دي جي إليوت ،يف وقت االنسحاب االمريكي من العراق:
“إن تاريخ  2012النسحاب القوات االمريكية كان تارخياً سياسياً اعتباطياً اختاره السياسيون الذين ال
يعون عدد الكتائب املقاتلة ،وال يفهمون ضرورة بناء عناصر الدعم حىت االن” ،8.وكان أحد أسباب
الفشل يف بناء مثل هذه العوامل املساعدة هو عدم احلاجة هلا يف البداية ألن الواليات املتحدة كانت
توفر القوة اجلوية واملدفعية واخلدمات اللوجستية ،واهلندسة ،واالستخبارات ،واالتصاالت ،واخلدمات
الطبية.
مثة عامل آخر مفادهُ أن وزارة الدفاع العراقية كانت تفتقر إىل القدرات اإلدارية وصالحيات
التعاقد لعمل أولوية خلدمات الدعم الالزمة ،وقد أدى جتميد التجنيد يف عام  2008اىل أن وحدات
7. Restoring the Iraqi Army’s Pride and Fighting Spirit Michael Knights and Jabbar Jaafar
Aljazeera July 8, 2015 . http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/restoring-theiraqi-armys-pride-and-fighting-spirit
8. Iraqi Logistics - The Missing Links Montrose Toast Blog | 21 March 2011 | DJ Elliott Posted
on 3/21/2011, 7:46:04 AM by DJ Elliott http://freerepublic.com/focus/f-bloggers/2692084/posts
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الدعم اجلديدة كان ميكن تأهيلها فقط من خالل خفض حجم األلوية املقاتلة  .9لقد مت ختصيص
ما يقرب من  % 70يف ميزانية وزارة الدفاع عام  2009للرواتب ( 1.91مليار دوالر) ،و1( % 24
مليار دوالر) لتحسني حياة اجلنود ،كما مت ايضاً الغاء املشاريع اجلديدة مثل بناء القوة اجلوية واملدفعية
واخلدمات اللوجستية واالستخبارات واالتصاالت والوحدات الطبية ،وقد قام األمريكيون ببعض األدوار
الكارثية قليلة املوارد :باملقارنة مع فاتورة الصيانة العسكرية السنوية البالغة  360مليون دوالر يف ميزانية
عام  ،2009اليت خصص منها  8.5مليون دوالر فقط 10.وحبلول عام  ، 2011كان قد مت بناء % 40
من الوحدات اللوجستية للجيش العراقي و % 15فقط للشرطة االحتادية يف وزارة الداخلية ،وقد مت بناء
اثنني من كتائب مدفعية امليدان فقط يف أربعة عشر فرقة يف اجليش العراقي.كما أن وحدات الشرطة
االحتادية واجليش العراقي ليس لديها أسلحة ثقيلة مضادة للدبابات ما عدا قاذفات  ،RPG-7اذ ان
11
الكويت لديها دبابات قتالية أكثر من العراق.
ومع اجتياح تنظيم داعش لقوات األمن العراقية يف الفلوجة ،كانت قوات األمن العراقية مستعدة
سلفاً لكارثة عسكرية ،وقد الحظ خبري تطوير القوة العسكرية دي جي إليوت وباراك ساملوين ،يف وقت
مبكر من عام  ،2011أن قوات األمن العراقية بإمكاهنا فقط مكافحة املسلحني خفيفي التسليح ،وأن
اجليش العراقي ال ميكنه أن يشارك يف ذات الكثافة العالية واملتوسطة يف القتال ضد قوات مسلحة لديها
دبابات ومدفعية وأسلحة مضادة للدبابات ودفاعات جوية ،وكلها كان تنظيم داعش قد غنمها بعد
اندالع احلرب األهلية السورية يف عام  ،2011وقد توقع إليوت يف آذار “ ، 2011أن اجليش العراقي
سينهار يف حرب تقليدية عالية الكثافة”  ،12أما ساملوين فقد كان أكثر وضوحاً عندما قال يف آيار ،2011
“إن قوات األمن العراقية تواجه صعوبة خطرية يف مهامجة وحتييد التحصينات املركزة للمسلحني يف العراق،
وأن مثل هذا اجلهد من شأنه أن يثبت أنه أكثر تكلفة بكثري من الناحية املادية والبشرية لقوات األمن
العراقية من أجل جتاوز عزم انتفاضة حملية واسعة النطاق .13
 .9فرضت وزارة الدفاع تجميد التجنيد من اب  2008فصاعداً وبدأت وزارة الدفاع تاسيس وحدات الدعم عن طريق سحب
الجنود من الوحدات القتالية ،وأدى ذلك إلى انخفاض عدد الجنود في الوحدات القتالية  ،وانخفضت معها القوة الفعلية بعد
الخسائر ،باالضافة الى الغائبين عن التدريب والجنود الفضائيين .للمزيد انظر:
Department of Defense, Measuring Stability and Security in Iraq, Report to Congress In
accordance with the Department of Defense Supplemental Appropriations Act 2008 (Section
9204, Public Law 110 - 252), December 31 2009, (pages dated January 29, 2010), pp. 55
 .10المرجع نفسه.
11. DJ Elliott, The Missing Links: A Realistic Appraisal of the Iraqi Military, Defense Industry
Daily staff, July 12, 2011.
 .12المرجع نفسه
13. Responsible Partnership The Iraqi National Security Sector after 2011 Barak A. Salmoni
Policy Focus #112 |May 2011 p.11.
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قوات األمن العراقية تنهار
حبلول الوقت الذي بدأ فيه تنظيم داعش يزداد قوة يف عام  ،2012كانت قوات األمن العراقية قوة
جوفاء ميكن أن تدمرها ضربة واحدة قوية ،كما شهدت تلك القوات أيضاً ضعف الروح املعنوية بسبب
تدين نوعية القيادة والنقص يف التدريب ،األمر الذي أدى اىل آثار سلبية على الفخر العسكري ،وتعرض
اجلنود ورجال الشرطة إىل االغتيال والرتهيب ،وقد قتل تنظيم داعش املئات من أعضاء قوات األمن
العراقية وهم خارج عملهم ،مثلما قتل املئات من أفراد عائالهتم ،ودمر العديد من منازهلم .كما تضاعفت
ساعات اخلدمة يف الوحدات اليت فيها جنود فضائيني ،مما أثر على اجلنود املوجودين  .14وتسببت القيادة
السيئة ووحدات الشرطة االحتادية يف املوصل وغريها من “املناطق الساخنة” يف نفور السكان منها ،على
الرغم من أنه كان من الواضح أن مكافحة التمرد ال ميكن أن ينجح من دون تعاون شعيب مع قوات األمن،
كما استمر امهال رموز احلكومة لقوات األمن العراقي ،حيث كان واضحاً استمرار عمل جهاز كشف
املتفجرات  ADE-651عند نقاط التفتيش يف مجيع أحناء العراق .15
وقد ساعدت سلسلة النكبات العسكرية الصغرية يف عامي  2013 - 2012على التنبؤ باهنيار ألوية
قوات األمن العراقية ،ففي أيلول  2012عاىن اجليش العراقي من صعوبات لوجستية كبرية يف نشر وحدات
من جنوب العراق على احلدود العراقية السورية غرب املوصل ،ويف الوقت الذي وصلت فيه القوات ،بعد
حنو أسبوعني من تاريخ إرساهلا ،قامت البيشمركة الكردية بتحصني املنطقة واضطر اجليش العراقي قليل
التسليح ،اىل الرتاجع .ويف نيسان عام  2013أسفرت-انتفاضة صغرية يف احلوجية ،عن اهنيار جزئي للوائني
من الفرقة  12يف اجليش العراقي ،وفقدان مؤقت لبلدة سليمان بيك ،عندما اهنارت قوات األمن العراقية
األخرى يف صالح الدين اجملاورة  ،16وقد سعت احلكومة العراقية يف وقت الحق من عام  2013اىل تعزيز
احلدود السورية بوحدات اجليش العراقي اليت مت استقدامها من جنوب العراق ،وكانت تعاين من صعوبات
لوجستية من حيث االنتقال ،وذهبت بعيداً عن قواعدها اللوجستية الثابتة ،وقد عانت تلك القوات كثرياً
من التصحر يف املنطقة ،واكتفت بصد الغارات اليت كان يشنها تنظيم داعش عليها.
أما بقية القصة فهي معروفة :سقوط الفلوجة يف كانون االول عام  ،2013والرمادي كذلك ،واالهنيار
يف املوصل وتفكك مقرات وقواعد عديدة ،فضالً عن أربعة عشر لو ٍاء من ألوية اجليش والشرطة االحتادية،
 .14مقابلة للمؤلف مع ضابط صف كبير في قوات األمن العراقية .تشرين األول .2015
15. BBC News, Iraqi Interior ministry still backing “bomb detector”, 24 Jan 2010, available at
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8477601.stm
16. Bringing Iraqs “Ghost” Forces Back to Life Michael Knights Aljazeera December 10, 2014
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/bringing-iraqs-ghost-forces-back-tolife
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ويف  12حزيران عام  ،2014قُتل ما ال يقل عن  1566طالباً من طالب القوة اجلوية العراقية يف هجوم على
معسكر سبايكر يف يوم أسود لن ينساه العراق .وهكذا خسر العراق السيطرة على ثاين أكرب ِ
مدنه وهي
املوصل ،وجزء كبري من األراضي مشال بغداد وغرهبا ،وبنفس األمهية فقد اجليش العراقي ثقة الناس ،وفقد إميان
17
قواته اخلاصة ،وقد حتدث ضابط عراقي للمؤلف قائالً“ :مل يعد اجلنود يثقون بنا بعد اآلن حنن القادة” .
القدرات املتبقية لقوات األمن العراقية
منذ سقوط املوصل ومنتقدو العراق يقولون أنه مل يعد هناك شيء ميكن اعتباره قوات أمن عراقية،
ومن الواضح أن ذلك حمض ُهراء ،ومن يروج له يدرك متاماً أنه ُهراء ،إهنم مدفوعون بدافع الشماتة -
ورغبة محقاء للسخرية من العراق خالل معاناته .إن قوات األمن العراقية تقاتل وتنتصر يف مواقع عديدة
على اخلارطة ،وتقف مبواجهة تنظيم داعش على أطول جبهة أكثر من أي قوة مسلحة اخرى ،اال أن
قوات األمن العراقية قد عانت من خسائر كربى أكثر من أي قوات أخرى يف مواجهة تنظيم داعش ،كما
كانت تقاتل اجلهاديني السلفيني ألكثر من عشر سنوات بشكل متواصل .وال تزال تلك القوات اآلن
تستعيد عافيتها بشكل ٍ
متنام .على أولئك الذين يسخرون من قوات األمن العراقية أن يضعوا يف احلسبان
أن العراق سيسرتد قوته ،وأن العراقيني لديهم ذكريات طويلة.
نظام املعركة لقوات األمن العراقية
يقدم (اجلدول رقم  )1قائمة مقارنة باأللوية املقاتلة والقوات اليت تعادل لو ٍاء يف العراق يف ذروة قوة
قوات األمن العراقية يف عام  ،2009ومرة أخرى قبل وقت قصري من سقوط مدينة املوصل ،وأيضاً يف كانون
الثاين عام  ،2015وكانون الثاين  ،2016كما يقدم اجلدول أيضاً قدرة القوى العاملة املتوقعة يف هذه األلوية.
هناك اجتاه رئيس واحد ،وهو أن قوات األمن العراقية قد تعرضت بالفعل خلفض كبري يف القوة
القتالية على خط املواجهة قبل سقوط املوصل إىل حد كبري بسبب التآكل التدرجيي يف القوى العاملة
املتاحة الفعلية بني عامي  2009و سقوط الفلوجة يف كانون االول عام  ،2013ومل تتفكك الوحدات كما
كانت ستتفكك الحقاً ،بدالً من ذلك كان الضرر داخلياً أكثر ومن الصعب اكتشافه.
هناك اجتاه رئيس آخر ،وهو أن اهنيار قوات األمن العراقية يف حزيران  2014قد أسفر عن إزالة
تسعة عشر لواءً من اجليش العراقي يف املعركة ،اختفت أربعة عشر 18منها بشكل هنائي ومت إعادة هيكلة
 .17مقابلة للمؤلف مع ضابط في قوات األمن العراقية .تشرين االول .2015
 .18تشمل األلوية :السادس والسابع والثامن من الفرقة الثانية في الجيش العراقي ،واأللوية التاسع والعاشر والحادي عشر
والثاني عشر من الفرقة الثالثة في الجيش العراقي ،واأللوية الرابع عشر والسابع عشر والثامن واألربعين من الفرقة الرابعة
في الجيش العراقي ،واأللوية الخامس عشر والسادس واألربعين والسابع واألربعين والتاسع واالربعين في الفرقة الثانية عشرة
في الجيش العراقي.
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مخسة 19منها منذ ذلك احلني ،وقد مت تدمري ستة ألوية من الشرطة االحتادية 20من املوصل بشكل هنائي،
وستة ألوية من حرس احلدود على احلدود السورية ،كما مت تدمري أربعة مقرات فرق للجيش العراقي ومقر
واحد للشرطة االحتادية ،فضالً عن قيادة عمليات نينوى.
كان التعايف من هذه الكارثة ثابتاً ،ولكنه كان أيضاً بطيئاً جداً ،ومع حلول كانون الثاين ،2015
مت انقاذ عدد ال بأس به من األلوية ومت بناء بضعة ألوية جديدة ،ولكن القوة القتالية يف اخلطوط األمامية
لقوات األمن العراقية قد اخنفضت إىل النصف بسبب استنزاف اجلنود ،كان ميكن لقوات األمن العراقية
أن تتباهى بالعديد من الوحدات القتالية كما كانت قبل سقوط املوصل من خالل اضافة وحدات من
احلشد الشعيب وقوات العشائر السنية إليها ،ولكن هذه الوحدات العسكرية أضعف اآلن والكثري منها
مصاب باإلحباط أو يعاين من قلة التجهيز الذي ال يكفيه إال ملسك األرض .وقد حصل تقدم كبري بعد
ذلك بعام ،حبلول كانون الثاين  ،2016من حيث القوات املتوفرة  ،على الرغم من أن قسماً كبرياً منها قد
مت من خالل بضعة ألوية جديدة ،وألوية صغرية وقوية جداً يقدر عديدها بألف مقاتل تقريباً .21
اجلدول رقم  :1مستويات القوة على اخلط األمامي لقوات األمن العراقية .2016 - 2009 ،ألغراض ختمينية،
افرتضت أن معدل اللواء يف عام  2009كان  ،22 2750أما معدل قوة اللواء يف ايار  2014فهو أقل من 2000
ُ
جندي  ، 23أما يف كانون الثاين  2015وكانون الثاين  2016فهو  1500جندي يف كل لواء ،مما يعكس اخنفاض
 1000رجل من نصف هذا اجملموع ،وأكثر من  2000رجل من النصف اآلخر ،وعلى رأسها قيادة عمليات
بغداد ،24.اما املعدل بالنسبة للبيشمركة فقد بقي ثابتاً عند  2000جندي يف ما يعادل لواء ،أما وحدات احلشد
الشعيب فهي أقل علمية ،وتستند إىل مسح الوحدات املعروفة وآراء اخلرباء ومل يتم حساب نقاط التفتيش الدفاعية
للحشد الشعيب أو الشرطة العراقية احمللية ،ألن القصد من ذلك هو مسح لواء قتايل بقدرات عسكرية هجومية.

 .19األلوية الثامن والثالثين والتاسع والثالثين واالربعين والحادي واالربعين من الفرقة العاشرة في الجيش العراقي ،واللواء
الحادي والخمسين من الفرقة الرابعة عشرة في الجيش العراقي.
 . 20ألوية فرقة الشرطة االتحادية الثالثة  ،بضمنها ألوية العسكري والفرسان والموصلي ،وثالثة ألوية معادلة لشرطة الطوارئ.
 .21األلوية  64و 66و 71و 72و 73و 75و 76من الجيش العراقي ،ولواء جديد للشرطة االتحادية في األنبار ،وسبعة وحدات
أمنية قبلية متفاوتة في الحجم .تلقت تلك القوات تدريباً اساسياً إلثني عشر أو أربعة عشر اسبوعاً .منذ سقوط الموصل ،تم حل
لواء آخر في الجيش العراقي :اللواء  26الذي تم تدميره في منطقة الثرثار.
 .22معدل مستقى من مسح قمت به لوحدات ألوية أقل من اربعين في تلك السنة.
 .23معدل مستقى من عينة أصغر من وحدات الجيش العراقي والشرطة االتحادية التي زرتها في عامي  2011و .2012
 .24معدل مستقى من عينة أصغر من وحدات الجيش والشرطة االتحادية التي زرتها في عامي  2011و . 2012
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آيار 2014

أواخر 2009

كانون الثاين 2016

كانون الثاين 2015
القوة على اخلط
األمامي

معادلة للواء

القوة على اخلط
األمامي

اجليش العراقي

55

151,250

55

110,000

36

54,000

54

81,000

الشرطة االحتادية

30

82,500

30

60,000

24

36,000

25

37,000

قوة مكافحة االرهاب

3

8,250

3

7,250

*2

3

4,500

4

8,500

وحدات محاية الشخصيات

5

13,750

5

13,750

5

13,750

2

7,000

معادلة للواء

القوة على اخلط
القوة على اخلط
معادلة للواء
األمامي
األمامي

معادلة للواء

*1

*4

*3

قوات احلدود

15

41,250

15

30,000

9

13,500

9

13,500

قوات األمن العراقية العدد الكلي

108

297,000

108

221,000

77

121,750

87

147,000

عدد غري معروف من العاملني
يف ميليشيات غري رمسية

15

تقريبا 22,500

15

تقريبا 22,500

تقريبا
12,000

8

تقريبا
12,000

وحدات احلشد الشعيب السنية/
القوات القبلية

2

تقريبا 3,000

3

تقريبا 6,000

قوات األمن العراقية ووحدات
احلشد الشعيب العدد الكلي

102

159,250

113

187,500

54

108,000

54

108,000

وحدات احلشد الشعيب
املتطوعني غري الشيعة يف وحدات
*5
احلشد الشعيب

قوات أمن اقليم كردستان

8

47

94,000

47

94,000

*7

*6

توزيع عناصر قوات األمن العراقية املتبقية واضح وجلي ،يوضح اجلدول أدناه توزيع القوات املقاتلة
يف امليادين الرئيسة للحرب ،ويبدو أن احلكومة العراقية حتجز قوات احتياط كبرية يف قيادة عمليات بغداد:
اذ يتواجد حوايل  20,000الف من القوات املقاتلة اليت يبلغ عددها  83,150الف يف منطقة بغداد يف
حميط الفلوجة واملداخل الغربية لبغداد ،فيما حترس اربعة عشر لواءً من اجليش العراقي والشرطة االحتادية،
( )28,000رجل أمن ،مدينة بغداد .وقد استلزمت معركة الرمادي ما يقرب من عشرين لواء ضعيف القوة،
وسيتم توجيه جزء منها اآلن للمشاركة يف العمليات ضد املوصل وغريها من املواقع ،أما قيادة عمليات
* .1التتضمن الوحدات التي ال تزال مبعثرة منذ صيف  ،2014وتنتظر التأهيل.
* .2تخمين محسوب مبني على مستويات عالية من احتفاظ قوات مكافحة اإلرهاب ووجودها المحدود قبل حصار مصفى بيجي.
* .3استعادت القوات الخاصة العراقية قوتها على حساب بعض االنخفاض في مستويات االختيار والتدريب .كما وسعت شعبة
االستجابة للطوارئ في وزارة الداخلية منذ سقوط الموصل ،ست كتائب كاملة ،باالعتماد على فرق سوات في جنوب العراق،
في حين تم أيضا تأسيس قوات خاصة جديدة لمكافحة االرهاب.
* .4بقيت تلك الوحدات في ايار  2015عند مستويات الحراسة.
* .5متطوعي فرقة العباس القتالية ،وسرايا السالم.
* .6على الرغم من أن رئيس البرلمان سليم الجبوري ذكر أن هناك حوالي  17,000موجودين في الحشد الشعبي السني ،إال أن
القوات القتالية المتوفرة يبدو أنها أقل من . 6000
* .7تدفع رئاسة الوزراء لـ  27،000من عناصر الحشد الشعبي ،مما يشير الى وجود قوات خلفية في بغداد وجنوب العراق.
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البادية واجلزيرة فقد كان أداؤها جيداً مقارنة مبواردها احملدودة :ومن املدهش أن حديثة قد متكنت من
الصمود على الرغم من العدد القليل للقوات املخصصة للدفاع عنها.
املوقع

القوة الكلية
على خط
املواجهة

قيادة عمليات بغداد
(بغداد ،الفلوجة،
التاجي)

83,150

قيادة عمليات االنبار
(الرمادي واملناطق
اجملاورة هلا)
قيادة عمليات سامراء
(تكريت ،سامراء،
بيجي)
قيادة عمليات دجلة
(دياىل ،محرين ،طوز
خورماتو)
قيادة عمليات البادية
واجلزيرة (حديثة،
األسد ،بروانة)
عموم العراق

()% 48.1
29,750
()% 16.8
21,700
()% 12.2
22,000
()% 12.4
7,750
()% 4.3

اجليش
العراقي

الشرطة االحتادية
والتشكيالت
القتالية االخرى يف
وزارة الداخلية

قوة
مكافحة
االرهاب

وحدات
احلشد الشعيب
واملتطوعني غري
الشيعة

50,000

22,000

3,000

5,500

*1

وحدات احلشد
الشعيب السنية
والقوات القبلية
االخرى
650

13,000

6,500

3,000

250

500

4,000

8,000

2,000

5,200

500

6,000

4,000

4,500

500

8,500

500

250

2,000

177,000
()% 100

ا

جلدول رقم  :2التخصيص املقرر من القوة القتالية يف اخلطوط األمامية ،كانون الثاين  .2016يستخدم اجلدول
املعدل االفرتاضي للقوة نفسه ( 1500يف اللواء ،باستثناء قيادة عمليات بغداد 2000 ،يف اللواء) وينسج
البيانات الصعبة للوحدات الفردية يف بعض احلاالت.
يبدو اجليش العراقي من حيث البؤر اجلغرافية ألنواع خمتلفة من القوات موجوداً يف كل جبهات
حيث تتمركز الشرطة االحتادية يف بغداد ووادي هنر دجلة مشايل سامراء :إذ تؤدي يف
املعارك الرئيسةُ ،
بغداد دور مسك األرض الدفاعي ،ولكنها يف وادي هنر دجلة تكون يف طليعة القتال ،أما الوحدات
* .1ال يتضمن ذلك نقاط التفتيش الدفاعية في وحدات الحشد الشعبي ،بل يشمل فقط وحدات الحشد الشعبي القتالية الهجومية
التي ينتشر معظمها في محيط الفلوجة.
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القتالية لوزارة الداخلية فقد كانت مشاركة يف عملية الرمادي ،وأما قوات مكافحة االرهاب فقد كان لديها
ثالثة حماور هي :شعبة االستجابة حلاالت الطوارئ ملكافحة اإلرهاب -القوة املدامهة يف بغداد وهي القوة
املتمركزة حول تكريت وبيجي ،وقوة دعم عملية الرمادي اليت سيتم اعطاءها االن بعض احلرية إلشراكها
يف مزيد من العمليات ،أما عناصر وحدات احلشد الشعيب بعد حترير بيجي ،فلديها مهمة رئيسية هي
الفلوجة ،وتسيطر أيضاً على جهة الصحراء غرب كربالء .وقد لعبت عناصر العشائر السنية دوراً رئيساً يف
وادي غرب هنر الفرات يف االنبار ،أما القوات األخرى اليت ال تظهر يف اجلدول فهي تتحشد على أطراف
حدود إقليم كردستان العراق لتوفري الدعم لعملية املوصل.
أداء قوات األمن العراقية يف ساحة املعركة منذ أحداث املوصل
إن التصور الواسع النطاق ألداء قوات األمن العراقية هو أن قوات األمن النظامية (عناصر اجليش
ووزارة الداخلية العراقية) قد كافحت الستعادة متاسكها منذ سقوط املوصل ،يف حني حتملت القوات
املدجمة من قوات مكافحة االرهاب ووحدات احلشد الشعيب معظم املهمات ،كان هناك بالتأكيد بعض
احلقيقة يف ذلك خالل األسابيع واألشهر األوىل بعد سقوط املوصل ،وكانت قوات مكافحة االرهاب هي
اليت تكفلت مبهمة الدفاع عن مصفاة بيجي ،فيما سامهت وحدات احلشد الشعيب يف تعزيز “خط صد”
حول سامراء وشرق الفلوجة اىل ما وراء االراضي اليت مل تنسحب منها قوات األمن العراقية ،لن ينسى
العراق أبداً هاتني القوتني – قوات مكافحة االرهاب ووحدات احلشد الشعيب -بسبب مسامهتهم احليوية.
يف الوقت نفسه ،غالباً ما يتم جتاهل عناصر قوات األمن العراقية الرئيسة األخرى من اجليش
والشرطة االحتادية وقوات العشائر السنية اليت قامت بعمليات دفاعية ناجحة ضد تنظيم داعش ،وعلى
الرغم من سقوط الرمادي يف ايار  ،2015إال أن سقوط املدينة كان مت تالفيه يف كانون االول  2013بسبب
مزيج من قوات األمن العراقية وقوات العشائر السنية .لقد صمدت الرمادي ومت محايتها من هجمات
تنظيم داعش ملدة سبعة عشر شهراً من دون تعزيزات  ،25لقد كانت صدمة ولكنها ليست مفاجأة عندما
تصدعت صفوف املدافعني من قوات األمن العراقية أخرياً يف عام  .2015حىت ايار ،أظهرت قوات األمن
العراقية شجاعة هائلة وتفانياً كبرياً يف الدفاع عن الرمادي .26
25. Retaking Ramadi: U.S. Assistance and Shiite-Sunni Cooperation Michael Knights May 19, 2015. http://
www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/retaking-ramadi-u.s.-assistance-and-shiite-sunni-cooperation
26. Arwa Damon and Hamdi Alkhshali, CNN, Inside the battle for Ramadi: Iraqi soldier recalls
the battle with ISIS, May 26, 2015, available at http://www.cnn.com/2015/05/26/middleeast/iraqramadi-inside-the-fight/
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أما الدفاع يف حديثة وسدها احليوي ومنشآت الطاقة والتكرير ،فتلك قصة بطولية أخرى للجيش
العراقي والشرطة والفصائل القبلية اليت تعمل جنبا إىل جنب مع قوات التحالف الذى تقوده الواليات
املتحدة هلزمية تنظيم داعش .منذ اليوم األول بعد سقوط املوصل  ،حياول تنظيم داعش السيطرة على
حديثة وقاعدة األسد .وقد جنحت قيادة عمليات اجلزيرة والبادية ،والفرقة السابعة من اجليش العراقي،
والقوات اخلاصة وحنو الفني من رجال العشائر بقيادة اجلغايفة يف الوقوف بوجه تنظيم داعش ملدة تسعة
عشر شهراً حىت وقت كتابة هذا التقرير ،ويقدر عددهم ما بني  7,000 - 4,000فقط ،أما يف الضلوعية
فقد تعاونت قوات األمن العراقية مع العشائر السنية إلجراء دفاع مماثل ،والوقوف بوجه تنظيم داعش ملدة
27
ستة أشهر قبل أن يتم فك احلصار.
كما كان اجليش العراقي أيضاً مشاركاً يف اهلجوم املضاد يف عام  ،2015ولعب دوراً رئيساً يف هزائم
تنظيم داعش الكبرية يف مدينة تكريت وبيجي والرمادي يف وسط العراق ،وليس هناك من شك يف ان
وحدات احلشد الشعيب هي اليت متكنت من حترير أمريل وجرف الصخر واملناطق الريفية يف جبال محرين
ووادي هنر دياىل ،أما يف أماكن أخرى ،فقد قام اجليش العراقي والقوات اخلاصة باهلجوم املضاد.
وادي هنر الفرات الغريب :يف حديثة وبروانة ،كانت هناك الفرقة السابعة من اجليش العراقي هتاجم على
مدى سنة كاملة ،وتشن العمليات الربية مبساعدة القوات اخلاصة احملمولة جواً لدحر تنظيم داعش يف
املناطق احمللية.
صحراء اجلالم ومحرين :لعبت الفرقة املدرعة اخلامسة من اجليش العراقي اليت تعمل بشكل وثيق مع
القوات اجلوية وطائرات اهلليكوبرت العراقية ،دوراً حامساً يف تطهري املناطق الواقعة بني وادي هنر دياىل وبيجي
من وجود تنظيم داعش.
تكريت :قام كل من اجليش العراقي والشرطة االحتادية وقوات مكافحة االرهاب والقوى العشائرية السنية
باملشاركة بشكل كبري يف حترير تكريت من البداية اىل النهاية ،عندما قادت وحدات احلشد الشعيب جهود
تطهري األحياء الفقرية يف املدن يوم  26ايار عام  ،2015قام اجليش العراقي والشرطة االحتادية ،وفوج
الطوارئ ،وقوات مكافحة االرهاب ،وفرقة العباس القتالية بتطهري املدينة بدعم من قوات التحالف خالل
مخسة أيام فقط ،وهو ما مسح لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن يتجول يف وسط املدينة يف الثاين من نيسان.
27. Al-Jazeera, Pro-government forces complete recapture of strategic town which had been held
by ISIL for months, commanders say, 31 Dec 2014, available at http://www.aljazeera.com/news/
middleeast/2014/12/iraqi-forces-retake-dhuluiyah-from-isil-201412310022423590.html
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بيجي :لعبت قوات األمن العراقية التقليدية أيضاً دوراً حامساً يف صراع متأرجح للسيطرة على مدينة
بيجي ومصفاهتا ،وقد عملت الشرطة االحتادية ،وقوات مكافحة االرهاب وفوج الطوارئ ،واجليش العراقي
وفرقة العباس القتالية جنباً إىل جنب مع عناصر وحدات احلشد الشعيب هناك منذ البداية ،كما لعبت
طائرات اهلليكوبرت للجيش العراقي ومدفعيته ودباباته كل األدوار احلامسة لالنتصار يف املعركة ،وعندما مت
نقل اجلزء األكرب من قوات احلشد الشعيب إىل الفلوجة يف أواخر شهر اب  ،2015تغري ميزان القوى
يف بيجي ،اذ تألفت القوات احمللية من حوايل ألفي متطوع من فرقة العباس القتالية ،وألف جندي من
اجليش العراقي ،و 500جندي من قوات مكافحة االرهاب ،و 500جندي من الشرطة االحتادية ،و500
من وحدات احلشد الشعيب ،وبعد مخسة أشهر من القتال يف بيجي ،مت حترير املدينة أخرياً يف مثانية أيام
فقط عندما تكفل اللواء السابع واخلمسني يف اجليش العراقي ،ببيجي من احتياطي بغداد يف أوائل تشرين
االول .2015
الرمادي :خالفاً ملا حدث يف تكريت وبيجي ،قادت قوات األمن العراقية التقليدية املعركة يف
الرمادي منذ البداية ،وعلى الرغم من بطء التقدم الشديد ،إال أن عملية الرمادي شهدت فيها قيادة
اجليش العراقي حرباً على مخس جبهات ،مبشاركة أكثر من  13,000جندي يف اجليش العراقي و3000
من قوات مكافحة االرهاب ،فضالً عن  6500جندي من الشرطة االحتادية مع تقدمي العشائر السنية
للدعم .وقد أظهرت قدرات التحالف اجلديد املقدمة مثل مد اجلسور يف املعركة ،واسلحة تطهري حقول
األلغام ،أن قوات اجليش العراقي قد قطعت شوطاً طويالً يف العام املاضي.
منذ خريف عام  2015تظهر قوات األمن العراقية صالبة جديدة ،فهي تقاوم هجمات مضادة
لتنظيم داعش ،وتعززت بسرعة أكرب بعد االستيالء على اهلدف ،واحلفر باملعدات اهلندسية اجلديدة.
ويبدو أهنا قد فقدت بعضاً من خوفها من األلغام والشراك بسبب التدريب واملعدات األفضل ،واستعادهتا
بعض الثقة يف ضباطها ،كما أهنا تعتمد بشكل متزايد على الدعم اجلوي للتحالف ،وهو اجتاه ال ميكن
أن يستمر على املدى البعيد.
ويهدف املسح أعاله للمعارك األخرية اىل توضيح أن تصورات القدرات القتالية للجيش العراقي
وغريها من وحدات قوات األمن العراقية التقليدية تعد قدمية .ففي خريف عام  ،2014قامت وحدات
احلشد الشعيب بالكثري من اجلهود يف احلرب ،وال تزال تلعب دوراً حيوياً اليوم .أما اليوم وعندما حيني
الوقت خلوض معارك حامسة كربى مع تنظيم داعش ،فإن قوات كبرية من اجليش العراقي والشرطة االحتادية
والقوات اجلوية وطائرات اهلليكوبرت ،ستلعب دوراً رئيساً ،ال جتلب هذه القوى فقط املعدات الثقيلة والقدرة
اهلندسية ،بل إهنا تنشط ايضاً يف جمال االستخبارات والتخطيط والغارات اجلوية والقدرات العسكرية

Al-Bayan Center for Planning and Studies

27

مركز البيان للدراسات والتخطيط

للعمليات ،وقد حتولت أشهر من اجلمود واالستنزاف يف تكريت وبيجي والرمادي خالل أيام اىل عمليات
عسكرية مركزة بسبب حتالف قوات األمن العراقية.
هناك حاجة كبرية لعمل املزيد من االصالحات يف اجليش العراقي والشرطة االحتادية وقوات
مكافحة االرهاب ،وغريها من تشكيالت قوات األمن العراقية التقليدية ،وتأخذ هذه القوات زمام املبادرة
بشكل متزايد ،فقد أخرب أحد خمططي التحالف املؤلف“ :إن أكرب سوء فهم يف العراق هو ان البيشمركة
واحلشد الشعيب يقاتلون بشكل أفضل من اجليش العراقي ،يضم اجليش العراقي أفضل املقاتلني ،ملا يتمتع
به من مقاتلني قادرين وقادة مهنيني وخلوقني”  ،28وأضاف ضابط ركن عراقي للمؤلف ،أثناء املراحل
املتأخرة من محلة الرمادي “أن هيئة األركان العامة العراقية تعتقد انه ميكنهم أن يفعلوا يف املوصل ما فعلوه
يف الرمادي ،ما دام لديهم تدريب قوات التحالف والدعم اجلوي” .29
احلشد الشعيب واألمن
منذ حزيران  2014ينظر العراقيون بفخر اىل ظاهرة احلشد الشعيب ،وقد قدم احلشد الشعيب
للعراقيني رمزاً وطنياً يعوضهم عن فشل األجهزة احلكومية ،اذ كانت القيادة الدينية والسياسية قد دعت
الشعب للتعبئة ،وكانت نتيجة االستجابة قوية ،وبدالً من الشعور بالضعف ،شعر العراقيون بالقوة مرة
أخرى ،ووصلت نسبة التجنيد يف تلك الوحدات اىل حوايل  120,000الف متطوع على الفور بعد سقوط
املوصل  ،30من بني كل هؤالء كان لنسبة صغرية منهم خربة مباشرة يف القتال ،وهي متأتية من ما تقوم
هبا الفصائل الشيعية العراقية يف سوريا  ،31كان هؤالء القادة الصغار هم الوحيدون يف العراق الذين لديهم
خربة قتالية يف هذا النوع من احلروب ضد تنظيم داعش ،فقد شعرت العائالت العراقية بأمان أكثر لقيام
ابنائهم بالقتال ضمن وحدات متتلك من احلافز الكثري ،حتت قيادة ضباط لن يتخلوا عن أبنائهم أو
32
يبيعوهم إىل العدو.
 .28مقابلة للمؤلف مع ضابط في قيادة العمليات المشتركة .تشرين الثاني.2015 ،
 .29مقابلة للمؤلف مع ضابط عراقي .تشرين االول.2015 ،
30. Michael Knights, The Long Haul (Washington Institute for Near East Policy, Washington DC,
2015), pp. 7-11.
 .31كانت وحدات الحشد الشعبي األكثر فعالية في أواخر عام  2014هي تلك التي كانت تقاتل في سوريا ،وهي المجموعات
المرتبطة بكتائب حزب اهلل مثل سرايا الدفاع الشعبي وسرايا انصار العقيدة وكتائب االمام علي وسرايا الطليعة الخراسانية
وفرقة العباس القتالية  -الدفاع عن المقدسات في العراق.
 .32هذا الشعور ،الموجود على نطاق واسع بين الشيعة في العراق ،يتلخص في شخص قابلته“ :يعرف العراقيون أنه ليست
هناك فرصة من أن وحدات الحشد الشعبي ستبيع أبناءها الى تنظيم داعش” .وأشار آخر “إضافة الى حوادث مثل سبايكر
والصقالوية ،فإن الجنود لم يعودوا يثقون بقيادتهم ،وهم يشعرون دائما أنهم قد تركوا ليقتلوا ،بيما يفر قادتهم من ساحة المعركة”.
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لقد متكنت وحدات احلشد الشعيب ،بقيادة سياسيني اقوياء من ذوي خلفيات عسكرية (مثل
هادي العامري وأبو مهدي املهندس) من احلصول على دعم كل من اجليش العراقي والشرطة االحتادية
والقوة اجلوية لعملياهتم ،كما لعبت وحدات احلشد الشعيب حتت ظل رئيس الوزراء دوراً رئيساً يف محاية
سامراء وبغداد وكربالء ،وختفيف احلصار عن أمريل ،وحترير جرف الصخر ،ومحاية طرق الزيارة ،وطرد
تنظيم داعش من مساحات واسعة يف دياىل ،من املثري لالهتمام أن شكالً خمتلفاً من التعبئة الشعبية ،من
خالل العشائر ،قد لعب دوراً حامساً يف الدفاع الناجح عن الرمادي ضد حماولة استيالء تنظيم داعش
عليها يف كانون االول  .2013يف هذه احلالة ،كانت العشائر العربية السنية يف الرمادي هي اليت محلت
السالح بني عشية وضحاها لصد الغزاة  ،33وهذا يظهر حتشد كل من الشيعة والسنة إلنقاذ العراق.
دفعت هذه التجارب الوطنية القوية العراقيني إىل التساؤل عما إذا كان شكالً من أشكال التعبئة
الشعبية جيب أن يكون جزءاً دائماً من منظومة الدفاع العراقية ،وعلى الرغم من أنه كان هناك عدد قليل
من دعاة العودة إىل التجنيد ،كان هناك اهتمام بالكيفية اليت ميكن من خالهلا عمل قوات التعبئة أو
االحتياطي الشعيب داخل اهليكل املؤسسي للدفاع العراقي ،ويعد التسريح الكامل أو اجلزئي لوحدات
احلشد الشعيب حالياً مسألة ذات صلة ،هناك الكثري من النقاش بشأن كيفية قيام العراق بتنظيم قوات
حملية حلماية املناطق احملررة من تنظيم داعش ،وجيب أن تكون هذه القوات من السكان احملليني وأن تكون
مرتبطة مبجالس احملافظات واألقضية ،ولكنها جيب أن تدعم هبيكل وقيادة وطنية ودعم إداري من احلكومة
املركزية ،فقد اقرتحت الواليات املتحدة فكرة احلرس الوطين يف البداية كوسيلة حلل مجيع هذه القضايا،
كيف ينبغي إذاً إعادة شكل النظام الدفاعي العراقي من جتربة التعبئة الشعبية ،واحلاجة إىل منع عودة
الصراع بعد طرد تنظيم داعش من املدن العراقية؟
التعبئة الشعبية الدائمة؟
لدى منوذج احلشد الشعيب على ما يبدو بعض املالمح اجلذابة ،وال سيما قدرته على االتصال
بسرعة لطلب االحتياط واملعنويات العالية لوحداهتا ،كما أن الكثري من العراقيني ،وال سيما الشباب،
يريدون أن جيربوا شيئا جديداً ،ويرفضون املؤسسات القدمية ،لقد عرضت وحدات احلشد الشعيب جتربة
عسكرية راقت للعديد من الشباب ،وعلى الرغم من أن األجور واالستحقاقات (املعاشات التقاعدية،
وبدالت اإلعاقة) ليست جيدة مثل الوظيفة احلكومية الدائمية ،لكن اخلدمة مرنة ،وميكن للمجندين
االلتحاق والعودة مىت ما يشاؤون ،هذا فضالً عن أنه ليس هناك انضباط ٍ
عال ،وهو ما يناسب العديد من
الشباب .ويستند أسلوب قيادة قادة وحدات احلشد الشعيب ،كما نوقش سابقاً ،على أساس اخلصائص
33. Michael Knights, ISIL’s Stand in the Ramadi-Falluja Corridor, CTC Sentinel, May 29, 2014,
available at https://www.ctc.usma.edu/posts/the-isils-stand-in-the-ramadi-falluja-corridor
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الشخصية ومستوى اخلربة يف املعركة ،وهو ما جيذب الشباب الذين يبحثون عن قدوات وليس بالضرورة
عن قادة جيب أن يطاعوا سواء احببتهم أم ال ،اذ يتم يف العديد من وحدات احلشد الشعيب الرتكيز على
التشيع ومحاية األضرحة الشيعية ،وهو ميزة جذابة أخرى.
أما نقاط الضعف العسكرية لوحدات احلشد الشعيب فهي الوجه اآلخر من كل هذه القوة ،ففي
محلة طويلة مثل احلرب ضد تنظيم داعش ،فإن عضويته تشبه “ما يأيت بسرعة ويذهب بسرعة” ،ترك
هيكل وحدات احلشد الشعيب ،جيعل من الصعب االبقاء على قوة عددية يف معارك طويلة ،كما أن
الفتوى الدينية الصادرة عن آية اهلل العظمى علي السيستاين قد تنتهي أو يتم مراجعتها ،غري أن املؤسسات
القدمية مثل وزارة الدفاع قد تكون مملة للشبان ولكنها تدفع أجوراً ثابتة وفوائداً كاملة مدى احلياة،
كما يوفر نظام الوزارة أيضاً قناة لالستثمار يف املعدات والتدريب والرعاية الطبية  -بينما اخنفضت هذه
اخلدمات يف قوات األمن العراقية يف السنوات األخرية ،إال أهنا أفضل من ال شيء.
مع نقاط الضعف هذه ،بدأت قيادة وحدات احلشد الشعيب يف احلصول على ميزانية حكومية أكرب
لدفع الرواتب واملخصصات ومعاشات األرامل ،وشراء املعدات واللوازم ،وميكن أن يؤدي هذا االجتاه إىل
توسيع قيادة رئيس الوزراء املؤقتة لوحدات احلشد الشعيب يف وزارة من النوع الدائم ،وأقرب إىل الباسيج
اإليراين أو احلرس الثوري االيراين ،مع برنامج مشرتيات ومرافق دائمة ومستشفيات ومقار ومعدات.
وهناك أسباب وراء ان مصاحل العراق قد ال ختدم على أفضل وجه من خالل إنشاء مؤسسة دائمة
للحشد الشعيب ،لدى وحدات احلشد الشعيب على أرض املعركة ،عيوب مل تكن واضحة على الفور يف
أزمة عام  ،2014كان الدفاع عن املناطق الشيعية واملناطق املختلطة عملية أبسط من إعادة ما أخذه
تنظيم داعش من املدن ذات األغلبية السنية الكاملة اليت تعج حبقول األلغام والقناصة والعربات املصفحة
واهلجمات بالسيارات املفخخة ،ومل يعط النجاح يف الدفاع لوحدات احلشد الشعيب القدرة على اختاذ
اجراءات دفاعية ضد تنظيم داعش يف مدن مثل تكريت وبيجي والرمادي أو الفلوجة ،ومثلما ذكرنا يف
وقت سابق ،الميكن إال لقوات مدججة بالسالح ومدعومة دولياً للدولة العراقية أن تطرد تنظيم داعش
من املوصل ،هذا فضالً عن أن قوات املشاة اخلفيفة لوحدات احلشد الشعيب ليست مناسبة متاماً للمرحلة
الالحقة من احلرب ضد تنظيم داعش ،ومطاردة اإلرهابيني يف الصحاري ،وإغالق احلدود العراقية والرصد
طويل األمد هلذه املناطق ،سوف تتطلب هذه املهام التزاماً طويل األمد ،وهو جهد لوجسيت كبري وحيتاج
اىل معدات وتدريب كبري مع دعم من اجملتمع الدويل.
وقد خاضت وحدات احلشد الشعيب معارك كبرية ،لكن عدم االنضباط لديها أدى اىل خسائر
كبرية مل يكن هلا داع يف ساحات القتال مثل تكريت ،بيجي ،والصقالوية ،والكرمة ،عانت وحدات
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احلشد الشعيب من خسائر فادحة للغاية من دون أن تنجح يف حتقيق أهدافها  ،34فإن احلماس واالندفاع
ليس بديالً عن التدريب احلقيقي .وقد أدى االنضباط الفضفاض يف البعض القليل من وحدات احلشد
الشعيب ،اىل أعمال ختريب وهنب يف تكريت ،وإساءة استخدام للمدنيني يف ميادين القتال األخرى  35كما
ترتبط الزيادة يف امليليشيات والنشاط اإلجرامي يف بغداد وجنوب العراق جزئياً حبشد اجلماعات املسلحة
غري احلكومية اليت تدعي أهنا من وحدات احلشد الشعيب ،ولكنها يف الواقع جمرد حفنة من اجملرمني .وكان
ذلك أحد األسباب لقيام قيادة عمليات بغداد بسحب تلك الوحدات من ساحات القتال الرئيسة من
أجل عدم فسح اجملال أمام امليليشيات لكسب املزيد من السلطة يف العاصمة .إن تظاهر امليليشيات بأهنا
من وحدات احلشد الشعيب يعيق جهود احلرب.
هذه الفكرة ليست جيدة لبناء املؤسسة األمنية لدولة جديدة ،يف الوقت الذي جتاهد فيه احلكومة
العراقية لتمويل املؤسسات احلالية وتشغيلها مثل وزارة الدفاع ،ووزارة الداخلية ووقوات مكافحة االرهاب.
إن تطوير احلشد الشعيب على طراز الباسيج االيراين واحلرس الثوري اإليراين يقدم بعض املؤشرات التحذيرية.
كمؤسسات عسكرية ،ال الباسيج وال احلرس الثوري اإليراين فعاالن جداً يف ساحة املعركة احلديثة  ،36بل
وأسوأ من ذلك ،ألهنما أيضاً خصوم سياسيني أقوياء للحكومة املنتخبة من قبل الشعب ،37أهنم يقضون
وقتاً طويالً يف تعليم أعضائهم ليس املهارات العسكرية ولكن التلقني اإليديولوجي ،38كما أهنم ميثلون
 .34قام المؤلف باعداد برنامج اسئلة مركز في العراق في ايلول وتشرين االول  2015لمسح عدد من ضحايا وحدات الحشد
الشعبي في المعارك الرئيسة .واقترح مجموعة من المشاركين العسكريين والسياسيين أن خسائر وحدات الحشد الشعبي وصلت
الى أكثر من  ، 2000معظمهم قتلوا في ثالثة أسابيع في القتال قرب تكريت .كما قتل ما يقرب من  2500في معارك بيجي
من نيسان إلى آب  .2015كما قتل أكثر من  350في أسبوع واحد في الكرمة والصقالوية في ايلول  .2015وال تزال عمليات
الجيش العراقي والشرطة االتحادية أبطأ ،وتعتمد على المزيد من الدعم الجوي الدولي ،ولكنها أيضاً ليس لديها خسائر بحجم
خسائر وحدات الحشد الشعبي ،وتساهم في تحقيق النصر.
 .35للحصول على تقرير مفصل لكيفية العمل على مستوى وحدة انظرAbsolute Impunity: Militia Rule in Iraq“ :
Amnesty International,” Amnesty International, October 2014. Available at http://www.amnesty.
org.uk/sites/default/files/absolute_impunity_iraq_report.pdf
 .36يقيم أنتوني كوردسمان الضعف في الحرس الثوري والباسيج من حيث نماذج التدريب وخوض الحرب في البالد
The Lessons Of Modern War Volume II: The Iran-Iraq War, Westview Press/Mansell Publishing
 Limited, 1990من أجل معرفة افضل بضعف الحرس الثوري االيراني والقوة الجوية ،انظر:
David Crist, The Twilight War: The Secret History of America’s Thirty-Year Conflict with Iran
(Penguin, 2012).
37. Saeid Golkar, Captive Society: The Basij Militia and Social Control in Iran (Columbia
University Press, 2015). Also see Wilfried Buchta, Who Rules Iran? The Structure of Power in
the Islamic Republic (Washington Institute for Near East Policy, 2000), available at http://www.
washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/WhoRulesIran.pdf
38. Saeid Golkar, The Ideological-Political Training of Iran’s Basij, Brandeis Middle East Brief
44, September 2010, available at http://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB44.pdf
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كتلة انتخابية قد يصوت هلا اعضاؤها ليغريوا جمرى االنتخابات احمللية .إن الدولة األمنية املوازية إليران يف
كثري من األحيان هلا أولويات خمتلفة عن احلكومة املنتخبة ،وهذا مماثل لعناصر وحدات احلشد الشعيب
العراقية اليت ترسل جزءاً من أفرادها اىل سوريا يف الوقت الذي يعد العراق نفسه يف حاجة ماسة هلم .حىت
وحدات احلشد الشعيب السنية مثل احتاد عشائر اجلغايفة يف االنبار لديهم أولويات خمتلفة عن الدولة ،إذ
حتدد أراضيهم القبلية أقصى حدود التقدم لديهم ،على حد تعبري اخلبري يف امليليشيات ،اوسنت لونج،
فإن اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة هي “الكأس املسمومة للدول الضعيفة”.39
كل هذه العوامل تشري إىل ضرورة إصالح املؤسسات األمنية احلالية ،بدالً من جعل وحدات احلشد
الشعيب املؤقتة دائمية .العراق ال حيتاج اىل مزيد من املؤسسات املوازية ،وإمنا حيتاج إىل اختاذ ما هو أفضل من
جتربة وحدات احلشد الشعيب واحلفاظ على احتكار احلكومة للقوة ،هناك منوذج واحد أثبت جناحاً كبرياً وهو
فرقة العباس القتالية  40اليت تعد تنظيماً مجاعياً يضم كافة الطوائف وتشرف عليه املرجعية الدينية واألحزاب
السياسية واجملتمعات احمللية .الفرق األساسي بني هذه الوحدة املؤلفة من  7000متطوع وبني الوحدات االخرى
هو أن فرقة العباس القتالية تعمل بالكامل حتت سلطة وزارة الدفاع ،وتتلقى األسلحة األوامر من احلكومة ،وال
تسعى إىل االستحواذ على السلطة ،كما اهنا ملتزمة حبل نفسها بناء على طلب من احلكومة .وعلى الرغم
من أن وحدات احلشد الشعيب تدعي أهنا حتت سلطة احلكومة ،إال أهنا يف الواقع مستقلة إىل حد كبري ،اال
مناذج مثل فرقة العباس القتالية اليت ختضع للسيطرة احلكومية بشكل كامل ،هذا التمييز مهم جداً ألنه يف
مرحلة ما يف العامني املقبلني قد يكون هناك هناية رمسية للفتوى الدينية اليت أنشأة املسؤولية اجلماعية عن التعبئة
الشعبية املسلحة ،يف غضون ذلك ستكون اجلماعات اليت مت مجعها يف إطار فرقة العباس القتالية يف وضع جيد
للمشاركة يف العمليات املدعومة دولياً ،يف حني أن وحدات احلشد الشعيب سيتم سحبها عادة من مثل هذه
العمليات ،ومن املناسب ايضاً دمج عناصر فرقة العباس يف قوات األمن العراقية إذا كانوا يريدون االنضمام
ومؤهلني لذلك ،يف املقابل من غري الواضح ما إذا كانت عناصر وحدات احلشد الشعيب األخرى ستقاوم
التسريح ،مما ميكن أن يسبب مزيداً من االنقسام داخل اجملتمع العراقي.
قضية احلرس الوطين
على الرغم من أن شكل احلرس الوطين ولغته وفكرته هي أمريكية إىل حد ما على غرار نظام احلرس
الوطين األمريكي ،إال أن هناك حاجة عراقية أساسية يف قلب هذا املفهوم ،رمبا ميكن لقوات األمن العراقية
حترير املوصل وغريها من املناطق اليت يسيطر عليها تنظيم داعش ،لكنها ال تستطيع السيطرة على هذه
املناطق خالل األشهر والسنوات والعقود القادمة .من الناحية النظرية ،ميكن للحكومة العراقية أن تلزم
 .39مقابلة للمؤلف مع اوستن لونغ .واشنطن دي سي .حزيران .2015
 .40موقع خاص رسمي لفرقة العباس القتاليةhttp://www.alabbas.iq .
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نفسها بوضع جيش عراقي وشرطة احتادية ووحدات قوات األمن العراقية األخرى  -اليت يطغى عليها جنود
من جنوب العراق  -يف مشال العراق وغربه ،وهكذا فإن هذا العمل سيكون جمرد إعادة تاريخ حديث.
يواجه أبناء وأحفاد اجلنوب سلسلة ال هناية هلا من حركات التمرد اليت أطلقها أبناء وأحفاد الشمال
والغرب .وعلى هذا يكون الفائز الوحيد هو تنظيم داعش واحلركات اليت ستأيت بعد تنظيم داعش.
إن املفهوم الذي تقوم عليه فكرة احلرس الوطين هو ما أمساه نائب مساعد وزيرة اخلارجية
االمريكي بريت ماكجورك ،وهو أمريكي مع دم عراقي“ ،تفعيل الفيدرالية” ،ووصفها بأهنا هنج
سياسي عسكري “قد يبدأ يف معاجلة جذور أسباب األزمة احلالية” و”االسرتاتيجية طويلة األمد
للحيلولة دون ظهور تنظيم داعش مرة أخرى ،”41فوفقاً ملاكجورك فإن “تفعيل الفيدرالية”
يعين متكني السكان احملليني من تأمني مناطقهم باملوارد الكاملة للدولة من حيث الفوائد واملرتبات
واملعدات ،هلذا فإن احلرس الوطين يف ظل هذا املفهوم ،سريكز على تأمني احلدود الدولية وتوفري الدعم
عند الضرورة ملكافحة الشبكات اإلرهابية .42
ويستمر ماكجورك حمدداً:
املبادئ اخلمسة األساسية هلذا النهج ميكن تلخيصها على النحو التايل:
-1

جيب أن يكون املواطنون احملليون يف الصدارة يف تأمني املناطق احمللية.

 -2جيب أن حيصل املواطنون احملليون الذين يتولون مهمة الدفاع عن جمتمعاهتم املزايا واملوارد اليت تقدمها.
 -3اجليش العراقي نادراً ما سينتشر داخل املدن ،ولكنه سيبقى مراقباً ومتأهباً للموقف وللقيام مبهامه
الفيدرالية (مثل محاية احلدود).
 -4جيب أن يكون هناك تعاون وثيق بني املؤسسات االمنية احمللية واإلقليمية (حكومة إقليم كردستان)
للحد التدرجيي من نفوذ تنظيم داعش.
41. McGurk, Brett. “Statement for the Record: Deputy Assistant Secretary Brett McGurk Senate Foreign Relations Committee Hearing: Iraq at a Crossroads: Options for U.S. Policy.” July
24, 2014: pg. 10-11. http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/McGurk%20Testimony%20
072414-Final%20Version%20REVISED.pdf
 .42المرجع نفسه .ص.11
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 -5جيب على احلكومة االحتادية أن تعمل بدأب على جمموعة من اإلصالحات اليت ميكن أن تعاجل املظامل
43
املشروعة وتنفي أي ذريعة ألنشطة تنظيم داعش.
تشمل نقاط املعارضة لقانون احلرس الوطين ما اذا كانت قوات احلرس الوطين جيب أن تنتشر
خارج حمافظتها ،وما ينبغي أن يكون ميزان القوى بني احلكومة االحتادية واحلكومات احمللية يف التجنيد
وقيادة قوات احلرس الوطين ،ومن احملتمل أنه لن يتم مترير القانون املقرتح يف عام  ،2014ولكن الفكرة
األساسية هي ريادة السكان احملليني يف توفري األمن احمللي ،وهي فكرة جيدة إذا أردنا هزمية تنظيم داعش،
ومنع ظهور حركات شبيهة هبا جمدداً .إن كل ما نفعله من نواح كثرية ،هو احرتام بعض من روح التعديل
يف  2013على قانون احملافظات غري املنتظمة يف إقليم (القانون  21لسنة  )2008الذي سعى إىل إعطاء
احملافظات املزيد من األدوار يف السياسة األمنية.
هناك عالمات تشجيع أيضاً على أن مفاهيم روح احلرس الوطين وتفعيل الفدرالية جيري اتباعها.
لقد مت تفعيل قوات األمن العشائرية ووحدات احلشد الشعيب يف الفلوجة وحديثة والرمادي وتكريت وخممور
والتاجي وبغداد ،ويتم جتنيد هذه القوات عن طريق جلنة مكونة من احملافظ وشيوخ العشائر ،وأحياناً
قائد اجليش العراقي احمللي ومسؤول كبري يف االستخبارات ومسؤول عن تدقيق املرشحني من خالل قواعد
بيانات املخابرات الوطنية .وتأيت رواتب اجلنود من جمموعة متنوعة من املصادر :حيث تدفع بعضها من
ميزانية احلشد الشعيب ،وبعضها من وزارة الدفاع ،والبعض اآلخر من مؤسسات األوقاف .وميكننا أن نتوقع
عدداً متزايداً من قوات األمن العشائرية ووحدات احلشد الشعيب ،واالستمرار يف تلقي الدعم ،حىت يتم
القضاء على تنظيم داعش وهتديده اإلرهايب .وكما هو احلال مع وحدات احلشد الشعيب ،ميكن دمج
بعض قوات األمن العشائرية وأفراد احلشد الشعيب يف قوات األمن العراقية الدائمية ،وخاصة يف جهاز
الشرطة العراقية .هناك الكثري من الدروس اليت ميكن استخالصها من جتربة القوات العشائرية ووحدات
احلشد الشعيب ،فضالً عن فرقة العباس القتالية من أجل احداث ترتيب دائم لقوات األمن احمللية.
كيفية تنظيم الدعم لألمن
إن قضية وحدات احلشد الشعيب وتشريع قانون احلرس الوطين هي يف ضم الناس إىل النظام األمين،
هذا هو التحدي الرئيس بالنسبة للعراق ،عندما متاشى الناس مع قوات األمن (الصحوات) خالل االعوام
 ،2008 - 2005ويف الرمادي يف أواخر عام  ،2013وأثناء التعبئة الشعبية يف  2015 - 2014ازداد موقف
الدولة بشكل كبري ،وكلما نفر الناس من قوات األمن العراقية وانفصلوا عن الشعب وخصوصاً يف املوصل
قبل سقوط املدينة ،وجدت الدولة العراقية نفسها يف موقف ضعيف.
 .43المرجع نفسه .ص.11-12
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الشكل رقم  : 2غرينربغ كوينالن روزنر ،استطالع للرأي يف آب /أيلول  2015أجرته املؤسسة الوطنية
الدميقراطية ،ويبدو أن هامش االختالف بني اجليش ووحدات احلشد الشعيب ليس كبرياً كما هو متوقع
بني املستطلعني الشيعة ،أما يف اجملتمعات السنية فقد تبني وجود مستوى مستمر من الثقة يف اجليش
العراقي كقوة حمايدة وتشكيك قوي بوحدات احلشد الشعيب.
من احملتمل أن العراق ال حيتاج إىل مؤسسة جديدة للحشد الشعيب ،وأنه ال حيتاج إىل حرس وطين
جديد ،بدالً من ذلك حيتاج العراق اىل احلفاظ على تعزيز املؤسسات اليت لديه أصال ،وتعد وزارة الدفاع
املؤسسة املناسبة إلدارة القوات املسلحة يف البالد ،ووزارة الداخلية املؤسسة املناسبة إلدارة قوات الشرطة يف
البالد ،وجيب أن تكون هلذه الوزارات قوات احتياط للتعبئة أثناء األزمات واحلروب ،كما تفعل كل دولة
متقدمة أخرى يف العامل .وميكن يف أزمة مستقبلية ،أن تقوم املؤسسة الدينية بإعارة قوة هذه املؤسسات
ألهنا تستدعي االحتياط بطريقة ما بشكل جيد ،ستستعيد قوات األمن العراقية الدائمة قوهتا بسرعة إذا
ما مت الدمج معها لوحدات كافية من احلشد الشعيب ،ومنها فرقة العباس القتالية ،وقوات األمن احمللية
وبعض املقاتلني من احلشد الشعيب .ومن أجل جهد أكثر تصميماً من قبل احلكومة االحتادية واحلكومات
احمللية لصياغة عالقات قيادة مشرتكة انطالقاً من قانون احملافظات غري املنتظمة بإقليم ،أن تليب الكثري من
متطلبات مشروع قانون احلرس الوطين ،هكذا تعمل احلكومات الذكية ،فهي ال تتخلى عن مؤسسات
الدولة الكبرية وتبين هياكل جديدة متاما ،إهنا تقوم بإصالحها.
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إعادة بناء قيادة قطاع األمن يف العراق
هنالك يف قلب الضعف األمين يف العراق فشل مجاعي يف القيادة ،إن الزعماء السياسيني يف العراق
مع نظرائهم األمريكيني هم من فشلوا يف وضع اخنفاض تدرجيي للدعم العسكري األمريكي لقوات األمن
العراقية اليت مل تكن مكتملة .لقد مسح الزعماء السياسيون يف العراق وشجعوا ملئ املناصب السياسية
العليا بأشخاص غري مؤهلني ،وقد تسامح القادة السياسيون والعسكريون العراقيون مع الفساد الذي دمر
قوات األمن العراقية ،كما مسحت الوزارات الرئيسة بالتدهور يف األداء والتمويل ،وفشل القادة السياسيون
والعسكريون يف اعتماد هنج صحيح ملكافحة التمرد مبين على املكاسب اليت حتققت يف عامي - 2009
 2010وأهنى دور تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق ،الذي سبق تنظيم داعش.
على اجلانب اآلخر ،ميكن لقيادة قوية وذكية أن تساعد على عكس كل نقاط الضعف العسكرية
يف العراق اآلن ،وميكن للقادة السياسيني والعسكريني العراقيني العمل بشكل جاد للحفاظ على تعاون
شركاء األمن الدويل ،وخاصة الواليات املتحدة ،يف االنتصار يف احلرب ضد تنظيم داعش .كما ميكنهم
االستمرار يف إعادة املنتسبني للجيش مع قيادة نظامية قادرة ،وميكنهم أيضاً دفع اإلصالحات ملكافحة
الفساد احلقيقي ،والتطبيق الصارم للقوانني العسكرية .وميكن لقادة أذكياء عدم الرضوخ للضغوط لبناء
مؤسسات جديدة ،أن يدعموا تطوير املؤسسات احلالية مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية .ويستطيع قادة
من ذوي الرؤية اجليدة خوض ما تبقى من احلرب ضد تنظيم داعش بطريقة من شأهنا أن تدعم املصاحلة
الوطنية ،وذلك باستخدام أدوات مثل الالمركزية يف صنع القرار على املستوى احمللي لألمن والتجنيد.
يقف العراق على مفرتق طرق واخليار بسيط جداً ،وهو وضع األشخاص املناسبني يف املسؤولية
عن األمن ،ومنحهم الصالحيات واملوارد املناسبة ،أو أن الوضع سيشهد املزيد من التدهور واخلطر على
استقرار العراق ووحدته.
إصالح املؤسسات والوزارات األمنية املدنية
مبوجب الدستور العراقي ،تعد قوات األمن العراقية حتت السيطرة املدنية ،ولذلك فإن املسؤولية
تتوقف عند الوكاالت املدنية وقادهتا .جيب ان يُشجع جملس األمن القومي ،وصياغة اسرتاتيجية لألمن
القومي العراقي تكون حمدثة ،وتصور انتقال العراق من وسط الصراع اىل مكافحة التمرد ،وإىل ردع دول
املنطقة  ،44كما جيب على جلنة األمن والدفاع يف الربملان ومثيالهتا يف جمالس احملافظات أن تلعب دوراً
إشرافياً ،كما جيب على ديوان الرقابة املالية وهيئة النزاهة أن يشاركان بشكل دقيق يف رصد ميزانيات
 .44أطلقت استراتيجية األمن القومي العراقي األخيرة في عام  ،2007وتوقفت في .2010
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األمن .واألهم من كل ذلك ،جيب أن يتم اصالح الوزارات األمنية ،قبل أن نتوقع من القوات املسلحة أن
تعمل بكفاءة .وقد حتدث ضابط يف اجليش العراقي للمؤلف ،بعد سقوط املوصل قائالً“ :ليس هذا جمرد
فشل للجيش ،بل هو فشل للحكومة” .45
لقد مت بناء الوزارات األمنية العراقية على عجل ،وعملت يف البداية يف ظل ظروف اختبارية جداً،
ومن مث تركت لتدافع بشكل مستقل عن دعم الواليات املتحدة يف وقت مبكر جداً  ،46وال يزال جهاز
مكافحة اإلرهاب يسري على غري هدى من دون وزارة تشرف على عمله ،وال حىت قانون او بنود ميزانية
تنظم عمله :إذ ينبغي أن يدرج رمسياً يف مالك وزارة الدفاع اليت تشرف أصالً على املوظفني واملوارد فيه
بشكل غري رمسي ،47ال يزال صنع القرار يف الوزارات شديد املركزية ،على مكاتب الوزراء ،وقلما يطلب
من الوزير يف كثري من األحيان أن يوقع على القرارات اليت تكون على مستوى منخفض .وال تزال عمليات
أي وزارة تناظرية أو ورقية بدالً من أن تكون الكرتونية ،مبا يف ذلك قضية الرواتب واملعدات.كما ازدادت
سوءاً النظم والعمليات الرئيسة اليت مت اإلشارة إليها مثل املشاكل أثناء انسحاب الواليات املتحدة يف عام
 .2010وتشمل هذه برجمة التخطيط ووضع امليزانية ،وتنفيذ امليزانية ،ودعم العقود ،فضالً عن الصيانة
والتأكد من االستعداد ،العديد من الوزارات فيها معايري تعليمية وتدريبية منخفضة  ،48حىت بعد اجلوالت
األوىل من اإلصالح تركت احملسوبية السياسية العديد من املعينني سياسياً يف مكاهنم ،وكما هو احلال مع
اجليش ،فإن الزيادة يف إعادة التدريب مطلوبة يف الوزارات األمنية اليت يقودها مدنيون.
تتطلب أنظمة الوزارة للتخطيط والربجمة وإعداد امليزانية والتقييم اهتماما كبرياً ،مبا أن القوات
االمريكية مل تعد متول بشكل مباشر ،ومل تعد تدير أجزاءً من قوات األمن العراقية منذ عام  2009فصاعداً،
بدأ عدد من املشاريع املنجزة الرئيسة بالتقلص ،ومل تتمكن الوزارات العراقية من اختاذ اجراء صحيح بشأن
املشرتيات لسنوات عدة ،أو خططاً لالكتفاء الذايت من حيث اإلنفاق (الصيانة من صلب امليزانيات
املقبلة) الالزم لتطوير قوات عسكرية فعالة .الكثري من هذا احلديث معروف على نطاق واسع  :على
الوزارات العراقية ضمان أن يكون يف كل مشروع شراء أسلحة بنداً ينص على توفري قطع الغيار ،وُكتيبات
باللغة العربية للسماح للعراقيني بتدريب العراقيني اآلخرين على كيفية استخدام تلك املعدات ،كما حيتاج
العراق اىل جملس موارد ومتطلبات الدفاع ،ميكن له أن يطور خطة من  5 - 3سنوات لشراء ما حتتاجه
 .45مقابلة للمؤلف مع ضابط في قوات األمن العراقية .تشرين االول .2015
46. An Unhappy Marriage: Civil-Military Relations in Post-Saddam Iraq Florence Gaub Carnegie
Regional Insight January 13, 2016.
47. David Witty, The Iraqi Counter Terrorism Service, Brookings,2015, available at
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2015/03/iraq-counter-service-witty/
david-witty-paper_final_web.pdf
 .48المرجع نفسه
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قوات األمن العراقية ،ووضع امليزانيات واالكتفاء الذايت .قد يتطلب هذا األمر يف البداية دعماً دولياً واسعاً،
كما قد تكون هناك حاجة إىل اختاذ قرارات صعبة :على سبيل املثال ،حىت يتم هزمية تنظيم داعش ،هل
جيب أن يكون لدى العراق قوات دفاع جوي؟ عالوة عن أن العراق حباجة ماسة لتوحيد أساطيل مركباته،
حيث يوجد أكثر من  160نوع سيارة يف اخلدمة .49
حتويل القيادة العسكرية
حتتاج القيادة العسكرية النظامية لقوات األمن العراقية أيضاً إىل أن تكون ثابتة من األعلى إىل
األسفل ،ففي عام  2013قامت مؤسسة راند باجراء حتليل شامل لـ 29عملية إصالح لقطاع األمن،
ووجدنا أن النوع األكثر كفاءة من اإلصالح قد ركز على املستوى الوزاري والقيادة العليا ،اليت وفرت
تطويراً “تأسيسيا” مكن مجيع األنواع األخرى من أنشطة إصالح القطاع األمين على مستوى وحدة
عسكرية .وهذا سيثبت احلالة يف العراق حيث ترتكز الكثري من املشاكل يف نقاط الضعف على املستويات
العليا ومستويات القيادة الوسطى ،عندما سقطت املوصل كان اجليش العراقي منكسراً بشكل كبري جداً
من األعلى أكثر مما كان عليه من األسفل ،وقد مت إجراء بعض التغيريات يف القيادة العليا منذ سقوط
املوصل ،ويبدو أن هناك بعض التحسن اآلن .ميكن للقوات العراقية أن تستعيد املوصل وتنتصر يف معارك
أخرى إذا ما حصلت على التدريب الالزم ،وعملت يف ظل قيادة قادرة ميكن أن تدير املعارك واملوارد
بشكل صحيح.
اجلزء األول من اصالح اهلرم املقلوب لقوات األمن العراقية  -مع وجود الكثري من
كبار القادة املتنافسني يف األعلى ،وعدد قليل جداً من القادة الصغار الذين يعملون حتت
امرهتم ،هو وجود رئيس قوي ألركان اجليش على رأس القيادة املشرتكة يف العراق ،كما
حيتاج العراق اىل ضابط أعلى يتم اعتباره النائب العسكري املعرتف به لرئيس وزراء العراق،
والقائد اليومي لكل عناصر قوات األمن العراقية ،وجيب أن تتم املوافقة على هذا الضابط
من قبل الربملان  ،50وأن ال يكون تعيينه بالوكالة وبأمر تنفيذي ،وهو ما ميكن أن يقوض
 .49انظر :وزارة الدفاع ،قياس االستقرار واألمن في العراق .تقرير للكونغرس وفقا لقانون التخصيصات التكميلية لوزاة
الدفاع( .القسم  ،9204القانون العام  30 )110-252ايلول ( . 2009صفحات مؤرخة في  29كانون الثاني  .)2010ص.58 .
 .50هناك حجة قوية أن ال يسمح ألي وزراء أو قادة بالوكالة ،ويجب على العراق النظر في إصدار تشريع صريح لحظر تعيين
رئيس اركان الجيش ونوابه وأعضاء المكتب اآلخرين من قيادة فرقة فما فوق لمدة أطول من شهرين ،باالضافة الى منع
األفراد المعينين سابقاً من شغل المنصب نفسه أو أي منصب رفيع آخر في القوات المسلحة لسنة تقويمية واحدة.
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سلطة املنصب ،51جيب أن يكون رئيس أركان اجليش ضابطاً مبؤهالت عسكرية قوية ورؤية مؤسسية
متميزة لتطوير قوات األمن العراقية ،كما ال ينبغي أن يكون تعيينه حبسب احملاصصة العرقية والطائفية اليت
دمرت العراق ،52كما ينبغي اال خيشى من امليليشيات واجلماعات السياسية ،وأن حتميه احلكومة من كل
التهديدات اجلسدية والضغوط السياسية ،كما جيب أن يعطى رئيس أركان اجليش كل الدعم السياسي
الالزم من خالل فرض القانون العسكري لتعزيز االنضباط ومعاقبة عدم الكفاءة العسكرية والفساد على
مجيع املستويات ،كما جيب عليه تشجيع ثقافة اإلبالغ يف الوقت املناسب عن األخبار السيئة .53
جيب أن حيظى رئيس أركان اجليش اجلديد بالدعم السياسي الكامل لتغيري أو نقل أي ضابط يف
قوات األمن العراقية ،مبا يف ذلك كبار مساعديه لإلدارة ،والعمليات ،والتدريب ،واخلدمات اللوجستية.
وال ميكن ألي حماصصة أن تقف يف طريق قدرة قوات األمن العراقية للدفاع عن الشعب العراقي واألرض
العراقية  ،54وجيب أن يكون نائب رئيس األركان للعمليات أفضل قائد عسكري عراقي يف ساحة املعركة،
ويعمل جنباً إىل جنب مع رئيس أركان اجليش ،وخلية التخطيط يف مقر القيادة املشرتكة ،لتحويل قوات
األمن العراقية من قوة ال ميكنها كسب املعارك احلضرية الصعبة من دون مساعدة التحالف ،اىل قوة
ميكنها أن تعمل بشكل مستقل إىل حد كبري ،بشكل يشبه ما حدث يف مصر عندما صهر اجلنرال املصري
أمحد إمساعيل علي النهج املصري مع املذهب السوفيايت يف بناء خطة تشغيلية ناجحة يف مصر عند
اخرتاق خط دفاع قناة السويس عام  ،55 1973حيتاج رئيس أركان اجليش اىل دعم نائبه للعمليات لضمان
عمل القوات الربية بأكرب قدر من الفعالية ،مع طائرات اهلليكوبرت والقوات اجلوية العراقية القوية .أما نائبه
للتدريب فلديه واحد من األدوار األكثر أمهية من أي جندي يف العراق اليوم ،ينبغي أن يكون من أفضل
مدريب الكتائب واأللوية والفرق يف العراق ،أما نائبه للنقل واإلمداد ،فيجب أن يكون ضابطاً استباقياً غري
51. Restoring the Iraqi Army’s Pride and Fighting Spirit Michael Knights and Jabbar Jaafar
Aljazeera July 8, 2015. http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/restoring-theiraqi-armys-pride-and-fighting-spirit
 .52المرجع نفسه
53. Gaub makes many excellent points on the tendency of Iraqi leaders to hide bad news. An
Unhappy Marriage: Civil-Military Relations in Post-Saddam Iraq Florence Gaub Regional
Insight January 13, 2016 available at http://carnegieeurope.eu/2016/01/13/unhappy-marriagecivil-military-relations-in-post-saddam-iraq/im00
ً
استقالال
 .54في الوقت الحاضر ،عندما يكون قائد الفرقة شيعياً ،فإن نائبه سني في كثير من األحيان .إن هذا النوع من التعيين،
عن مالئمة التقنية للقيادة ،يمنع العديد من الوحدات العراقية من تحقيق إمكاناتها.
55. Michael Eisenstadt, Defeat into Victory: lessons for Rebuilding the Iraq Security Forces from Modern Arab
Military Success Stories, The Washington Institute for Near East Policy, January 2015, available at https://
www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/other/Eisenstadt-IraqDefeatVictoryBrief-20150121.pdf
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تقليدي ،وعلى استعداد لتحمل املخاطر والعمل بشأن األنظمة الرمسية ،وأن حيظى بدعم قوي من الوزراء
ورئيس أركان اجليش ،لتسهيل قضية املعدات وأعمال الصيانة.
جيب على رئيس أركان اجليش اجلديد أيضاً إجراء محلة “توحيد جهود” إلصالح ترتيبات
القيادة والسيطرة على املستوى املنكسر للعمليات على مستوى ساحة املعركة .يف معركة الرمادي كان
هناك مخسة ضباط برتبة فريق او لواء يسيطرون على جبهات فيها ما ال يقل عن ألفي جندي يف اخلطوط
األمامية ،لذلك كان القادة على مستوى الفرق وعلى مستوى ألوية يقودون قوات أقرب إىل ألوية ضعيفة
من حيث احلجم الفعلي ،كان هلاتني القوتني مقران رئيسيان ،مها مركز العمليات املشرتكة ،وميأل جزءً من
قيادة عمليات االنبار املنهارة ،وقيادة عمليات بغداد .مرة أخرى نرى اهلرم املقلوب من حيث وجود الكثري
من الضباط برتبة فريق ،مما يؤدي اىل تداخل يف األوامر العسكرية .وغالباً ما تعطى أوامر متضاربة بشأن
حتركات القوات ،مما خيلق ثغرات كبرية .هبذه الطريقة بدأت االهنيارات يف املوصل والرمادي.
جيب أن يكون لدى رئيس أركان اجليش سلسلة قيادة تعمل بشكل صحيح مرة أخرى ،وال تزال قيادات
العمليات تُقاد من قبل ضباط برتبة فريق (مثل قيادة عمليات بغداد ،قيادة عمليات األنبار ،وهلم جرا) ،مفيدة
جداً ،فهي تسيطر على مجيع قوات األمن العراقية يف مناطق عمليات حمددة بوضوح ،وإذا ما كان رئيس أركان
اجليش قوياً يف االشراف على املوقف ،ميكن هلذه اخلطوط أن تبقى نظيفة حىت لو حاول كبار الضباط خوض
نزاعات داخلية للسيطرة على مناطق حمددة .كما ينبغي أن يكون القائد العام ملستودع القيادة العامة للجيش
العراقي يف منطقة التاجي ،ضابطاً برتبة فريق (وليس لواءً كما هو احلال االن) حىت يتسىن للمستودع أن يتفاعل
مع قيادة العمليات األخرى (مبا يف ذلك قيادة عمليات بغداد ،حيث يقع التاجي ضمن صالحياهتا) .كما
جيب أن يسيطر رئيس أركان اجليش على الضباط من هم برتبة فريق .هذا األمر سيوقف السلوك السليب مثل
النزاعات املناطقية  ،56وتوجيه األوامر لبعضها البعض وكسر التماسك بني الفرق اجلديدة  ،57وتوفري وحدات
االحتياط حلاالت الطوارئ  ،58وتكدس للقوات اليت هناك حاجة هلا يف أماكن أخرى  ،59وبينما حتدث هذه
السلوكيات بشكل أقل يف كثري من األحيان ،فإن العمليات العراقية ستصبح أكثر فعالية.

 .56على سبيل المثال ،على طول خط التماس بين قيادة عمليات بغداد وقيادة عمليات االنبار في الكرمة وقناة دجلة ،شمال غرب
بغداد.
 .57تم توجيه األوامر الى األلوية التي ستحارب في الرمادي بينما كانت تمر عبر أراضي قيادة العمليات األخرى.
 .58مثل التزام اللواء الحادي والسبعين من الجيش العراقي بالطوارئ مرتين خالل التدريب.
 .59كما يتضح من الجدول رقم  ،2فإن  ٪ 48.1من القوات القتالية كانت لقيادة عمليات بغداد ،في وقت كانت معارك الرمادي
وبيجي ال تزال مستعرة.
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الشكل رقم  : 3قيادات العمليات يف العراق ،هناك بعض التقارير املختلطة بشأن ما إذا كانت قيادة عمليات بابل قد اندجمت
مع قيادة عمليات الفرات يف كانون االول  ،2014أو ما إذا كانت ال تزال عاملة .كذلك يظهر تداخل بني قيادة عمليات سامراء
وقيادة عمليات صالح الدين.

القادة املقاتلون :الضباط الصغار وضباط الصف
اجلزء األخري من قلب هرم قوات األمن العراقية هو توسيع عدد القادة الصغار القادرين على
مستوى وحدة ،مما يوفر قاعدة قوية تتدفق صعوداً إىل القيادة العسكرية املعرتف هبا بوضوح لرئيس أركان
اجليش .إذا ما مت إصالح األجهزة املدنية والقيادة العسكرية العليا ،فإن ذلك سيكون له تأثري ينعكس
إجياباً على القادة الصغار ،ولكن يلزم اختاذ تدابري حمددة أيضاً إلصالح القيادة الناشئة .ال يزال هناك عدد
كبري جداً من القادة غري املؤهلني على مستوى وحدة ،مت وضعهم قبل سقوط املوصل عندما كان الضابط
وضابط الصف كادراً جديداً ،وعندما مت بيع القيادات العسكرية مقابل االموال .ان تدين نوعية العديد
من صغار الضباط يف اجليش العراقي هو السبب يف كثري من االهنيارات بسبب الغياب والالمباالت وعدم
كفاءة الضباط ،يف املقابل اكتسبت وحدات احلشد الشعيب ثقة الشعب يف عام  2014ألن ضباطها
الصغار كانوا دائماً مع القوات وكانو يتباهون خبربهتم القتالية.
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هناك حجة قوية إلجراء تطهري واسع النطاق للضباط غري املؤهلني يف قوات األمن العراقية وقد
يبدو هذا غري بديهي يف خضم احلرب ،ولكن هناك أسباباً كثرية توجب القيام بذلك .أوال ،أن هناك
مساحات واسعة من قوات األمن العراقية ليست جزءً من املعركة ،وتعد قوات قيادة عمليات بغداد نوعاً
من االحتياط ،حيث يتم اعادة تنظيم الضباط فيها بشكل انتقائي من دون املخاطرة باهنيار الوحدات .أما
القوى األخرى من معركة الرمادي ،فيمكن أيضاً أن يعاد ضباطها .وال تزال حالياً نسبة الضباط الصغار
مرتفعة نسبياً ألن الوحدات غري كاملة القدرة .وإذا ما مت دمج األلوية جلعلها تصل إىل قدرهتا السابقة،
سيكون هناك ضباط زائدون  ،60وإذا ما مت حتويل ضباط وحدات احلشد الشعيب وفرقة العباس القتالية
وقوات العشائر اىل اجليش العراقي والشرطة االحتادية ،فإن هذا أيضاً من شأنه أن يوفر جمموعة من القادة
املقاتلني ذوي اخلربة.
هناك أيضاً سابقة ملثل هذا التطهري ،كانت الشرطة االحتادية (املعروفة باسم الشرطة الوطنية العراقية
حىت  1آب  )2009خمرتقة بشدة من امليليشيات واجملرمني الطائفيني ،ولكن مت إصالحها جزئياً من خالل
جهود إصالح عراقية حثيثة يف عهد وزير الداخلية جواد البوالين ،وقائد عسكري حمنك هو الفريق حسني
العوادي الذي مت متكينه الستبدال القادة الفاسدين أو غري الكفوئني .وقد جرى إزاحة تسعة وثالثني أو مخسة
وثالثني من القادة على مستوى كتيبة فما فوق من فرقتني من الشرطة االحتادية  ،61كما خضعت ايضاً
ملراقبة امريكية واسعة النطاق ،وجرى الحقاً إعادة تدريب هلا من قبل الشرطة اإليطالية يف مجيع وحدات
الشرطة االحتادية .وقد أشار روبرت برييتو إىل ذلك قائالً “كانت مشاركة االيطاليني يف عملية التدريب
هي املفتاح لتحويل الشرطة الوطنية العراقية من قوة مارقة اىل شرطة خمتصة”  ،62تضمن إعادة بناء هذه
الوحدات نقلهم من خط اجلبهة إىل قواعد التدريب البعيدة“ ،واخضاعهم لربنامج تدرييب قوي إىل حد
ما ،من أجل إعطاء تلك الوحدة بداية جديدة حتت قيادة جديدة” .63
ميكن للعراق اليوم إصالح املشكلة يف ضباطه الصغار من خالل محلة تدريب مشاهبة ،فضالً
عن إقالة السيئني من الضباط الصغار ،اذ جيب على القيادة العراقية أن تركز على استقطاب املزيد من
 .60من الواضح أن هذا لن يرضي الضباط الذين قاموا بشراء مناصبهم من خالل الفساد ،ولكننا لسنا قلقين حيالهم.
61. Perito, Robert M. ‘The Iraq Federal Police’ USIP, October 18, 2011: pg. 9.
http://www.usip.org/publications/the-iraq-federal-police.
تم إزاحة اثنين من القادة في فرقتي الشرطة الوطنية العراقية ،وسبعة من اصل تسعة قادة ألوية ،وخمسة وعشرين من اصل سبعة
وعشرين قائد كتيبة ،و 800من المراتب والموظفين العاديين في الشرطة الوطنية العراقية.
 .62المرجع نفسه .ص.9.
 .63مقابلة للدكتور كيم كاغان مع الجنرال مايكل د .جونز .معهد دراسات الحرب .ص.6 .
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Maj%20Gen%20Jones%20Transcript%20
PDF.pdf
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خرجيي اجلامعات إىل األكادمييات العسكرية ،كما فعلت مصر بعد كارثة عام  ،1967وكما فعل العراق
يف منتصف الثمانينات عندما كانت احلرب بني إيران والعراق تسري على حنو سيء 64كما جيب على
العراق حتديد أولويات املرشحني جيداً من حيث املهارات اللغوية ،وجيب تطوير معهد اللغة يف وزارة
الدفاع بشكل سريع إلزالة حاجز اللغة الذي يقلل من قيمة التدريب الدويل وفعالية املعدات.كما يتوجب
على اجليل اجلديد من الضباط العراقيني التعامل مع ضباط الصف بطريقة خمتلفة عن األجيال السابقة
من الضباط :جيب أن تقل الفجوة بني الضابط وضابط الصف من أجل أن يتمكن األخري من أن يؤدي
واجبات مثل توجيه الضباط الطيارين حنو األهداف ،أو طلب نريان املدفعية.
إن دعم ضباط الصف العراقيني هو أفضل وسيلة للحفاظ على حياة الضباط ،إذ قتل العديد من
أملع الضباط الشباب يف العراق ألهنم كانو يقودون اهلجمات بطريقة ضباط الصف يف اجليوش األخرى.
وقبل كل شيء ،جيب استئصال آفة الفساد من عملية اختيار الضباط القدامى ،والضباط الشباب،
وضباط الصف ،من الضروري ايضاً وجود لوائح اختيار مفتوحة التصويت وجهود متأنية ملكافحة الفساد
يف مراكز التجنيد واألكادمييات ،إذا ما أُريد لقوات األمن العراقية أن ترتقي إىل مستوى إمكاناهتا ،وجيب
أن ال يكون هناك تسامح مع الغياب من اليوم فصاعداً :إذ ذكر ضابط عراقي عتيد للمؤلف “مرة واحدة
65
بدون اذن ،تعين دائماً بدون اذن”.
اجليل املستدام من القوات العراقية
حيتاج العراق إىل مضاعفة القوات املتوفرة لديه بسرعة ،مللئ فراغ األلوية الضعيفة و“وحدات
التمكني” (املدفعية واخلدمات اللوجستية ،والنقل ،وما إىل ذلك) ،وليس هذا الوقت رمبا باملناسب
للتفكري العميق بشأن ما إذا كان العراق حباجة اىل جيش عراقي مكون من سبعة عشر فرقة مقابل مخسة
عشر فرقة ،سيكون هناك متسع من الوقت لذلك بعد هزمية تنظيم داعش ،غري أنه ال ينبغي لالحتياجات
الفورية للحرب أن تؤثر سلباً على نوعية الوحدة .إذا كانت هذه احلرب قد علمت العراقيني شيئاً بشأن
جيشهم ،فإهنا علمتهم أن الوحدة جيب أن تكون متينة البناء ،أو أهنا ببساطة ستتالشى ،وترتك معداهتا
للعدو .ومثلما نوقش سابقاً ،ستكون هناك حاجة لرجال وحدات احلشد الشعيب ،وفرقة العباس القتالية،
وقوات األمن العشائرية مللئ فراغ قوات األمن العراقية الدائمي ،غري أن ذلك لن ميكن قبوله باجلملة من
دون أن تكون تلك العناصر مدربة ومؤهلة بشكل جيد ،وختربنا التجربة السابقة بعد عام  2003يف حالة
الدمج يف اجليش إىل أن اجملندين غري املؤهلني سيضعفون قوة وحداهتم.
64. Eisenstadt, Defeat into Victory, available at https://www.washingtoninstitute.org/uploads/
Documents/other/Eisenstadt-IraqDefeatVictoryBrief-20150121.pdf
 .65مقابلة للمؤلف مع مسؤول في قوات األمن العراقية .تشرين االول .2015
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جتنيد قوات األمن العراقية اجلديدة ومحايتها
باالضافة اىل الدمج احلذر لوحدات احلشد الشعيب وفرقة العباس القتالية والقوات العشائرية ،حتتاج
احلكومة العراقية أيضاً للتجنيد بشكل كبري ،وقد حددت معظم الدول احلديثة التجنيد الوطين كوسيلة
مكلفة وغري فعالة لتطوير القوى البشرية العسكرية ،بدالً من ذلك يعترب التطوع هو املفتاح ،اذ جيب
على احلكومة العراقية االستفادة من بعض الطاقات الوطنية اليت استخدمها احلشد الشعيب ،واليت نشطت
العديد من االحتجاجات املطالبة باإلصالح يف صيف عام  .2015وتشمل املوضوعات الرئيسة اليت جيب
على احلكومة العراقية التأكيد عليها ،هي زيادة جناح معركة اجليش العراقي والشرطة االحتادية ،واملعدات
الثقيلة والتدريب املتقدم الذي يوفره اجملتمع الدويل لقوات األمن العراقية الدائمية ،والدفع املايل مدى
احلياة ،وفوائد االنضمام إىل قوات األمن العراقية الرمسية .تشري استطالعات الرأي يف عام  2015لشهري
آب /أيلول ،اىل أن هناك حاجة ملزيد من استثمار اجلهد للتأكد من أن اجملندين من باقي مكونات اجملتمع
العراقي منجذبون لقوات أمن عراقية غري طائفية ومتعددة األعراق.
هناك حاجةإلرسال رسائل أكثر وضوحاً أيضاً لتبديد بعض املخاوف والقلق لدى اجملندين
احملتملني ،حيتاج اجليش العراقي لتطوير حقيقي ونشر قدراته يف انقاذ احلياة واالخالء واجراء العمليات
اجلراحية يف املستشفيات،كما جيب ايضاً نشر معدات محاية القوات والتدريب قبل أي شكل آخر
من أشكال الدعاية مثل الدروع الواقية للبدن ،والتحصينات واملركبات املضادة لأللغام ،والتدريب على
مكافحة األلغام ومعدات الدفاع الكيميائي ومراقبة التحالف الدويل ،كما جيب على احلكومة أن تنظر
يف خمططات اإلسكان العسكري يف جمتمعات مغلقة وحممية ،وهي وسيلة مهمة حلماية الضباط وأسرهم
من الرتهيب ،فضالً عن محاية اجملندين من خمتلف املكونات عند سفرهم من خمتلف املناطق عند التدريب
او متتعهم باإلجازة  ،66أحد الدروس اليت تعلمناها من الفلوجة واملوصل هو أن عدواً مثل تنظيم داعش
ميكنه اهناك أي قوة ،إذا ما أعطي ما يكفي من الوقت والفرص ملهامجة اجلنود وعائالهتم خارج اخلدمة.

 .66كمثال على ذلك ،كانت أسماء وعناوين منازل أفراد قوات مكافحة االرهاب محمية في نظام الرواتب في الحكومة العراقية.
ويمكن تطبيق ذلك على قوات أخرى.
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الشكل رقم  :4غرينربغ كوينالن روسنر ،استطالع للرأي أجرته املؤسسة الوطنية الدميقراطية آب  /أيلول  67.2015جيب استثمار
اجلهد يف استعادة مسعة اجليش كمؤسسة غري طائفية ،واحملاصصة ليست هي أفضل طريقة للقيام بذلك :إن نظام التجنيد والتدريب
والدعم هو أفضل وسيلة لتحقيق التوازن بني احلاجة إىل الشمولية والفعالية القتالية.

تدريب اجليش اجلديد
جيب على العراق الشروع يف محلة تدريب جتمع بني املناهج األساسية احمللية التقليدية للتدريب
واملعايري الدولية وتكييفها يف التدريب املتقدم .هكذا كانت تتغلب اجليوش اإلقليمية على التحديات
العملياتية الرئيسة يف املاضي :مثل مصر قبل حرب عام  ، 1973والعراق يف تراكمات اهلجمات الناجحة
جدا عام  ،1988وحزب اهلل اللبناين يف حرب عام  2006ضد إسرائيل .وميكن للخطوات األوىل من
التدريب األساسي لتحويل اجملند من مدين إىل جندي ،أن حيدث يف العديد من االكادمييات العسكرية
العراقية ومراكز التدريب وغريها من املواقع ،68وعلى الرغم من أن هذه املواقع حتتاج إىل بعض التطوير
لتحقيق أقصى قدر من اإلحتفاظ باجملندين وكفاءة التدريب ،مثل نوعية طعام أفضل ومياه وتكييف هواء،
إال أهنا فاعلة بشكل ضروري.
67. Greenberg Quinlan Rossner, Lack of Responsiveness Impacts Mood, August – September
_2015 Survey Findings, available at https://www.ndi.org/files/August%202015%20Survey
NDI%20Website.pdf
 .68حتى فرقة العباس القتالية لديها  120قاعدة تدريب أساسية صغيرة منتشرة في أنحاء العراق .انظر مقابلة مع القائد الكبير
لهم لواء العباس التابع للعتبة العباسية في كربالء التي يديرها ممثل السيستاني ،الصافي 4 ،يونيو  ،2015متاح على https://
www.youtube.com/watch?v=MJfKXmjA8Y4
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الشكل رقم  :5قواعد للتدريب واكادميية عسكرية (الناصرية) .تعد بسماية مرفقاً أساسيا.كما يوجد على اخلريطة نقاط ملراكز
تدريب فرقة العباس القتالية وقواعد تدريب وحدات احلشد الشعيب وهناك أيضاً مناطق لتدريب الشرطة االحتادية يف معسكر دبلن
يف بغداد ،اما يف املوصل وكركوك والكسك ،فقد فقدت مواقع التدريب فيها عام  .2014مع ذلك ،ميكن القول ان البنية التحتية
للتدريب يف العراق بقيت سليمة يف صيف عام .2014

كان التدريب الصعب على الطريقة العراقية غائباً عن اجليش خالل فرتة احتالل التحالف للعراق.
يف اجليش القدمي ،كان هناك تشديد كبري على قضايا االنضباط العسكري األساسية مثل اللباس ،والبريية،
والتمارين ،واملسرية ،والتحية ،والسلوك الباسل ،وممارسة الرياضة البدنية واملهنية ،وتلميع االحذية ،وتسوية
أغطية األسرة وغرف املالبس وكيِّها ،حيث كان التدريب البدين قاسياً وعدم االنضباط قد تكون عواقبه
وخيمة .أما يف ظل قوات التحالف ،فقد كانت القوات العراقية حتصل على نوعية جيدة من الطعام،
وممارسة الرياضة البدنية حمدودة ،واالنضباط حمدود ايضاً ،كما أن القوات مل تكن مضطرة ألن تؤدي
التحية العسكرية كما كان يف اجليش القدمي ،وقد ذكر أحد الضباط “أن اجلنود ال حيلقون شعرهم ،وحلق
الشعر يف اجلندية أمر مهم ،ألن اجملند يدرك عندها أنه جندي حقيقي وهذه هويته” .قبل عام ،2003
كان من الصعب على اجلندي أن يتأقلم بسهولة عند العودة إىل احلياة املدنية ،أما بعد العام  2003فقد
أصبح من السهل جدا للمجندين ترك اخلدمة كما حيلو هلم ،وحيتاج التدريب األساسي يف العراق إىل
استعادة املعايري القدمية للجيش إىل أكرب حد ممكن.
لقد مت تعلم الكثري من الدروس سواء قبل سقوط املوصل أو بعدها ،بشأن أفضل وسيلة لتوفري
التدريب املتطور إىل وحدات قوات األمن العراقية ،وقد جرى تصميم اجلهود التدريبية الدولية على حنو
متزايد وبشكل مالئم للثقافة العراقية واالحتياجات العملية للقوات ،لقد ولت تلك األيام عندما حاولت
الواليات املتحدة بناء نسخة من قواهتا اخلاصة :حيث أجرب ما حدث على أرض الواقع منذ عام 2014
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التحالف الذى تقوده الواليات املتحدة على تبين أهداف أكثر تواضعاً ،والرتكيز على حزمة من التدريب
الفردي واجلماعي (التشكيالت ،والفصائل والسرايا) على مهارات قتالية بسيطة مثل مكافحة املتفجرات
وانقاذ احلياة ،والتدريب على األسلحة ووحدات املناورات الصغرية ،فضالً عن حزم املهارات املتخصصة.
وقد اعرتف مدربو التحالف بضرورة الرتكيز على جمموعات ضيقة من املهارات املناسبة لساحة املعركة
العراقية اليوم ،وخرجوا وهم يتذكرون التلقني والتكرار يف التدريبات.
لقد عرف املدربون يف التحالف ان ستة أسابيع من التدريب مل تكن كافية ،وأن التدريب جيب
أن ال يتم مقاطعته ألي سبب من األسباب ،وأنه جيب نشر القوات القتالية مباشرة بعد االنتهاء من
التدريب ،وإال فإن مهاراهتم ستضمحل بسرعة ،هناك ايضاً برنامج تدرييب أطول ملدة عشرة أسابيع ،وهو
املعتمد اآلن ،مما قد يتيح املزيد من الوقت لتنمية املهارات للضباط وضباط الصف يف التدريب ،ومتارين
حماكاة معركة واقعية بذخرية غري حية ،وقد ذكر ضابط صف عراقي رفيع املستوى للمؤلف ،قائالً “أريد
أن اضغط على اجلندي بأقصى ما أستطيع ،قبل أن يتم إرساله إىل القتال”.
وهذا يؤكد على أمهية تطوير مرافق التدريب يف مناطق رئيسة مثل بسماية ،حيث جيري التدريب
مبستويات خمتلفة وباستخدام أي ذخائر ،ومبا أن التحالف ال ينفق االموال على البنية التحتية الدائمية،
فإن هذا هو مسؤولية عراقية ،وحتتاج مراكز مثل مدرسة سابر العراقية يف بسماية (اكادميية هندسة قتالية)
إىل دعم يف التمويل ،كما حيتاج العراق أيضاً إىل ختصيصات مالية مستمرة كبرية ومربجمة عرب عدة سنوات،
لدفع مثن املعدات والذخائر يف مراكز التدريب ،أما يف أماكن أخرى مثل التاجي وأبو غريب ،فإن مدرسة
املدفعية يف اجليش العراقي حمدودة النشاط ،إذ ال تدرب اجملندين إال على متارين مدافع هاوتزر ومهية على
األرض بسبب عدم وجود القطع الالزمة للمدفعية ،هناك ايضاً العديد من مناطق التدريب اليت تفتقر إىل
األسلحة واملعدات والذخائر الالزمة لتدريب القوات بشكل صحيح ،وسيزداد هذا الوضع سوءاً بسبب
احنسار اجلهود التدريبية الدولية يف السنوات املقبلة .ومن أجل منع حدوث زيادة يف اهنيار تدريب قوات
األمن العراقية بعد االنسحاب األمريكي ،حيتاج اجليش العراقي لزيادة التدريب الرئيس حتت قيادة نائب
رئيس أركان جيش مؤهل لشؤون التدريب.
إصالح النظام اللوجسيت
عندما غادر اجليش االمريكي العراق ترك وراءه نظاماً لوجستياً مكتمالً بشكل جزئي ،وإن كان
حجمه هائال ،يعد مستودع الصيانة يف جنوب التاجي عبارة عن مرفق كبري ميتد ملسافة ميل كامل لتصليح
احملركات واملولدات وأجهزة الالسلكي واألسلحة ،أما مستودع الصيانة يف مشال التاجي فهو مشابه للحجم
وحيتوي على ورش عمل للمركبات والعجالت العاطلة .لدى وزارة الداخلية أيضاً جممعات لوجستية
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وصيانة مركبات يف التاجي .وال تزال مستودعات التجهيز الوطين موجودة يف التاجي ،والنعمانية ،والبصرة،
واحلبانية ،واإلسكندرية ،وكركوش ،والناصرية.
لكل فرقة يف اجليش العراقي قيادة موقع لالستالم وإعادة التوزيع للخدمات اللوجستية ،ولدى
الشرطة االحتادية لواء إسناد يف سلمان باك ،وكان اجليش األمريكي قد بىن كل ما ميكن تصوره :وحدات
املخابز ،وحدات إصالح خطوط األنابيب ،وحدات حفر اآلبار .اذ ميكن إنقاذ الكثري من هذه البنية
التحتية واملعدات ذات القيمة العالية من خالل محلة وطنية إلصالح اخلدمات اللوجستية لقوات األمن
العراقية ،وال تزال هناك الكثري من املعدات العسكرية اليت تقدر مبئات املاليني من الدوالرات جامثة ،منذ
ما قبل االنسحاب االمريكي عام  ، 2011يف مستودعات يف منطقة التاجي يف صناديق مل يتم فتحها،
ناهيك عن توزيعها على الوحدات اليت حتتاج إىل تلك اإلمدادات ،وهذا العمل وصمة عار وطين لوجود
العديد من األسلحة اليت ال يتم اعطاءها او تزويد الوحدات هبا على جبهات القتال.

الشكل رقم  :6مواقع املستودعات الوطنية للجيش العراقي والشرطة االحتادية غري املدمرة يف (سلمان باك) ،تقلص اخلدمة اىل حد
كبري يف بيجي واحلبانية ،ومت تدمري مستودعات الكسك مشال املوصل.

يف هذا الوقت ،ان اخراج شحنة من إطارات مهفي من التاجي إىل وحدة عسكرية معينة حيتاج
ذلك إىل تواقيع ثالثة ضباط برتبة فريق اضافة اىل وزير الدفاع إلخراجها ،وال يزال قادة املستودع مرتددين
يف اخراج املعدات اىل الوحدات احملتاجة هلا ،كما يبقى القادة اللوجستني متخوفني من الثقة باألنظمة
اإللكرتونية ،ويشعرون أنه ميكنهم أن يقللوا من السرقة والضياع إذا ما التزمو بالعمل على األنظمة الورقية
اليت هلم دراية هبا ،املطلوب هو العودة إىل املاضي ،عندما كان اجليش العراقي جيداً جداً يف اخلدمات
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اللوجستية خالل فرتة السبعينات والثمانينات .لقد أدت األضرار النامجة عن العقوبات ،وما حدث بعد
عام  2003اىل تدمري النظام يف اجليش ،يف حني كان النظام االمريكي البديل معقداً للغاية ،ومل يكتمل
حىت اآلن.
حيتاج العراق اىل نائب رئيس أركان جيش للنقل واإلمداد ،ومتكني ضابط برتبة فريق من إدارة
مستودع القيادة العامة للجيش العراقي يف منطقة التاجي ،وحتمل مسؤولية احلصول على املعدات وصيانتها،
من أجل املضي قدماً بتطوير النظام .إن القادة وليس األنظمة املعقدة اجلديدة ،هي من ميكن أن حتقق
حتسناً على املدى القريب ،كما ميكن للعراق عمل جرد مبا لديه حالياً من مواد ومعدات مهملة يف
املخازن ،واعادة تلك املواد واملعدات اىل اخلدمة من خالل جهد إنقاذ وطين .كما ميكن يف سياق
االنضباط العسكري واألمثلة اإلجيابية من كبار الضباط ،التخفيف من مسألة املعدات وتقليل ثقافة
العزوف عن املخاطرة.
املساعدة األمنية الدولية
مل يكمل التحالف الذي قادته الواليات املتحدة إعادة بناء قطاع األمن العراقي بشكل تام ،ألقت
جتربة ما يقرب من عشر سنوات من التعاون األمين الدويل املكثف جتارباً إجيابية وسلبية ،وكذلك العديد
من الدروس اليت ميكن استخالصها بشأن كيفية عمل قوات األمن العراقية مع الشركاء الدوليني .كان
خيار العراق خالل املدة  2011 - 2003حمدوداً فيما يتعلق بالشركاء األمنيني ،ألن التحالف كان سلطة
احتالل ،ومن مث املمول الرئيس لتطوير قوات األمن العراقية .وما أن انسحب التحالف من األرض العراقية،
كان العراق مرتبطاً مبجموعة واسعة من مشرتيات املعدات الكبرية ذات الطابع الدفاعي االمريكي ،وكان
مطلوباً منه احلفاظ على كميات ضخمة من املعدات االمريكية املتربع هبا ،فيما كانت قضية متويل وقدرة
العراق على إدارة مشرتيات األسلحة حمدودة .أما خالل املدة  ، 2014 - 2011فقد كان للعراق تفاعل
حمدود جداً مع شركاء األمن الدويل ،باستثناء صفقة شراء االسلحة املثرية للجدل من روسيا ،واليت ارتبطت
بقضايا فساد ملسؤولني رفيعي املستوى.
الشركاء األمنيون اجلدد منذ عام

2014

منذ سقوط الفلوجة ،كانت هناك قناتان رئيستان للمساعدة األمنية الدولية القادمة إىل العراق،
وقد تركز الكثري من االهتمام على املساعدات العسكرية اجلديدة من روسيا وايران وحزب اهلل اللبناين
والصني ،وقد حترك هؤالء الالعبون أسرع بكثري من التحالف الذى تقوده الواليات املتحدة لتقدمي أنواع
معينة من املعدات القتالية والتدريب خالل عام .2014
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 سلمت إيران للعراق سبع طائرات عراقية كانت قد احتجزهتا،2014 قبل االول من متوز عام
 على، كما قدمت إيران للعراق،69  بكامل ذخائرها وحزم الدعم اخلاصة هبا25 سابقاً من نوع سوخوي
 وطيارين للعمل كمراقبني جويني ألسطول، اربع طائرات من دون طيار من نوع مهاجر،سبيل اإلعارة
،72  واالستخبارات االلكرتونية،71  واملستشارين، كما قدمت إيران الذخرية،70 25 طائرات سوخوي
HM  وأنظمة مدفعية،73 ونسخ من صواريخ الدهلوي اإليرانية املضادة للدبابات واملوجهة بقرنية العني
 اىل قاذفات الصواريخ املتعددة من نوع، وقاذفات صواريخ متعددة، ملم122  اىل21 ترتاوح ما بني
،74 IRAMs  إىل قاذفات اهلاون الصاروخي املطور،ملم احملمولة على سيارات اجليب
وقد دعم مدربون من حزب اهلل اللبناين وإيران هذه األنظمة يف مواقع تدريب لوحدات احلشد الشعيب
.وعلى أرض املعركة
 للهجوم25 كما عززت روسيا قوة النريان العراقية بتسليم سريع خلمسة طائرات من نوع سوخوي
Mi-  وثالثة عشر طائرة هليكوبرت هجومية من طراز، MI 35  وستة عشر طائرة من نوع،األرضي
 وقد استخدمت،75  ذات مدى قصريTOS-1A  باإلضافة إىل أربعة مناظري حرارية من نوع28NE
69. Nadimi, Iran’s Expanding Military Role in Iraq (Washington Institute for Near East Policy,
2014).
70. Nadimi, Iran’s Expanding Military Role in Iraq.
71. Nadimi, Farzim. “Iran Is Expanding Its Military Role In Iraq In A Bunch Of Ways”.
Washington Institute for Near East Policy Policywatch 2312 , September 10, 2014; Blanford,
Nicholas. “Why Hezbollah is playing a smaller role in this Iraqi conflict”. Christian Science
Monitor, July 16, 2014.
72. Gordon, Iran Secretly Sending Drones and Supplies into Iraq
73. “Iraqi Army Uses Russian Anti-Tank Guided Missile Systems Against IS for First Time.”
Sputnik News, September 9, 2014. http://sputniknews.com/military/20140922/193173741/IraqiArmy-Uses-Russian-Anti-Tank-Guided-Missile-Systems-Against.html
 وقد شوهد للمرة االولى في أيدي جماعة،) يسمى هذا الصاروخ القاهر (على األقل هذا هو السبيل الذي يطلق على المتمردين.74
Higgins, Elliot. “New Heavy Short Range Rockets Deployed By Pro-Syrian : انظر،عصائب أهل الحق
 المستخدمةBM-21  اإليرانيMRL  للحصول على أدلة من.Government Forces.” Bellingcat, July 16, 2014
Now in Iraq the Badr Organization, there were Iranian 122 mm MLRS HM-20, : انظر،في العراق
video posted by Mohammad al-Iraqi al-Koufa: “terrifying…the heroes of the Badr Brigades
demolishing evil ISIS nests in the village of Haliwa,” October 4, 2014 https://www.youtube.com/
watch?v=yYImJz7mUo0#t=51
75. “Iraq Receives Russian Jets as It Takes Fight to Militants,” AFP, June 29, 2014; Russian TOS1A thermobaric MLRS at Baghdad Int. Airport see: pic.twitter.com/VcC0LG13QS; “Iraq Gets
Third Batch of Russian Mi-35M Helicopters,” Sputnik News, October 1, 2014; Arms Think Tank
MOSCOW, October 1 (RIA Novosti) http://en.ria.ru/military_news/20141001 ... Think.html
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 ومن املقرر أيضاً أن يتسلم.كل هذه األنظمة على نطاق واسع يف القتال وجرى نشرها يف غضون أيام
Mi-  ومخسة عشر طائرة هليكوبرت هجومية من طراز، Mi 35 العراق مثان وعشرين طائرة من نوع
mobile SA-22 50 - 42(  فضالً عن منظومة صواريخ بانتسري املتنقلة منخفضة االرتفاع، 28NE
 قدمت،2015  ويف عام،76) بقيمة مخسة مليارات دوالرPantsir low-level air defense systems
،77 HJ-10  مع صواريخ من نوع هيلفاير، CH4B الصني بعض الطائرات املسلحة بدون طيار من نوع
 من مجهورية التشيكL-159 كما وصلت ايضاً اول طائرتني تدريبيتني من أصل مخسة عشر من نوع
78
.2015 يف تشرين الثاين
التحالف الذى تقوده الواليات املتحدة
 إال أن قوة املهام املشرتكة،على الرغم من البطء يف توفري أنظمة أسلحة جديدة كاملة القوة
للتحالف الذي تقوده الواليات املتحدة املتحالف مع العراق قدم املزيد من القوة القتالية املباشرة واملزيد
 وتضمن التجهيز الطارئ.من املساعدات األمنية اكثر من أي جمموعة أخرى من الشركاء الدوليني
 وطائرات اهلليكوبرت81فضال عن قطع غيار للسيارات
ً ،80 والصواريخ79لقوات األمن العراقية توفري الذخرية
76. Baby Come Back: Iraq is Buying, Fielding Russian Weapons Again,” Defense Industry Daily,
November 3, 2014 , http://www.defenseindustrydaily.com/baby-come-back-iraq-is-buyingrussian-weapons-again-07571/
77. Defense Blog, New Iraqi CH-4B Drones now in Operation from Kut Airbase, Oct 10, 2015,
available http://defence-blog.com/news/new-iraqi-ch-4b-drones-now-in-operation-from-kut-airbase.
html.
78. Gareth Jennings, Iraq receives first L-159 jets from the Czech Republic, IHS Jane›s Defence
Weekly,4 November 2015, available at http://www.janes.com/article/55766/iraq-receives-first-l159-jets-from-the-czech-republic
 وبذات الصلة مما ال شك فيه أن عمليات، الرئيسية120MM  طلقة ذخيرة بندقية، 46،000  قد اشتراها العراق مؤخراً بـ.79
Iraq – M1A1 Abrams Tank Ammunition Transmittal“ : انظر.2015 إعادة تدريب قوات هجومية في عام
No. 14-38.” Defense Security Cooperation Agency. http://www.dsca.mil/major-arms-sales/iraqm1a1-abrams-tank-ammunition-0
Iraq Wants Hellfires – Lots and Lots of Them,” Defense Industry Daily, October 9, 2014.“ .80
 في يوليو./http://www.defenseindustrydaily.com/iraq-wants-hellfires-lots-and-lots-of-them-026078
 وقد شراء حتى اآلن. والمعدات المرتبطة بهاAGM-114K / N / R  صواريخ5000  طلب العراق ووافق على استقبال2014
.2009 أكثر من ألفي صاروخ هيل فاير في المبيعات التي تعود إلى عام
81. “Iraq – Foreign Military Sales Order II (FMSO II) Transmittal No. 14-53.” Defense Security
Cooperation Agency. http://www.dsca.mil/major-arms-sales/iraq-foreign-military-sales-order-iifmso-ii
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اخلفيفة 82للمعدات األمريكية اليت يستخدمها اجليش العراقي .منذ سقوط املوصل واصلت حكومة
الواليات املتحدة عقود الدعم اللوجسيت على نطاق واسع لقوات األمن العراقية لتعويض اخلسائر العملياتية
يف املركبات واملدفعية  ،83كما التزمت الواليات املتحدة بتوفري جمموعات املعدات الكاملة ،بتكلفة قدرها
 1.24مليار دوالر من دافعي الضرائب يف الواليات املتحدة ،إلعادة بناء تسعة ألوية من اجليش العراقي،
ولواء من قوات األمن العشائرية.
كما تضمن صندوق تدريب وتسليح العراق ( )ITEFمعدات لـ  45،000جندي يف اجليش
العراقي ،مبا يف ذلك كل شيء من معدات الوقاية الشخصية اجلديدة اىل قذائف اهلاون  120ملم،
لتجهيز ثالث وحدات مدفعية .ويشمل االعتماد  3،496مركبة تكتيكية (شاحنات مهر وشاحنات
وناقالت وقود ومركبات هندسية) .84وقد تعهدت الواليات املتحدة ليس فقط بتوفري هذه املعدات
والدعم اللوجسيت ،بل والدفع أيضا للمقاولني العراقيني لتسليمها عن طريق الرب إىل وجهتها املعلنة اىل
الوحدات العراقية .كما قدمت الواليات املتحدة أيضاً إىل العراق أول طائرات من نوعها قادرة على
اسقاط الذخائر املوجهة بدقة ،وطائرة ( )F-16IQ Block 52متعددة األدوار ،ويقودها اآلن طيارون
عراقيون .85كما مت ايضاً توقيع عقد بقيمة  1.95مليار دوالر لشراء أكثر من أربعة عشر ألفاً من القنابل
والصواريخ لثماين عشر طائرة  F-16IQيف كانون الثاين .86 2016
فضالً عن توفري الواليات املتحدة للمعدات ،يلعب التحالف ايضاً دوراً حامساً يف التدريب
والعمليات يف قوات األمن العراقية .وقد مت وضع اثنني من مراكز املشورة واملساعدة يف العمليات
82. 5-year continuation of contractor logistics support for its Bell 407 (T-407 and IA-407), OH58, and Huey II helicopters.
83. Smith, Rich. “Defense News: Pentagon Rushes Millions of Dollars› Worth of Weapons to
Iraq.” The Motley Fool, November 15, 2014. http://www.fool.com/investing/general/2014/11/15/
defense-news-pentagon-rushes-millions-of-dollars-w.aspx
84. Office of the Secretary of Defense Department of Defense, Budget Fiscal Year 2015 Budget
Amendment - Justification for FY 2015 Overseas Contingency Operations - Iraq Train and Equip
Fund (ITEF). November 2014, see http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/amendment/FY15_ITEF_J_ook_Final_November_20-2014.pdf
85. See: Marshall C., Tyrone, “Iraqi Pilots to Train on Iraqi-purchased F-16s in Arizona” DoD
News, November 10, 2014. http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=123611
86. Iraq - F-16 Weapons, Munitions, Equipment, and Logistics Support Jan. 20, 2016
http://www.dsca.mil/major-arms-sales/iraq-f-16-weapons-munitions-equipment-and-logisticssupport
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االستكشافية يف بغداد وأربيل لتقدمي الدعم للعراقيني ،87كما التزمت الواليات املتحدة بتوفري مقرات ،على
مستوى فرقة ،للمساعدة يف إدارة العمليات يف العراق ،وفريق لواء قتايل بأكثر من ألف جندي لإلشراف
على التدريب ،عالوة على وحدات كبرية من القوات النيوزلندية واالسرتالية واإليطالية واإلسبانية والربتغالية
 ،88وتوجد قوة املهام املشرتكة اآلن يف اثين عشر مقراً عراقياً ،وتشارك عن كثب يف إدارة مشرتكة للمعارك
الرئيسة مثل تكريت وبيجي والرمادي .وتعد الشراكة العراقية مع قوة املهام املشرتكة قوية للغاية ومفيدة
للطرفني ،وحىت وقت كتابة التقرير ،قام التحالف بتوجيه  6713ضربة جوية يف العراق منذ آب ،2014
وتدمري ما جمموعه  20352من األهداف ويزيد.
هذا فضالً عن أن معظم املعلومات االستخبارية ملعارك العراق مأخوذة من قوة املهام املشرتكة،
ويقدم التحالف صورة واضحة فقط عن تطور املواقف على خط اجلبهة .كما توفر اجهزة االستخبارات
واالستطالعات اجلوية ،الغالبية العظمى من املعلومات االستخباراتية حول أهداف تنظيم داعش على
خط اجلبهة .يف املقابل ،هناك ايضاً مركز تبادل املعلومات االستخبارية الرباعي الذي يضم العراق وايران
وروسيا وسوريا ،وهو غري نشط على االطالق ،إذ ميثله عن اجلانب الروسي ضابط صغري .يعد التحالف،
يف املدى القريب على األقل ،شريكاً ال غىن عنه يف معركة املوصل ،ومرحلة البحث اليت ستشهد نقل
احلرب إىل الصحاري واحلدود ،واليت تتطلب تقنية وذكاء وخدمات لوجستية اكثر.
استشراف املستقبل :الواليات املتحدة يف عام  2017وما بعده
يعد املوقف الذي ستختاره الواليات املتحدة يف ظل رئيس جديد يف عام  2017وما بعده أحد
املفاتيح غري املعروفة للعراق ،لدى الرئيس األمريكي سيطرة شبه كاملة على السياسة اخلارجية واألمن
يف الواليات املتحدة ،وميكن لتفضيالهتا أن تشكل بقوة اخنراط الواليات املتحدة مع شركائها االمنيني
87. See “Obama signals ‹new phase› against Islamic State in Iraq,” BBC, November 9, 2014
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29979042; Ruoulo, Claudette, “President Authorizes Additional Troops for Counter-ISIL Effort” DoD News, http://www.defense.gov/news/
newsarticle.aspx?id=123595; Also see: Babb, Carla “US Accelerates Training in Iraq’s Anbar
Province.” Voa News, November 17, 2014. http://www.voanews.com/content/us-acceleratestraining-in-iraq-anbar-province/2522705.html; “Dempsey says battle with ISIS starting to turn,
U.S. forces already in Anbar.” Reuters, November 17, 2014. http://www.dailystar.com.lb/News/
Middle-East/2014/Nov-17/277864-dempsey-says-battle-with-isis-starting-to-turn-us-forces-already-in-anbar.ashx
88. See a CJTF update on the training program at http://www.fayobserver.com/military/soldiers-from-fort-bragg-s-rd-brigade-combat-team-prepare/article_275e0960-eeef-5d8d-ae556217a34dabf3.html#.VJp3gkA2t0B.twitter
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االجانب .وعلى الرغم من أنه من السابق ألوانه حتديد حىت مرشحي احلزبني ،ألن السباق األويل لتحديد
املرشحني الدميقراطي واجلمهوري للرئاسة مل حيسم بعد ،إال أنه من املرجح أن الواليات املتحدة ستحافظ
على مستوى كبري من االلتزام باالجهاز على تنظيم داعش يف السنوات األوىل من الرئاسة اجلديدة .ومن
املهم للغاية ذكر أن إدارة أوباما قد قامت بتسريع مستوى دعمها العسكري ملعركة مكافحة تنظيم داعش،
من حيث التدريب والتسليح واألنشطة املكثفة ،وشاركت بغارات على التنظيم بإذن من احلكومة العراقية،
وخففت قواعد االشتباك اجلوية .ولن حيتاج الرئيس املقبل اىل اختاذ قرار بشأن التصعيد ،ألن الواليات
املتحدة تقدم أصالً مساعدات عسكرية بقدر ما ميكن للعراق قبوله .تقوم الواليات املتحدة حالياً بتقدمي
خيارات ،مثل طائرة األباتشي اليت تقدم الدعم اجلوي القريب ،وهو أمر قد يتم قبوله أو رفضه من قبل
احلكومة العراقية يف معركة املوصل ،ولكن النقطة األكثر أمهية هي أنه جيري التحضري لنهج جديد أكثر
قوة.
اخليار الذي سيواجه الرئيس املقبل ،سيكون إما احلفاظ على هذا املستوى من اجلهد ،أو تقليله،
ومن املرجح أن تكون معركة املوصل ال يزال جيري التحضري هلا ،يف املراحل اخلتامية ،وأن رئيس الواليات
املتحدة القادم ،أيا كان ،سيكون ملتزماً متاماً بذلك .وسيكون اخليار الذي سيواجه الرئيس اجلديد هو:
هل انتهت مهمتنا يف العراق ،أم أنه ينبغي أن نقدم دعمنا ملساعدة العراق على تأمني حدوده واالنتقال إىل
مكافحة التمرد؟ الرئيس القادم ،مجهورياً كان أم دميقراطياً ،وسيكون مدركاً لتجربة فرتة ،2014 - 2011
عندما مسح لتنظيم القاعدة املهزوم يف العراق أن يتحول اىل تنظيم داعش.
ومن شأن هذا أن يقنع خلف اوباما الدميقراطي أو اجلمهوري مبواصلة الضغط على فلول
تنظيم داعش يف العراق من خالل تركيز مهمة قوة العمليات اخلاصة اجلارية حالياً ،إذا ما مسح العراق
الفيدرايل هبذا التدخل األمريكي ،أو رمبا على بعد أقل بروزاً يف كردستان ،إذا ما حالت سياسة
بغداد على املدى الطويل دون الوجود األمريكي يف العراق الفدرايل  ،89سيكون هناك أيضاً رغبة من
التحالف الذى تقودهُ الواليات املتحدة للقيام بتدريب متواصل وبرامج جتهيز حىت تقف قوات األمن
العراقية على قدميها على املدى الطويل .وستلوح جتربة االنسحاب عام  2011من العراق ،يف أفق
االدارة اجلديدة ،حيث يبدو اجلمهوريون مرتددون يف تكرار ما يعتقدون أنه كان خطأ إدارة أوباما
يف عام  .2009وستبحث هيالري كلينتون أو أي رئيس دميقراطي آخر عن وسيلة لتقليص نطاق
دعم الواليات املتحدة من دون احداث املزيد من زعزعة االستقرار يف العراق .وعلى مجيع األطراف
أن تركز على بناء قوات األمن العراقية والقوات الكردية بعيداً عن الطائفية والعرقية لتأمني املكاسب اليت
 .89الفقرة والفقرات التي تليها مأخوذة بتصرف من مايكل نايتس ،الرئيس االمريكى القادم والعراق ..العالقات العراقية
االمريكية والحرب ضد داعش .مركز البيان للدراسات والتخطيط  .تموز 2015
/http://www.bayancenter.org/2015/08/790
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حتققت يف العراق يف هناية املطاف ،بعد احلاق اهلزمية النهائية بتنظيم داعش يف العراق .وهذا األمر يشري
اىل وجود جهد تدرييب كبري مدعوم من قبل الواليات املتحدة يف العراق ،ورمبا يشمل وحدات تدريبية كبرية
من خارج الواليات املتحدة ،كأن تكون من حلف مشال االطلسي ،والدول الثمان الكبار  G-8املوجودة
حالياً يف التحالف .إن حتالفاً بقيادة الواليات املتحدة من احملتمل أن يكون على استعداد تام ملساعدة
العراق على إقامة نظام لتأمني احلدود يف األنبار وجنوب نينوى.
جيب على العراق أن ال يتوقع من الرئيس األمريكي القادم تقدمي أفكار بشأن العراق خمتلفة
جذرياً عن األفكار احلالية للواليات املتحدة ،سيكون هناك حديث كثري بشأن العراق خالل احلمالت
االنتخابية ،ولكن الواقع يقول أن خيارات الرئيس القادم ستكون حمدودة .يعرف القادة األمريكيون أن
نشر قوات برية أمريكية يف العراق ليس ضرورياً وليس ممكناً بسبب الرفض العراقي على األرض لذلك
اخليار .يظهر مجيع املرشحني تفضيالً قوياً اللتزام مكثف لوجود قوات خاصة وقوات جوية أمريكية ،وهو
خيار منخفض املخاطر على املستوى الشعيب ،ويتناسب مع وجهة نظر معظم املرشحني بشأن حماربة
تنظيم داعش ،وهي امتداد للحرب على تنظيم القاعدة وليس بعثة لبناء أمة من خالل وجود قوات
عسكرية على االرض.
أما أفكار صحوة سنية ثانية والتسليح املباشر للسنة فإهنا تتالشى بسرعة يف واشنطن ألن قوات
األمن العراقية تتعاون على األرض مع العشائر السنية ،كما سيستمر السياسيون يف الواليات املتحدة
مبناقشة عالقات امريكية أوثق مع االكراد ،لكن على واشنطن أن تكون حذرة من أن توضع يف موقف
االختيار بني بغداد أو أربيل ،وقد يكون الرئيس القادم أكثر تركيزاً على احتواء النفوذ اإليراين يف املنطقة،
مبا يف ذلك يف العراق ،ورمبا يكون حريصاً على رؤية العراق خيتار شراكة أمنية مع الواليات املتحدة،
ويفضلها على إيران.
الشراكات األمنية املستقبلية للعراق
بينما يتعاىف العراق من أزمة تنظيم داعش ،سيكون لديه املزيد من اخليارات بشأن شركاء األمن
املفضلني ،يف أي فرتة منذ احلرب بني إيران والعراق ،كما سيكون لديه الوقت لتقييم نقاط القوة والضعف
يف خمتلف الشركاء ،والعمل على كيف ميكن أن يتم دمج قوة شركاء التعاون األمينإلعطاء العراق أفضل
دعم .هناك يف حتليل راند املذكور آنفا ،لـ  29من حاالت التعاون األمين ،املؤشرات التالية املوجودة يف
حاالت التعاون األمينالناجح:
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•يتبادل الشركاء املصاحل واملخاوف األمنية الوطنية :ستتبادل الدول الشريكة املثالية املصاحل
األمنية احليوية ،وتصورات التهديد املتبادل مع العراق  ،90ويشري تقرير راند أن البلد قد يتلقى
دعماً أقل إذا مل يتم حماذاة شركاء األمن املختلفني مع بعضهم البعض ،كما هو احلال مع
الواليات املتحدة وإيران أو روسيا ،على سبيل املثال .91
•االتساق واالكتفاء حيويان :املشاركة الثابتة على املدى البعيد أكثر فعالية من الطرق
العرضية للتعاون ،وكان للتدريب وتقدمي املشورة على أساس مستمر أثر أكثر استدامة من
وجود التناوب والتمارين ،كذلك أشارت دراسة راند اىل أن “اعتبارات االكتفاء الذايت ترتبط
إىل حد كبري مع الفعالية على املدى البعيد  ...سواء كان ذلك ينطوي على بناء القدرة
اللوجستية املنفصلة ،أم مصدر التمويل أو توسيع نطاق الربامج والقدرات املوجودة لتسهيل
االكتفاء”  92وهذا يعين أن العراق أكرب املستفيدين من العمل مع الشركاء الذين ميكن أن
يوفروا ليس فقط «حزمة شاملة» من األسلحة ،وإمنا املساعدة يف دعم إصالح قطاع واألمن.
•الشركاء الذين يطورون القدرة االستيعابية :أبرزت دراسة راند أمهية احللفاء الذين يريدون
املساعدة يف زيادة قدرة البالد على استيعاب املساعدة األمنية األجنبية ،وشدد التقرير على
وجه اخلصوص على تطوير “القدرة الوزارية (قدرات وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية للتخطيط
93
وإدارة القوات العسكرية واألمنية للشريك)” كـ “تأسيسية ألشكال أخرى من القدرة”.
لذلك ينبغي للعراق الرتكيز على الشركاء الذين يريدون تعزيز مؤسسات الدولة.
•جيب أن يكون الشركاء على استعداد لتفضيل التعاون األمينحبيث يتناسب مع األهداف
االسرتاتيجية والقدرة االستيعابية للشريك :تتناول مبادرات التعاون األمينالناجحة اجملاالت
ذات االهتمام املشرتك ،ويفضل القضايا اليت هي من األولويات امللحة للدولة املستقبلة ،وعلى
املنوال نفسه ،جيب أن يكون التعاون األمين تدرجيياًوموجهاً ليتناسب مع القدرة االستيعابية
94
للدولة املستقبلة يف الوقت الذي يتم فيه تسليم املساعدة.
تشري هذه العوامل اىل أن العراق سيواجه حتدياً صعباً يف دمج تيارات خمتلفة من التعاون األمين
القادمة من التحالف الذى تقوده الواليات املتحدة من جهة ،واحملور االيراين الروسي من جهة أخرى .لقد
.91
.92
.93
.94
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كان هذا بالفعل صعباً إىل حد ما ،كما هو مبني يف املشادات اليت حدثت بشأن معركة حترير تكريت:
احلشد الشعيب املدعوم من إيران ،أم قوات األمن العراقية املدعومة من قبل الواليات املتحدة .ما ميكن
قوله هنا هو أن العراق رمبا قد يستفيد من التعامل مع كال اجلانبني :فإيران وروسيا ميكن أن تكون مفيدة
جداً يف وقت قصري ،وميكن للعراق استغالل وجودها كقوة دافعة للحصول على دعم أكثر من الواليات
املتحدة والشركاء الغربيني اآلخرين .كما أن بعض نظم أسلحتها مثل دبابات القتال الرئيسة وطائرات
اهلليكوبرت اهلجومية ،مناسبة بشكل أفضل للعراق من االسلحة االمريكية بالغة التعقيد .وقد يقدم
التحالف الذى تقوده الواليات املتحدة ،يف هناية املطاف ،حزمة مساعدات أفضل ،مبا يف ذلك الضربات
اجلوية واالستخبارات واملساعدة على املدى البعيد يف إصالح القطاع األمين .واخلدعة هنا تكمن يف تأمني
االلتزام الغريب على املدى البعيد بأمن العراق.
لتحقيق هذا االلتزام ،فإن العراق حباجة إىل استثمار جهد يف إقامة بعض املشاريع املشرتكة اليت
ميكن أن تبقى بعد هناية احلرب احلالية ضد تنظيم داعش ،هناك بالفعل مناقشات جارية مع التحالف
بشأن بناء عالقات طويلة األمد للتدريب العسكري املدعوم دولياً من خالل “مراكز التميز” يف العراق.
والفكرة هنا هي برجمة تدريب واكتفاء على املدى البعيد ،وتوفري وسيلة تدرجيية للحد من االعتماد على
شركاء األمن اخلارجي ،والسماح للعراق ببذل املزيد بنفسه من دون خسارة مفاجئة للقدرة ،كما حدث
بعد عام  .2011قد يبدو هذا ،وكأنه التزام صارم يف خضم احلرب ،ولكن ينبغي على العراق إرسال ضباط
واعدين أكثر للتدريب على اللغة ،وإرساهلم إىل اخلارج للتعليم العسكري املهين .كما ينبغي تشجيع كل
من الضباط وضباط الصف للسفر إىل اخلارج للتدريب ،يف األردن ،أو أبعد من ذلك يف أوروبا أو أسرتاليا
أو الواليات املتحدة ،مع حزمة دعم سخي.
ويتضمن هذا الدفع هلم بأجر كامل خالل مدة التدريب ،وأن يسمح هلم بقضاء فرتات إجازة
للعودة لرؤية عوائلهم ،وأن يفهموا أن التعليم والتدريب الناجح سيجلب هلم الرتقية ،كمثال على ذلك
جيب على العراق إرسال العديد من الطالب للتعليم العسكري الدويل والتدريب يف الواليات املتحدة،
كما جيب التأكد من أهنم ال يواجهون أي معاملة سلبية يف سكنهم .كل ذلك يصب يف صاحل العراق،
وكل من ال يرى ذلك ،قد ال يكون مهتماً مبصلحة البالد.
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االستنتاج
قدمت هذه الدراسة بعض املالحظات البسيطة بشأن أين كانت قوات األمن العراقية ،وأين هي
اآلن ،واىل أين تتجه ،قد خيتلف القراء مع بعض النقاط ،وقد يتفقون مع أخرى ،ولكن اهلدف من ذلك
هو توفري املادة للفكر ،واحباط النقاش بشأن هذه القضايا .سيقود العراقيون هذا النقاش والعراقيون فقط
هم من ميكنهم اختيار مستقبل بالدهم وقواهتم األمنية.
لقد قدمت هذه الدراسة حكماً مفاده أن هناك دالئل ملموسة على إحراز تقدم يف إعادة بناء
قوات األمن العراقية .كان هناك ،يف البداية بعد سقوط املوصل ،حاجة ملحة للتعبئة الشعبية ،ولكن مثل
هذه القوات لن تكون قادرة على أن تلعب دوراً حامساً يف املعارك احلضرية يف مشال العراق وغربه .إن
القيادة تتحول إىل قوات األمن العراقية الدائمية ،وهي اجليش العراقي والشرطة االحتادية ،حيث ستمتد
املعركة بعد املوصل اىل الصحاري واحلدود .لن يتم خدمة العراق من خالل جتاهل الوزارات احلالية الكبرية
واآللة العسكرية األصيلة لصاحل مؤسسات جديدة مثل احلشد الشعيب الدائمي أو احلرس الوطين ،بدال من
ذلك حيتاج العراق إىل اكمال تطوير الوزارات وتطبيق تشريعات صالحيات احملافظات.
إن إعادة بناء قوات االمن العراقية هو اجلهد الرئيسي الثاين منذ العام  ،2003هذه املرة سيكون
اجلهد عراقياً مبساعدة جمموعة واسعة من الشركاء الدوليني .هناك الكثري من األسباب لكي نأمل أن
يتمكن العراقيون من إهناء مهمة بناء جمموعة من املؤسسات األمنية املوالية والفعالة .ذلك أن القيادة
اجلديدة ملقر القيادة املشرتكة ،التابعة ملركز العمليات املشرتكة ،وخمتلف قيادات العمليات والفرق تبذل
كل ما يف وسعها إلجراء تغيريات مهمة ،واالنتصار يف املعارك .ومن شأن قدامى احملاربني يف وحدات
احلشد الشعيب وفرقة العباس القتالية وقوات األمن العشائرية إضافة خرباهتم لقوات األمن العراقية .وسيكون
للجيل القادم من الشباب القدرة على أن يكونوا مدنيني وجنوداً وضباطاً وضباط صف كبار يف الوزارة.
وقد وصف أحد اجلنود للمؤلف املوقف قائالُ “انظر إىل املتظاهرين ،وانظر اىل األعالم العراقية :هذا هو
اجليش العراقي للغد”.
إذا ما جردنا كل تفاصيل مشاكل قوات األمن العراقية ،فإهنا مشاكل قيادة ،لقد شخص السفري
رايان كروكر املشكلة عندما كتب “لدى العراقيني تقاليد عسكرية قوية ،ولديهم جنود أشداء ،وال حيتاجون
إال لقيادة جيدة ،ان اجليش العراقي ليس فاسداً حىت النخاع ،بل فاسد من القمة”  .95ال تزال قوات
 .95سؤال وجواب :ريان كروكر بشأن دور العراق في حرب طويلة ضد تنظيم داعش 28 .ايلول  .2014بيرنارد غويرتزمان.
مجلس العالقات الخارجية
http://www.defenseone.com/ideas/2014/09/ryan-crocker-iraqs-role-long-war-against-isil/95273
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األمن العراقية على شكل هرم مقلوب ،مع الكثري من القادة املتنافسني يف األعلى ،وعدد قليل جداً من
القادة الشباب الذين يتمتعون بالكفاءة على مستوى الوحدة .ومن شأن تعيني رئيس أركان جيش قوي أن
يغري كل شيء ،وجيب أن يكون لرئيس أركان اجليش سلطة إقالة أي شخص وأن يتم منحه الثقة بتفويض
من الربملان ،اي ال بد له أن يكون قدوة وأن يقوم بتنفيذ القانون واملعايري العسكرية ،وتطهري اجليش من
الفاسدين وغري الكفوئني ،وأن يرتقي بالتدريب إىل مستوى ٍ
عال .وقد ذكر أحد املدربني يف اجليش العراقي
للمؤلف قائالً “اجليش ضعيف ،ومن شأن االنضباط والتدريب أن جيعالنه قوياً”.
األولويات على املدى القريب
تشمل أولويات العراق يف  2017 - 2016االستمرار يف إعادة بناء قوات األمن العراقية لدعم حترير
ما تبقى من املدن اليت سيطر عليها تنظيم داعش ،مبا يف ذلك املوصل وتلعفر واحلوجية .يقوم العراق حالياً
بالعديد من األشياء اليت تضمن جناح هذه املعارك ،وخاصة برنامج التدريب لعشرة أسابيع ،والوحدات
املتخصصة جنباً إىل جنب مع اخرتاق األسلحة والتدريب اهلندسي .تعد اجلوانب السياسية والعسكرية
هلذه املعارك حيوية :إذ جيب أن تعمل اجلهات املعنية السنية احمللية ويتم اشراكها يف ختطيط وتنفيذ املعارك.
وسيكون ملساعدة التحالف الدويل دور بالغ األمهية يف حترير هذه املدن بتكلفة مقبولة ،وحد أدىن من
الضرر ،وهو ما يتطلب احلذر يف اشراك بعض الفصائل من وحدات احلشد الشعيب يف هذه املعارك .كما
ستوفر استخبارات التحالف والقوة اجلوية والعمليات اخلاصة مزايا حامسة لقوات األمن العراقية .ومن شأن
التنسيق بني بغداد وأربيل أن يكون له أيضاً جانب حيوي يف جعل املعركة جتري بشكل أكثر سالسة،
وبعدد أقل من الضحايا.
جيب أن يكون تراكم هذه املعارك تدرجيياً وحذراً :إذ من األفضل أن يكون اهلجوم سريعاً وبطريقة
صحيحة ،كما جيب أن تتلقى وحدات قوات األمن العراقية أكرب قدر من التدريب واملعدات ،قبل أشهر
من التقدم حنو املناطق الشمالية .وجيب إخبار الوحدات اجلديدة بالضبط ما هي القطاعات واملهام املنوطة
هبا ،وأن يسمح بإجراء حتليل للمهمة ،وشرح عن الواجبات واجلغرافيا .عندما تقرتب مناطق التجمع
التكتيكية من املوصل ،جيب انتهاج تدريب واقعي على مناطق تشبه ساحات القتال الفعلية اليت سوف
جيري عليها القتال .ويذكر الكثري من القادة مقولة مجيلة مفادها أن عرق التدريب يقلل من دماء املعركة.
على العكس من الرمادي ،إذ سبقت فرتة طويلة من الرتدد مدهتا سبعة عشر شهراً معركة التحرير النهائية،
جيب أن يكون اإلعداد ملعركة املوصل كبرياً ،ومن مث االندفاع بسرعة .من شأن ذلك أن يقلل من اخلسائر
والدمار يف ثاين أكرب مدينة يف العراق .ومبا أن املوصل أكرب بكثري من أي مدينة حررهتا قوات األمن
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العراقية ،فإنه جيب تقطيعها اىل أجزاء واضحة الواحدة تلو األخرى ،مثل ما حدث يف تكريت عندما مت
تقسيم القتال اىل أربع أو مخس معارك على التوايل.
األولويات على املدى املتوسط
ستتحول احلرب بعد حترير املدن من عام  2017فصاعداً إىل صحراء نينوى واالنبار ،وخاصة
على احلدود مع سوريا .وسيتم بالفعل تأمني بعض من هذه احلدود من اجلانب السوري من قبل القوى
الدميقراطية السورية .وجيب وضع جهود كبرية يف التنسيق مع قوات الدفاع الذايت ،رمبا مبساعدة من قوات
التحالف الذى تقوده الواليات املتحدة ،وجمموعة مكافحة اإلرهاب املتمركزة يف كردستان ،وكالمها
يعمالن بشكل وثيق مع الفصائل السورية .ستكون أجزاء أخرى من احلدود مفتوحة متاماً ،وينبغي أن
تكون هي املناطق اليت تعطيها احلكومة العراقية األولوية يف جهودها ألمن احلدود اجلديد.
سيتم دعم القادة العراقيني خبطط تكنولوجية معقدة باهظة الثمن ألنظمة أمن احلدود مثل النظام
الذي تبلغ كلفته  12مليار دوالر ،وجيري بناؤه يف اململكة العربية السعودية .من دون التحدث عن
التكاليف ،فإن ما حيتاجه العراق يف السنوات القادمة ليس نظاماً تكنولوجياً فائقاً ،بل نظاماً فعاالً يركز
على دعم الرجال واآلالت اليت ميكنها إغالق احلدود .مل تنجح احلصون على احلدود ونقاط التفتيش يف
عامي  ، 2013 - 2012حىت عندما مت تعزيزها بشكل كبري بوحدات اجليش العراقي من اجلنوب ،كان هذا
ألن كل وظيفة كانت معزولة عن االخرى ،وكانت تفتقر لالمدادات ،كما كانت الروح املعنوية منخفضة،
وليس هناك وجود للدعم اجلوي وقوات التدخل السريع .وبينما سينشر العراق قواته على طول احلدود
السورية ،فإنه سيجد أن العديد من احلصون احلدودية اليت يبلغ عددها  51حصناً قد هتدمت جزئياً.
حتتاج حاميات احلدود اجلديدة ألماكن للعيش ،فضالً عن إمدادات منتظمة من الطعام واملاء ،وحصون
وخنادق وأسالك شائكة ،كما جيب محاية قوافل نقل االمدادات من خالل دوريات للجنود .هناك ايضاً
ضرورة لوجود قوة خاصة إلزالة األلغام لنزع فتيل القنابل املزروعة حول كل حصن واملسارات الدورية.
كما ستكون هناك حاجة للمراقبة اجلوية ملراقبة طرق اخرتاق العدو .كما حتتاج احلصون إىل قوة حممولة
جواً بطائرات اهلليكوبرت ،وغطاء جوي ملساعدة احلصون اليت يتم مهامجتها .هناك أيضاً حاجة للكشافة
الصحراويني احملليني والعناصر العشائرية لكشف طرق املهربني ،والستمالة العشائر من خالل منحها فرص
عمل ،إنه مشروع ضخم حيتاج إىل السري به خطوة خبطوة ،ومبساعدة دولية قوية .وجيب أوالً تأمني نقاط
الدخول ،ومن مث طرق التهريب الرئيسة ،وأخرياً احلدود بكاملها.

60

مستقبل القوات املسلحة العراقية

يف الوقت نفسه الذي يتم فيه إغالق احلدود ،جيب على قوات األمن العراقية االنتقال إىل مكافحة
التمرد ملنع انتفاضة جديدة لتنظيم داعش يف املناطق احملررة ،سيكون هذا األمر مهمة مكافحة اإلرهاب،
واستئصال قيادة وخاليا تنظيم داعش ،ولكن جيب تركيز اجلهود أيضاً على خفض مستوى التعاطف
احمللي مع تنظيم داعش أو التنظيمات املماثلة .جيب على احلكومة العراقية إجراء مراجعة فورية ألفضل
املمارسات والدروس املستفادة من العقد املاضي ،جيب أن يتم ذلك بتكليف من قبل رئيس الوزراء ووزير
الدفاع ورئيس أركان اجليش وأن تضطلع به جلنة من الضباط العراقيني الذين كانوا أكثر جناحاً يف مكافحة
التمرد الذي ركز على السكان يف العقد املاضي .من شأن هذا أن ينتج عقيدة عراقية عملية ملكافحة التمرد
الذي ميكن تدريسه للضباط .وسيكون ذلك املنهج منهجاً مدنياً وعسكرياً يهدف اىل ابقاء قوات األمن
العراقية على اتصال مع السكان احملليني ،كما ميكن العمل ببعض جوانب قانون صالحيات احملافظات
ومفهوم احلرس الوطين يف املنهج ،وخلق “قواعد ممارسة لعبة” موحدة للقادة العراقيني بينما يتحركون يف
املناطق احملررة ،ويبدؤون العمل مع اجملتمعات احمللية.
التقدير احلقيقي للجيش العراقي
إن خطة إعادة بناء قوات األمن العراقية كبرية جداً ألن توضع يف هذه الدراسة ،وهي مسؤولية
عراقية ،ولكن املقاطع املذكورة أعاله تقدم بعض األفكار اليت ينبغي أن يتم توجيهها يف املستقبل .العراق
حباجة اىل قوات أمن ميكن أن تغري مبرونة من حجمها وشكلها وفقاً الحتياجات البالد .وجيب على
تلك القوات ،خالل األزمات ،أن تكون قادرة على التوسع ،األمر الذي يقرتح بنية قوات احتياط حتتفظ
بأشخاص مدربني يبقون على االتصال حىت لو كانوا ال يعملون فيها ،أو أهنم ال يعملون بدوام كامل.
كما ستحتاج القوة أيضاً اىل الكثري من خفة احلركة أكثر من قوات األمن العراقية يف العقد املاضي .ومن
املرجح أن تظهر من األزمة احلالية ،قوات أمن عراقية أصغر ،حبدود بضعة فرق عسكرية أو أقل ،وهذا
سيعين عدم وجود قوات للجيش العراقي يف كل حمافظة .لن حتدث أزمات دائمية يف مناطق متركز القوات،
األمر الذي يتطلب من قوات األمن العراقية أن تكون قادرة على إعادة االنتشار بشكل مجاعي إىل أجزاء
أخرى من العراق ،واىل القواعد نفسها يف املنطقة اجلديدة .كما ستحتاج قوات األمن العراقية إىل أن تكون
قادرة على التحرك ،وقادرة على النقل ،وأن تكون اخلدمات اللوجستية سريعة وعملية.
أما من حيث ما ميكن لقوات األمن العراقية بناءه من الوحدات ،فقد كان الدرس الرئيس من العقد
املاضي هو ضرورة بناء وحدات الدعم بالنسب الصحيحة لأللوية القتالية .كانت القوة ملا قبل 2011
فاقدة للتوازن ،مع وحدات دعم قليلة جدا بالنسبة للعدد الكلي لأللوية املقاتلة .ومل يكن يوجد أي نقطة
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إعادة بناء لوحدات كاملة ،أو ملئ فراغ األلوية القتالية الضعيفة ،إذا كانت احلكومة ال تستثمر يف بناء
وحدات الدعم بالنسب الصحيحة .كان للجيش العراقي ،يف عام  ،2010مثالً 192,687 ،من القوات
املخصصة لأللوية املقاتلة ،و 42,383من القوات املخصصة لدعم الوحدات ،وحىت هذه النسبة كانت
متثل نصف وحدات الدعم الالزم فقط .أما اليوم ،فاجليش العراقي لديه  54لواءً مقاتالً وحوايل 81,000
جندي مقاتل يف هذه االلوية ،وباستخدام األرقام املذكورة أعاله كدليل ،فإن العدد الصحيح لقوات الدعم
هلذا اجليش يكون  .48,000وهكذا فإن املفروض أن يكون لكل  100,000من القوات القتالية يف قوات
األمن العراقية ،حوايل  60,000من قوات الدعم .وبالتوازي مع ملئ فراغ األلوية القتالية الضعيفة ،حتتاج
احلكومة العراقية إىل إجراء برنامج أكثر تقدماً من أي وقت مضى للتعويض يف إنشاء وحدات اهلندسة
واملدفعية واللوجستية والطبية واالتصاالت واالستخبارات.
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